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1. ADMINISTRACIJA
Širvintų rajono savivaldybės administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymu, Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės
aktais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Širvintų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Širvintų rajono savivaldybės administracijos nuostatais.
Savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaita teikiama įgyvendinant Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto ir Širvintų rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-261, nuostatas.
Savivaldybės administracijai iki 2008-01-08 vadovavo administracijos direktorė Živilė
Pinskuvienė. Direktorę Ž. Pinskuvienę atleidus iš pareigų, administracijai vadovavo Jonas
Purvaneckas. Nuo 2008-04-01 savivaldybės administracijai vadovauja direktorius Pranas Kamienas.
Ataskaitoje pateikiama informacija apie savivaldybės vykdomosios institucijos 2008 metų
veiklos rezultatus:
ü administruojant savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuojant savivaldybės biudžeto
vykdymą, savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruojant savivaldybės turtą;
ü užtikrinant įstatymų, Vyriausybės bei Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą
savivaldybės teritorijoje priskirtais klausimais, koordinuojant ir kontroliuojant viešąsias
paslaugas teikiančių įstaigų darbą;
ü organizuojant savivaldybės administracijos darbą, vykdant savivaldybės administracijos
personalo valdymo funkcijas.

1.1. Administracijos struktūra ir jos pokyčiai 2008 metais
2008 metais Širvintų rajono savivaldybės administarcijos struktūrą sudarė: vienas valstybės
tarnautojas, kuris neįeina į struktūrinius padalinius, penkiolika struktūrinių padalinių ir aštuoni
struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos).
2008 m. sausio 1 d. savivaldybės administracijoje buvo patvirtinti 122 etatai. 2008 m. sausio 19
d. Taryba sprendimu Nr. 1- 28 nustatė, kad didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius
Širvintų rajono savivaldybės administracijoje yra 125.
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Valstybės tarnautojai ir darbuotojai pagal darbo sutartis į darbą priimami Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2008 m. organizuoti ir vykdyti šie konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti:
1 lentelė. Vykdyti valstybės tarnautojų konkursai
Eil.Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Pareigybės pavadinimas

Laimėjo konkursą

Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyriausiojo
specialisto pareigybė
Infrastruktūros
skyriaus
vyriausiojo
specialisto pareigybė
Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Širvintų seniūnijos seniūno pavaduotojo
pareigybė
Architektūros ir teritorijų planavimo tarnybos
vyresniojo specialisto pareigybė.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pareigybė

S. Kirtiklis

Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis
tarnybos vedėjo pareigybė
Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigybė
Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojo
pareigybė
Buhalterijos skyriaus vyresniojo specialisto
pareigybė (4 pareigybės)

V. Majerienė

A.Vilčinskas
G. Kapeckas

V. Šuminas
R. Jagminienė

D. Bielskis
A.Vilčinskas

Z.
Masiulionienė,
R.
Ališauskienė, R. Grinienė, D.
Mickevičienė
vyriausiojo J. Urbonaitė

Infrastruktūros
skyriaus
specialisto (ekologo) pareigybė
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus V. Deisadzė
vyriausiojo specialisto (gydytojo) pareigybė
Centralizuoto
vidaus
audito
skyriaus I.Matukaitė
vyriausiojo specialisto pareigybė
Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausiojo D. Kazlauskienė
specialisto pareigybė

Konkursai, kurie buvo skelbiami pakartotinai:
1. Infrastruktūros skyriaus vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigybė (2 kartus).
2. Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybė (4 kartus).
3. Infrastruktūros skyrius vyriausiojo specialisto pareigybė (1 kartą).
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4. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto (gydytojo) pareigybė (1
kartą).
5. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė (2 kartus).
Per 2008 m. į valstybės tarnybą konkurso būdu buvo priimta 16 valstybės tarnautojų.
2008 m. gruodžio 31 d. administracijoje buvo 125 etatai (76 valstybės tarnautojai, 49 dirbantys
pagal darbo sutartis), iš jų 3 etatai laisvi.
Atsižvelgus į darbuotojų prašymus, iš darbo buvo atleisti 6 administracijos darbuotojai.

1.2. Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos kėlimas
Administracijoje didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų kvalifikacijai. 2008 m. Tarybos
sprendimu

Nr. 1-77 buvo numatyti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų mokymo

prioritetai 2008 metams:
ü Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo gebėjimų tobulinimas.
ü Gebėjimų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų
įgyvendinimu, tobulinimas.
ü Profesinės etikos ir korupcijos prevencijos žinių plėtojimas.
ü Užsienio kalbų mokymas.
ü Kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas ir tobulinimas.
ü Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyto privalomojo mokymo
vykdymas.
2008 m. gruodžio 31 d. iš administracijoje 122 dirbančių specialistų 13 turi aukštąjį
universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą, 10 specialistų – turi magistro laipsnį, 40 specialistų –
turi kvalifikacinį laipsnį, prilygintą magistrui (iki 1996-12-31), 11 – aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį išsilavinimą.
Šiuo metu keturiolika specialistų studijuoja aukštosiose mokyklose.

1.3. Juridiniai savivaldybės veiksmai
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Savivaldybės dalyvavimas teismuose. 2008 metais vyko bylų svarstymai įvairių instancijų
teismo

posėdžiuose:

Apylinkės,

Apygardos,

Apygardos

administraciniame,

Vyriausiajame

administraciniame. Svarbiausios iš jų:
ü Pirmos instancijos Vilniaus apygardos teisme vyksta teisminis procesas: civilinė byla Nr. 21687-258/2009 pagal UAB „Septynmylis“ ir „Alksnio“ įmonės ieškinį dėl koncesijos
viešojo konkurso komisijos 2006-12-15 protokolo Nr. 7 panaikinimo ir koncesijos sutarties
pripažinimo negaliojančia. Atsakovė – Širvintų rajono savivaldybės administracija.;
ü Pirmos instancijos teisme laimėta byla - civilinė byla pagal UAB „Septynmylis“ ieškinį dėl
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-11-15 įsakymo Nr. 371
pripažinimo negaliojančiu: Atsakovė - Savivaldybės administracija. Pagal Lietuvos
apeliacinio teismo nutartį perduota byla nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.
ü Pirmos instancijos teisme laimėta civilinė byla Nr. 2-123-779/2008 dėl Musninkų apylinkės
tarybos 1992-07-30 sprendimo Nr. 44 „Dėl žemės namų valdai skyrimo“ panaikinimo.
Ieškovas - Vytautas Zimkus, atsakovas - Širvintų rajono savivaldybės administracija.
ü Administracinė byla Nr. A-438-2504/2008 „Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo
atlikti veiksmus“, pareiškėja - Ž. Pinskuvienė, atsakovas - Širvintų rajono savivaldybė.
2008-12-15 priimtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas. Pareiškėjos
skundas patenkintas. Sprendimas yra galutinis ir neskundžiama. Paduotas prašymas dėl
proceso atnaujinimo.
ü Administracinė byla Nr. I-1673-38/2008, pareiškėja - J. Zaveckienė, atsakovas Širvintų
rajono savivaldybės administracija. 2008-04-30 priimtas teismo sprendimas. Pareiškimas
patenkintas iš dalies.
ü Pateiktas apeliacinis skundas dėl 2008-04-30 teismo sprendimo panaikinimo. Vyksta
teisminis procesas. 2008-12-08 Lietuvos vyriausiojo administracinio

teismo nutartis -

perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Per 2008 m. buvo kreiptasi į teismą su prašymais išduoti teismo įsakymą dėl žemės nuomos
mokesčio išieškojimo iš 35 skolininkų; iš 35 skolininkų 2 skolininkai įsiskolinimą sumokėjo pagal
teismo įsakymą, o 33 skolininkų teismo įsakymai perduoti antstoliams vykdyti. Taip pat kreiptasi į
teismą su ieškiniais dėl žemės nuomos mokesčio išieškojimo:
ü Civilinė byla Nr. 2-428-779/2008, kur atsakovas AB „Širvintų sėklos“. 2008-09-09 priimtas
teismo sprendimas. Ieškinys patenkintas visiškai (priteista skola 28 264,34 Lt). Skolos
mokėjimas išdėstytas periodinėmis išmokomis vieneriems metams.
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ü Civilinė byla Nr. 2-569-522/2008, atsakovas UAB „Justera“, dėl skolos už žemės nuomą
išieškojimo. 2008-11-19 priimtas teismo sprendimas už akių. Įsiteisėjęs teismo sprendimas
atiduotas vykdyti antstoliui.
Taip pat savivaldybės atstovai 2008 metais dalyvavo įvairiose civilinėse bylose, kuriose
savivaldybė įtraukta į procesą trečiuoju ar suinteresuotu asmeniu.
Pirminė teisinė pagalba. Pirminės teisinės pagalbos teikimo būdas buvo parenkamas
atsižvelgiant ir įvertinant teisinės pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą. Savivaldybės
administracijos tarnautojų kvalifikacija yra pakankama teikti pirminę teisinę pagalbą. Teisinė pagalba
buvo teikiama nuolat, taupiai naudojant skirtas lėšas. Širvintų rajono savivaldybės administracija vietos
gyventojus apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas
informavo šiais būdais:
•

skelbdama informaciją vietinėje spaudoje;

•

skelbdama informaciją savivaldybės interneto tinklalapyje www.sirvintos.lt;

•

skelbdama informaciją Širvintų rajono savivaldybės patalpose esančioje skelbimų
lentoje;

•

skelbdama informaciją Širvintų rajono savivaldybės seniūnijose esančiose skelbimų
lentose;

•

skelbdama informaciją Širvintų rajono seniūnijose rengtuose susirinkimuose su
seniūnijų gyventojais;

•

lankantis Širvintų rajono seniūnijose buvo dalinami informaciniai lankstinukai.

2008 metais Širvintų rajono savivaldybės administracijoje pirminę teisinę pagalbą teikė
nedelsiant:
•

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas Vytautas Juodka;

•

Teisės ir personalo skyriaus vedėja Vaida Baltaduonienė;

•

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Dalia Maleckaitė;

•

Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas Dalius Bielskis.

Už pirminės teisinės pagalbos teikimą yra atsakingas Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistas Dalius Bielskis, 114 kabinetas, tel. (8 382)
30 271.
Pareiškėjų, kuriems buvo suteikta 2008 m. pirminė teisinė pagalba, - 137, surašytų ar padėtų
surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą skaičius - 23.
2 lentelė
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Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikatorius
Teisė:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pareiškėjų skaičius:

Šeimos teisė
Darbo teisė
Socialinės apsaugos teisė
Žemės teisė
Nuosavybės teisių atkūrimas
Administracinė teisė ir
administracinis procesas
7. Civilinė teisė ir civilinis
procesas
8. Kiti klausimai

31
22
14
1
3
26
17

Viešieji pirkimai. Užregistruotos 1486 mažos vertės organizatorių apklausos. Paskirti mažos
vertės pirkimų organizatoriai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktualia
redakcija, parengtos ir patvirtintos naujos redakcijos supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės.
3 lentelė. Viešųjų pirkimų komisijų per 2008 m. įvykdyti viešieji pirkimai
Neskelbiamos derybos

1. Ligoninės įranga.
2. Keliai (dėl darbų su „Melinga“).
3. Stadiono projektavimo darbai (neįvyko).

Mažos vertės pirkimai

1. Vaizdo stebėjimo kamerų pirkimas.
2. Muzikos mokyklos 2 aukštas.
3. Langų pakeitimas seniūnijose.
4. Mokymo priemonės vaikams.
5. Kelio ženklų pirkimas.
6. Kernavės priešgaisrinis rezervuaras.
7. Musninkų mokyklos 2-jo aukšto rekonstrukcija.
8. Gatvių techninė priežiūra.
9. Širvintų laisvalaikio centro remontas.
10. Ramunių gatvės remontas.
11. Lengvojo automobilio pirkimas.
12. Meno mokyklos rekonstrukcija.
13. Upelio gatvės danga.
14. Žvyro atvežimas ir lyginimas.
15. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas.

Iki 100 000 Lt prekės
Iki 500 000 Lt darbai

1. Tilto per Beržės upelį Širvintų miesto Vilniaus gatvėje
rekonstrukcija.
2. Musninkų vidurinės mokyklos renovavimo, mažinant
suvartojamos energijos sąnaudas techninio projekto parengimas
ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
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Supaprastinti konkursai
Nuo 100000 Lt iki 711000 Lt
prekės

Nuo 500000 Lt iki 17 000 000
Lt darbai

3. Širvintų rajono Šešuolėlių kadastrinės vietovės melioracijos
statinių projektavimas ir rekonstrukcija.
4. Operacinės ir dienos chirurgijos skyriaus įrangos komplekto ir
ambulatorinės konsultacinės poliklinikos įrangos komplekto
pirkimas - NUTRAUKTAS.
5. Keleivinio autobuso nuo 22 iki 25 vietų pirkimas.
6. Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra bei rekonstrukcija – NUTRAUKTAS.
7. Širvintų rajono kelių greideriavimo ir žvyro dangos stiprinimo,
asfaltbetonio dangų taisymas.
8. VšĮ Širvintų ligoninės pastato rekonstrukcija.
9. Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir kultūros
centro modernizavimas.
10. Kernavės seniūnijos pastato rekonstrukcija.
11. VšĮ Širvintų ligoninės laparoskopinės – artroskopinės
chirurginės sistemos pirkimas.
12. Tilto per Beržės upelį Širvintų miesto Vilniaus gatvėje
rekonstrukcija - NUTRAUKTAS.
13. Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos Musninkų
rekonstravimas.
14. Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija.
15. Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto ir
rekonstrukcijos darbų pirkimas.
16. Širvintų rajono kelių greideriavimo ir žvyro dangos stiprinimo,
asfaltbetonio dangų taisymas - NUTRAUKTAS.
17. Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimo ir kultūros
centro modernizavimo techninio projekto rengimas.
18. Buvusios poliklinikos dalies patalpų keitimas į gyvenamąją,
įrengiant butus, Cvirkos g. 9, Širvintos.

Tarpžinybinio archyvo veikla. Per 2008 metus išduota 1131 archyvinė pažyma. Šiame
archyve saugoma 15312 bylų: likviduotų kolūkių, tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių, individualių,
personalinių įmonių ir kt. Per 2008 m. buvo likviduoti 22 juridiniai asmenys.
Licencijos ir leidimai.
•

Išduota ir papildyta licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais – 4.

•

Išduota ir papildyta licencijų prekiauti tabako gaminiais – 2.

•

Išduota vienkartinių licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais švenčių ir renginių metu – 18.

•

Panaikinta licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais – 5.

•

Sustabdytas licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais galiojimas – 2.

•

Panaikinta licencijų prekiauti tabako gaminiais – 1.

•

Sustabdytas licencijų prekiauti tabako gėrimais galiojimas – 2.
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•

Išduota licencijų prekiauti naftos produktais – 1.

•

Išduota licencinių kortelių vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais – 21.

•

Išduota leidimų prekybai - 117.

•

Parašyta įspėjimų dėl galimo licencijų galiojimo sustabdymo už skolas VMI ir „Sodrai“ – 8
vnt.
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2. ADMINISTRACIJOS VEIKLA
2.1. Širvintų rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto vykdymas

Širvintų rajono savivaldybėje 2008 m. buvo parengtas ir įgyvendinamas programinis biudžetas.
Pagrindinis programinio finansavimo privalumas – numatytoms priemonėms suplanuojamos lėšos,
vykdoma priemonių įgyvendinimo kontrolė.
2008 m. gauta 48537,1 tūkst. Lt pajamų. Pajamų planas įvykdytas 96,9 proc., gauta 1549,6
tūkst. Lt mažiau negu planuota.
Mokesčių planas 23273 tūkst. Lt, įvykdytas 21994,1 tūkst. Lt, arba – 94,5 proc. Iš jų:
Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 98,4 proc., t.y. surinkta 194,1 tūkst. Lt mažiau, negu
planuota. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti ir pajamoms
iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti planas įvykdytas 90,1 proc., t.y. gauta 1022 tūkst. Lt mažiau,
negu planuota. 2008 metais dotacijų gauta 24149,5 tūkst. Lt. Kitų pajamų gauta 1809 tūkst. Lt, planas
įvykdytas 89,2 proc., gauta 219,3 tūkst. Lt mažiau negu planuota. Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamų gauta 584,5 tūkst. Lt. Apyvartos lėšų biudžeto lėšų stygiui dengti buvo skirta 775,3
tūkst. Lt.
Lyginant 2008 metus su 2007 metais, 2008 metais biudžeto pajamų buvo gauta 30,5 proc.
daugiau negu pernai. 2007 – 2008 metų biudžeto pajamų faktinis įvykdymas pateiktas 1 diagramoje.
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Kasinės 2008 m. rajono biudžeto išlaidos – 48206,2 tūkst. Lt. Išlaidų planas įvykdytas 94,8
proc. Kadangi biudžeto pajamų planas neįvykdytas 1549,6 tūkst. Lt ir biudžeto pajamos metų paskutinę
dieną bei per užbaigiamąsias apyvartas iki 2009 m. sausio 10 d. sudarė 1106,2 tūkst. Lt, todėl 2009 m.
sausio 1 dienos duomenimis savivaldybės kreditinis įsiskolinimas prekių ir paslaugų naudojimui sudarė
1874,8 tūkst. litų. Savivaldybės 2008 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pateiktas 4 lentelėje.
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4 lentelė. Širvintų rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto išlaidų įvykdymas
Eil.Nr.

Išlaidų pavadinimas

1.

Bendros valstybės paslaugos

2.

Planas (tūkst. Lt) Įvykdymas (tūkst. Lt)

Įvykdymas
%

8668,0

7722,7

89,1

Gynyba

83,0

83,0

100,0

3.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

860,9

860,9

100,0

4.

Ekonomika

2469,9

2378,6

96,3

5.

Aplinkos apsauga

1055,3

739,5

70,1

6.

Būstas ir komunalinis ūkis

3089,3

2993,1

96,9

7.

Sveikatos priežiūra

2598

2470,9

95,1

8.

Poilsis, kultūra ir religija

3749,5

3688,5

98,4

9.

Švietimas

23574,7

22938,7

97,3

10.

Socialinė apsauga

4713,4

4330,3

91,9

50862,0

48206,2

94,8

IŠ VISO:

Vykdant biudžeto išlaidas didžiausia biudžeto dalis - 47,6 % atitenka švietimui. Kitos
išlaidos pasiskirsto taip: bendroms valstybės paslaugoms - 16 %, poilsiui, kultūrai - 7,7 %, socialinei
apsaugai - 9 %, būstui ir komunaliniam ūkiui - 6,2 %, sveikatos priežiūrai - 5,1 %, ekonomikai - 4,9 %,
gynybai, viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai, aplinkos apsaugai iki - 2 %. Biudžeto išlaidos
pagal funkcijas pateiktos 2 diagramoje.
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2 diagrama. Biudžeto išlaidos 2008 m. pagal funkcijas

2009 m. sausio 1 d. Savivaldybės ilgalaikių paskolų suma sudaro 3628,1 tūkst. Lt. Per 2008 m.
paimta paskolų už 683,0 tūkst. Lt, o grąžinta 823,7 tūkst. Lt bei sumokėtos palūkanos 241,9 tūkst. Lt.
2008 m. paskolos buvo imtos patalpoms, esančioms P.Cvirkos g. 13, Širvintose III aukšto, pritaikymui
ilgalaikės socialinės globos paslaugoms teikti bei socialinių paslaugų plėtrai Širvintų rajone - 163,0
tūkst. Lt ir rekreacinės teritorijos tarp Vilniaus g. 58 ir 62 namų valdų Širvintų mieste įrengimui –
520,0 tūkst. Lt. Turtiniai įsipareigojimai pagal išperkamosios nuomos sutartis sudaro 347,2 tūkst. Lt.
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimus metų pabaigoje sudarė 650 tūkst.
Lt.
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2.2. Turto valdymas ir investicijos
Savivaldybė administracija inicijavo, rengė ir vykdė įvairias programas, dalyvavo, rengiant,
tvarkant regionines ir respublikines programas, projektus rinko informaciją apie galimybes pasinaudoti
įvairių fondų parama.
Vienas iš pagrindinių uždavinių – kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą bei organizuoti
Savivaldybės strateginių planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą.
Įgyvendinant šį uždavinį:
5 lentelė. Priemonės, skirtos įgyvendinti uždavinį
1.

Parengtas Širvintų rajono savivaldybės programinis biudžetas, kuris sudarytas iš 14
programų. Vasario 14 d. Tarybos sprendimu Nr. 1 – 32 buvo patvirtintas aprašas „Dėl
Širvintų rajono savivaldybės biudžeto programų aprašymų patvirtinimo“.

2.

Parengtas Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, kuris birželio
30 d. Tarybos sprendimu Nr. 1 – 153 „Dėl savivaldybės strateginio planavimo tvarkos
aprašo“ buvo patvirtintas.

3.

Sudaryta Širvintų rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė. Liepos 15 d. Tarybos
sprendimu Nr. 1 – 186 „Dėl savivaldybės strateginio planavimo grupės sudarymo“ grupė
buvo patvirtinta.

4.

Nuolat vykdoma 2008 m. programų stebėsena, rengiamos ataskaitos.

5.

Strateginio planavimo grupė rengė Širvintų rajono 2009 – 2011 metų strateginį veiklos planą.
Strateginio planavimo grupė parengė Širvintų rajono savivaldybės situacijos analizę (išorės
aplinkos analizę ir vidinės aplinkos analizę) ir SSGG analizę (stiprybės, silpnybės, galimybės,
grėsmės). Sukurta Širvintų rajono savivaldybės misija bei nustatyti Širvintų rajono
savivaldybės tikslai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės biudžeto maksimalūs
asignavimai 2009 – 2011 metams.

Kitas uždavinys – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
Įgyvendinant šį uždavinį:
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6 lentelė. Priemonės, skirtos įgyvendinti uždavinius
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sudaryta 19 panaudos sutarčių su Vilniaus apskrities viršininko administracija dėl kapinių,
esančių Žarnavagių k., Kaukiškio k., Zibalų mstl., Pyplių k., Totoriškių k., Nečionių k.,
Gavėnių k., Levaniškio II k., Kandelių k., Puorių k., Limonių k., Zubelių k., Plikiškių k.,
Skėterių k., Bartkuškio mstl., Gelvonų mstl., Musninkų mstl., Čiobiškio mstl., Bagdyšių k.,
žemės sklypų plotų. 2008 m. atlikti dar 6 kapinių geodeziniai matavimai: Dainių,
Paširvinčio, Alionių, Navasiolkų, Vičiūnų, Čiobiškio k. ir atiduotos bylos į VAVA
Žemėtvarkos Širvintų skyrių.
Sudarytos 9 panaudos sutartys: dėl lopšelio-darželio „Buratinas“, ligoninės, esančios
Vilniaus g. 85, poliklinikos, esančios P. Cvirkos g. 13, buvusios senosios poliklinikos,
esančios P. Cvirkos g. 9, buvusių gimdymo namų, esančių P. Cvirkos g. 15A, priešgaisrinių
rezervuarų, esančių Kernavės miestelyje, Vileikiškių pradinės mokyklos, esančios
Vileikiškių k., (dviejų žemės sklypų), Vileikiškių kultūros namų, esančių Vileikiškių k.,
žemės sklypų.
Užsakyti ir atlikti Juodiškių dvaro, Šešuolėlių dvaro žemės sklypų geodeziniai matavimai.
Taip pat Liukonių pradinės mokyklos bei Rožių g. 20, Kabaldos k., Širvintų s., žemės sklypų
geodeziniai matavimai.
Pastatų kadastriniams matavimams ir teisinei registracijai buvo skirta 80000 Lt.
Patenkintas Vladislavos Milašienės prašymas leisti baigti privatizuoti butą Bartkuškyje.
Atlikti buto ir ūkinių pastatų kadastriniai matavimai, užregistruoti teisiškai.
Atlikta 9 mokyklų pastatų ir prie jų priskirtų priklausinių (Gelvonų vidurinės mokyklos
pastatų ir priklausinių, Družų (senoji), Kielių, Žemųjų Viesų, Anciūnų, Liukonių, Lapelių,
Vileikiškių pradinių mokyklų pastatų ir priklausinių, Čiobiškio pagrindinės mokyklos)
techninė registracija.
Sudaryta privatizavimo komisija. Parengtas privatizuojamų objektų sąrašas. Atliekama
privatizuojamų objektų teisinė registracija.
Sudarytos 5 panaudos sutartys su įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis, 20 ilgalaikio
materialiojo turto nuomos sutarčių.
Nuolat rengiami savivaldybei perduoto turto – baldų, kompiuterinių klasių įrangos,
kompiuterinės ir programinės įrangos, radijo ryšio, multimedijos projektorių, mokymo
priemonių ir kito perduodamo savivaldybės įmonėms, įstaigoms, organizacijoms turto
perdavimo – priėmimo dokumentai, taip pat valstybės perduodamo turto savivaldybei
dokumentai.
Uždaviniai: organizuoti investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų

koordinavimą ir organizuoti Europos Sąjungos fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių
finansavimo šaltinių paramos panaudojimą.
Įgyvendinant šiuos uždavinius:
1. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2008 metais Valstybės kapitalo investicijų
programai (toliau – VIP) pateikė 4 investicinius projektus už 17 564 000 Lt.
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2008 metais VIP finansavimas buvo skirtas šiems projektams:

7 lentelė. VIP finansavimo skirtos lėšos
Eil.Nr.
1.

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų 2008 Lt,

Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir

1 000 000

Kultūros centro modernizavimas
2.

VšĮ Širvintų ligoninės Širvintose, Vilniaus g. 85,

2 300 000

rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas
3.

Kernavės seniūnijos pastato ir priešgaisrinio rezervuaro

1 640 000

rekonstravimas
4.

Širvintų

rajono

Musninkų

vidurinės

mokyklos

500 000

Širvintų rajono 2008 metų melioracijos darbų tęstinis

922 000

Musninkų miestelyje rekonstravimas
5.

projektas
Iš viso:

6 362 000

2. 2008 m. vyko regioninių projektų planavimas tikslinant Vilniaus regiono plėtros planą
2007-2013 metams. Dalyvauta projektinių pasiūlymų, įtrauktinų į regiono projektų sąrašus,
paketo formavimo darbo grupių posėdžiuose, kurių metu buvo svarstomi paramos skirstymo
būdai, atrankos kriterijai.
2008 metais buvo nustatyti ES paramos limitai šioms priemonėms:

8 lentelė. ES paramos limitai
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Veiksmų programa, prioritetas, priemonė

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai” įgyvendinimo
priemonei ,,Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse
sudarymas“
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto ,,Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai” įgyvendinimo
priemonei
,,Viešosios
turizmo
infrastruktūros
ir
paslaugų
plėtra
regionuose“

ES paramos limitai Širvintų rajono
savivaldybei (Lt)
ES paramos
limitai
2007-2010 m.

ES paramos
limitai
2011-2013 m.

ES paramos
limitai
2007-2013 m.

921 310

690 983

1 612 293

500 000

375 000

875 000

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai” įgyvendinimo
priemonę „Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas“

1 439 327

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra,
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo
priemonę
"Vandens
telkinių
būklės
gerinimas"

663 862

-

663 862

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos
prioriteto
„Administracinių
gebėjimų
stiprinimas
ir
viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonė „Savivaldybių
institucijų ir jų įstaigų dirbančiųjų
kvalifikacijos tobulinimas“

242163

222642

464805

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos
prioriteto
„Administracinių
gebėjimų
stiprinimas
ir
viešojo

171 593

157 761

329 354

-

1 439 327
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Veiksmų programa, prioritetas, priemonė

ES paramos limitai Širvintų rajono
savivaldybei (Lt)
ES paramos
limitai
2007-2010 m.

ES paramos
limitai
2011-2013 m.

ES paramos
limitai
2007-2013 m.

administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonė „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai)
strateginiai plėtros planai“
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos
prioriteto
„Administracinių
gebėjimų
stiprinimas
ir
viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo
priemonė
„Teritorijų
planavimas“

940028

864249

1804277

Ekonomikos augimo veiksmų programos
prioriteto
„Esminė
ekonominė
infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonė
„Savivaldos
transporto
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“

3299896

3957891

7257787

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“
įgyvendinimo
priemonei
,,Viešosios
paskirties pastatų renovavimas regioniniu
lygiu“

3 357 305

1 438 845

4 796 150

Iš viso:

11 535 484

7 707 371

19 242 855

Pagal visas regionines priemones paraiškų teikimas planuojamas 2009 metais.

3. 2008 m. savivaldybė užbaigė projektą „Socialinių paslaugų plėtra Širvintų rajone“. Bendra
projekto vertė – 1 971 942,32 Lt. Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros Širvintų rajone gerinimas, paslaugų kokybės ir įvairovės didinimas
modernizuojant socialinių įstaigų materialinę bazę. Šio projekto metu renovuotas Širvintų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, įsigyti baldai, buitinė technika,
kompiuterinė įranga, automobilis pritaikytas neįgaliesiems.
4. 2008 m. buvo įgyvendinamas projektas „Širvintų rajono kaimo vietovių plėtros integruotos
strategijos rengimas“ (pagal bendrojo programavimo dokumento (BPD) LEADER+
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pobūdžio priemonę). Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atlikta Širvintų r. kaimo
vietovių socialinė, ekonominė, gamtosauginė situacijos analizė, vyko susitikimai ir
konsultavimasis su bendruomenėmis dėl strategijos prioritetinių plėtros krypčių, vykdomas
visuomenės supažindinimas su projektu, publikuoti 2 straipsniai vietos spaudoje,
suorganizuota konferencija strategijai pristatyti. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA)
buvo pateikti šeši mokėjimo prašymai, penkios projekto įgyvendinimo ataskaitos. Parengtą
Širvintų rajono vietos plėtros strategiją 2008-12-15 d. nepriklausomi ekspertai įvertino labai
gerai - 95 balais. Strategijai įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu
Nr. 3D-544 Širvintų r. VVG nustatytas lėšų dydis – 6,31 mln. Lt.
5. Širvintų rajono savivaldybė (projekto partneris) kartu su Elektrėnų savivaldybe
įgyvendinimo projektą „Elektrėnų savivaldybės teritorijos ir Širvintų rajono savivaldybės
teritorijos bendrųjų planų parengimas“. Projekto vertė - 1 132 096 Lt. Širvintų rajono
bendrojo plano tvirtinimas numatomas 2009 m.
6. Kaip partneris savivaldybė prisidėjo prie projekto gyventojų (darbuotojų) kompiuterinio
raštingumui didinti Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių, Širvintų ir Trakų regionuose –
“PROJEKTAS ,,@kademija“ įgyvendinimo. Projektą koordinavo VšĮ Turizmo ir verslo
informacijos centras. Bendra projekto vertė - 2 601 015 Lt. Projekto rezultatas - 481 rajono
gyventojas gavo ECDL pradmenų pažymėjimus.
7. 2008 m. pateikta paraiška „Musninkų vidurinės mokyklos renovavimas, mažinant
suvartojamos energijos sąnaudas“ pagal nacionalinę priemonę VP3-3.4-ŪM-03-V
„Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu būdu“. Projekto tikslas – siekti
sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, pagerinti pastato išorinių atitvarų bei inžinerinių
sistemų būklę Širvintų rajono Musninkų vidurinėje mokykloje. Projekto vertė – 3 989 543
Lt. Projekto įgyvendinimas numatomas 2009-2010 m.
8. Valstybės paramai kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti parengta
paraiška projektui „Širvintų rajono VVG teritorijos bendruomenių gebėjimų tobulinimas ir
informacijos sklaidos plėtojimas“. Suteikta finansinė parama – 15 815 Lt. Projekto lėšos
buvo panaudotos Širvintų r. VVG svetainės sukūrimui - viešinti LEADER metodą, Širvintų
r. vietos plėtros strategiją ir VVG veiklą. 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo
įgyvendinta planuota projekto veikla: suorganizuoti 4 dienų mokymo seminarai
bendruomenių atstovams temomis: „Projektų inicijavimas ir rengimas, finansų valdymas“,
„Kaimo bendruomenių aktyvinimas, jų veiklos organizavimas“. Bendruomenių žinių ir
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gebėjimų tobulinimas prisideda prie pateiktų projektų kokybės ir finansinės paramos
pritraukimo bendruomenių veiklai organizuoti.
9. 2008 m. savivaldybės administracija dalyvavo Europos ekonominės erdvės (EEE) ir
Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamų priemonių projektuose. Savivaldybės
administracija išanalizavo konkurso sąlygas parengė galimybių studiją bei pateikė paraišką
Centrinei projektų valdymo agentūrai. Pateikto projekto „Širvintų rajono Musninkų
vidurinės mokyklos ir Bartkuškio pagrindinės mokyklos sporto aikštelių renovavimas“
suma – 3 000 178 Lt (869 617 EUR). Paraiška atitiko keliamus administracinės ir kokybinės
atitikties reikalavimus, tačiau dėl lėšų trūkumo gautas neigiamas atsakymas.
10. 2008 m. pateikta paraiška projektui „Širvintų rajono vietos veiklos grupės sėkmė bendradarbiavimas“ Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijoms gauti. Projekto vertė –
52 533 Lt. 2009 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje Europos
ekonominės erdvės priežiūros komitetas patvirtino projektą finansinei paramai skirti.
11. 2008 m. savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir VšĮ Lietuvos
verslo paramos agentūrai pateikė paraišką „Širvintų stadiono su sporto kompleksu techninio
projekto parengimas“ pagal LR ūkio ministerijos Specialiąją ekonomikos augimo ir
konkurencingumo didinimo programą. Šios lėšos patvirtintos 2008 m. lapkričio 24 d. ūkio
ministro įsakymu Nr. 4-575. Projekto vertė – 1 296 000 Lt. Sutarties dėl projekto
finansavimo pasirašymas atidėtas 2009 m.
12. 2008 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateiktas ir į priemonių planą
įtrauktas projektas „Širvintų rajono savivaldybės finansų valdymo ir strateginio planavimo
sistemų plėtra“. Šis projektas atitinka Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo
didinimas“

įgyvendinimo

priemonę

„Viešojo

administravimo

subjektų

sistemos

tobulinimas“. Preliminari projekto vertė – 1 000 000 Lt.
13. 2008 m. buvo pateiktas valstybės projektų aprašymas „Kernavės – Trakų dvimiesčio
turizmo infrastruktūros gerinimas“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei
pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.3-ŪM-01-V „Ekologinio (pažintinio) turizmo,
aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Šis projektas
perkeltas į Viešosios aktyvaus poilsio turizmo infrastruktūros plėtros valstybės planuojamų
projektų rezervinį sąrašą.
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14. 2008 m. Vileikiškių kaimo bendruomenės projektas „Burkimės draugėn ir būkime matomi“
gavo 21 177,05 Lt valstybės paramą, Kiauklių kaimo bendruomenės projektas „Kiauklių
bendruomenei – jauki buveinė“ gavo 23 532,50 Lt valstybės paramą, bendruomenės
„Vienkiemis“ projektas „Po tėviškės dangum“ gavo 24 437,50 Lt valstybės paramą.
15. Kaimo bendruomenių 12 projektų, kurie apima įvairias veiklas, buvo finansuoti iš
Visuomeninių organizacijų programų rėmimui ir jaunimo aktyvinimui Savivaldybės
administracijos skirtų lėšų.
16. Bendruomeninis judėjimas Širvintų rajone aktyvėja. Rajone veikia 16 kaimo bendruomenių,
kuriasi dar trys naujos bendruomenės, kurios jau rengia ir derina teisinės registracijos
dokumentus.
17. 2008 m. pabaigoje parengtos pastabos ir pasiūlymai Žemės ūkio ministerijai dėl priemonių
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo“ administravimo ir
„Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui
skatinti“ taisyklių projektų.
18. 2008 m. VšĮ Širvintų ligoninė pateikė preliminarią paraišką „Antrinio lygio ambulatorinių
ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugų įkūrimo, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus ir
dienos chirurgijos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos
plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“ pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių
paslaugų optimizavimas“. Bendra planuojama projekto vertė – 5 439 100 Lt.
19. 2008 m. buvo pateikta paraiška dalyvauti „Mokyklų tobulinimo programoje plius“, kurią
administruoja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Pagal šią
priemonę 2009 m. bendrojo lavinimo mokyklos dalyvaus infrastruktūros gerinimo
programoje bei bus vykdomas projektas “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra”.
20. Neries upės baseino I investicinio projekto paketo įgyvendinimas Širvintų rajone (bendra
paketo vertė – 25 411 619 Lt):

9 lentelė. Neries upės baseino I projektas
,,Širvintų miesto nuotekų 2008 m. birželio 12 d. buvo paskelbtas darbų pirkimo
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konkursas. 2008 m. liepos 24 d. atplėšti vokai su pasiūlymais.

valyklos rekonstrukcija“

2008 m. spalio mėn. įvertinti konkurso rezultatai ir perduoti į
,,APVA“ tvirtinimui. Visi pasiūlymai buvo atmesti, dėl per
didelės kainos. 2009 m. sausio mėn. 26 d. gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas atmesti visus pasiūlymus.
,,Širvintų

miesto

kaimo 2008 m. rugsėjo 22 d. atplėšti vokai su pasiūlymais. Įvertinus

Kabaldos
vandentiekio
tinklų

ir 2008 m. rugpjūčio 13 d. paskelbtas darbų pirkimo konkursas.

ir

nuotekų visus (13) pasiūlymus, paaiškėjo, kad konkurso dokumentų

plėtra

bei rengėjai ,,COWI Baltic“ pateikė dokumentus, o APVA juos
patvirtino su technine klaida. Tokiu būdu rangovams buvo

rekonstrukcija“

pateiktos nevienodos sąlygos. Viešųjų pirkimų komisija atmetė
visus pasiūlymus. 2008 m. lapkričio 24 d. gautas Viešųjų
pirkimų tarnybos sutikimas atmesti visus pasiūlymus.
,,Širvintų

miesto

ir Šiuo metu ruošiami (taisomi seni) nauji pirkimo dokumentai.

Kabaldos kaimo vandens
gręžinių rekonstrukcija ir
vandens ruošimo įrenginių
statyba“

2.3. Vidaus tvarkomųjų dokumentų, gyventojų prašymų analizė
2008 m. buvo įdiegta Dokumentų valdymo sistema ,,Doclogix“. Balandžio mėnesį dokumentai
pradėti registruoti šia sistema. Dokumentai registruojami atskirose bylose, tai palengvina dokumento
paiešką. Administracijos darbuotojai, vėluojantys atsakyti į raštus, prisijungę prie sistemos gali matyti,
kad dokumentas pažymimas šauktuku ir primena atsakovui apie vėluojantį atsakymą.
Deja, sistemoje yra trūkumų, nes informacinio pobūdžio raštas, kad ir peržiūrėjus rašto gavėjui,
tačiau nepažymėjus sistemoje, rodoma, kad šis raštas yra „neįvykdyta užduotis“.
Per 2008 metus iš viso gauta ir užregistruoti sitemoje 2296 raštai iš įvairių institucijų, kurie
reikalauja atsakymo ar gali būti informacinio pobūdžio.

10 lentelė. Užregistruotų dokumetų skaičius
Užregistruoti dokumentai

Dokumentų
skaičius
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Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės,

Vilniaus

apskrities

viršininko

78

administracijos veiklos klausimais
Žemės ūkio klausimais

44

Aplinkosaugos, ekologijos, parkų, poilsiaviečių tvarkymo klausimais

78

Investicijų, ekonomikos, biudžeto, mokesčių ir finansų klausimais

360

Ekonominio

darbo

organizavimo,

komunalinio

ūkio,

statybos

ir

424

renovacijos klausimais
Prekybos ir buitinių paslaugų atlikimo klausimais

57

Sveikatos apsaugos ir socialinės saugos klausimais

137

Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

1

Kultūros, švietimo, sporto ir turizmo klausimais

168

Dokumentai susiję su rajono Policijos komisariatu, Prokuratūra ir kitomis

229

teisėsaugos institucijomis teisės klausimais
Privatizacijos klausimais

9

Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo klausimais

1

Rajono institucijomis administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais

266

Civilinės, priešgaisrinės saugos, apsaugos klausimais

28

Dokumentų valdymo klausimais

20

Ryšių ir transporto, kelių tvarkymo klausimais

45

Karo prievolės klausimais

28
Iš viso:

Atsakymai į gautus raštus pateikti įvairioms institucijoms

1973
2027

Gyventojų prašymai, pareiškimai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai – yra gauti 796 raštai.
Atsakymai į gyventojų prašymus ir skundus pateikti 473.
Dokumentų valdymo sistema registruojamos ir gyventojų bei įvairių institucijų paraiškos dėl
projektų rengimo, kurios parengiamos ir sutvarkytos bylos pateikiamos tiesiai pareiškėjui, atsakymas
nėra registruojamas per sistemą, todėl gautų ir atsakytų dokumentų skaičius nesutampa.
Administracijos direktorius per 2008 m. pasirašė 399 sutartis. „Doclogix“ sistema yra
nesudėtinga surasti sutartį, prie jos pridėti visus pakeitimus, papildymus. Tai sudaro galimybę sutartį
peržiūrėti su visais pakeitimais ir papildymais.
Nuo 2008 m. balandžio 1 d. buvo pasirašyta:
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ü Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai veiklos
organizavimo klausimais - 576 įsakymai;
ü Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais -589 įsakymai;
ü Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais –
711 įsakymų.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų)
teisių komisijai buvo parengti ir išsiųsti 3 gyventojų dokumentai dėl teisinio statuso peržiūrėjimo
(nukentėjusio asmens tremtinio teisinio statuso).
Vykdant Valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimus ir kitus valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą
reglamentuojančius teisės aktus, specialius Kalbos inspekcijos pavedimus, patikrinti kartu su komisija,
kontroliuojančia, kaip laikomasi Aplinkos tvarkymo, higienos ir sanitarijos taisyklių, miesto ir
seniūnijų viešieji užrašai, reklama.
Kontroliuojant savivaldybės teisės aktų kalbos vartojimo taisyklingumą suredaguota ir
pasirašytinai vizuota 320 Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, įvairių administracijos
darbuotojų rengiamų dokumentų. Suderinti 8 reklamos projektai.

2. 4. Teritorijų planavimas, geodezija, paminklosauga
Teritorijų planavimas. 2008 metais buvo vykdomas Širvintų rajono teritorijos bendrojo plano
rengimas, visuomenė supažindinta su bendrojo plano sprendiniais, buvo organizuotas viešas
svarstymas, kuriame galėjo dalyvauti visi norintys, išanalizuoti gauti skundai, pageidavimai,
pretenzijos, atsakyta pareiškėjams į pateiktus klausimus. Per metus buvo atsakyta į 724 laiškų
pareiškėjams dėl bendrojo plano rengimo.
Iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir išnagrinėta daugiau kaip 100 paraiškų detaliesiems ir
specialiesiems žemės sklypų planams rengti, parengtos 22 sutartys dėl teritorijų planavimo
organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo.
Fiziniams ir juridiniams asmenims išduotos planavimo sąlygos:
ü žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti – 65;
ü kaimo plėtros žemėtvarkos projektams rengti
ü detaliesiems planams rengti

–

22;

ü specialiesiems planams rengti

–

2.

– 63;
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Parengti, apsvarstyti su visuomene, suderinti Nuolatinėje statybos komisijoje ir patvirtinti šie
detalieji planai:
1. Žemės sklypo ( Nr.8940/0001:219) Dailidžionių k., Širvintų s., Širvintų r., detalusis planas.
2. Žemės sklypo (Nr.8905/0001:24) Plikiškių k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
3. Žemės sklypo ( Nr.8955/0004:199) Plento g., Širvintų m., detalusis planas.
4. Žemės sklypo ( kad.Nr. 8905/0001:22) Gudulinės k., Jauniūnų s., Širvintų r. detalusis
planas.
5. Žemės sklypo ( kad.Nr. 8932/0003:125) Kriaunų k., Zibalų s., Širvintų r. detalusis planas.
6. Žemės sklypo formavimo ir teritorijos tvarkymo režimo nustatymo kontrolinio įtaiso
paleidimo kameros statybai Žarnavagių k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
7. Žemės ūkio paskirties sklypų (kad Nr. 8905/0004:69, plotas – 8,4 ha. ir 8905/0004:166,
plotas – 2,95 ha.) Klonėkų s., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas
Parengti sąlygų sąvadai, suderinti, parengti Administracijos direktoriaus įsakymai ir patvirtinti
šie žemėtvarkos projektai (specialieji planai):
1. Žemės sklypo (Nr.8907/0002:168) Plikiškių k., Jauniūnų s., Širvintų r., kaimo plėtros
(ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.
2. Žemės sklypo (Nr.8940/0005:449) Motiejūnų k., Širvintų s., Širvintų r., kaimo plėtros
(ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.
3. Žemės sklypo

Pociūnų k., Jauniūnų

s., Širvintų r., kaimo plėtros ( ūkio vidaus)

žemėtvarkos projektas.
4. Žemės sklypo (Nr.8930/0002:245) Katkiškio k., Kernavės s., Širvintų r., kaimo plėtros
(ūkio vidaus) žemėtvarkos projektas.
5. Žemės sklypo (Nr.8940/0002:251) Kabaldos k., Širvintų s., Širvintų r., kaimo plėtros (ūkio
vidaus) žemėtvarkos projektas.
Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre užregistruoti 93
dokumentai, iš jų:
ü žemės sklypų pertvarkymo projektai – 45;
ü žemės reformos žemėtvarkos projektų papildymai – 36;
ü žemės sklypų detalieji planai – 7;
ü kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – 5.
Per 2008 metus buvo suorganizuoti 8 detaliųjų ir specialiųjų planų vieši svarstymai su
visuomene, nuolat nagrinėjamos visuomenės pretenzijos, pastabos, skundai ir pasiūlymai.
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Žemėtvarka. Nuolat renkami, analizuojami dokumentai ir teikiami įsakymų projektai
Administracijos direktoriui dėl žemės sklypų dydžių, ribų, paskirties būdo, pobūdžio ir naudojimo
apribojimų. Patvirtinta 30 įsakymų.
Ruošiami dokumentai Tarybai dėl laisvos neužstatytos žemės mieste, kuri yra tinkama grąžinti.
Nuolat ruošiama medžiaga dėl grąžinamos žemės Širvintų mieste, bendradarbiaujama su
Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono žemėtvarkos skyriumi.
Paminklosauga. Paminklosaugai skirtų lėšų panaudojimas:

11 lentelė. Darbams skirtų pinigų suma
Atlikti darbai

Skirta pinigų suma (Lt)

Paširvinčio kapinių projektavimo darbai

3 500

Išlaidos kultūros paveldo dienoms paminėti

6 000

Piliakalnių tvarkymas ir priežiūra

6 400

Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios altoriaus avarinės būklės

10 000

likvidavimas
Koplytstulpio Lapelių k., Čiobiškio sen. atstatymas

1 500

J. Užkurnio kapinių tvarkymas Pyplių kapinėse

5 000

Išlaidos kultūros paveldo dienoms (už parodos Čiobiškyje lankymą)
Paminklo partizanams Gelvonuose avarinės

būklės likvidavimo

800
2 000

darbai
Kernavės bažnyčios fasadų avarinės būklės likvidavimo darbai

14 000

Paminklinių rodyklių „Širvintų mūšis“ pagaminimas ir pastatymas

10 000

Kernavės kapinių vartų avarinės būklės likvidavimo darbai

5 980

Informacinių stendų Čiobiškyje ir Musninkuose įrengimas

4 720

Čiobiškio dvaro sodybos arklidžių fasadų restauravimo darbai

10 000

Akmenių

kaimo

(Širvintų

sen.)

koplyčios

avarinės

būklės

3 100

likvidavimas

2008 m. buvo suorganizuotas renginys Europos paveldo dienai paminėti „Istoriniai vargonai
Lietuvoje”, kuris vyko Musninkų Švenčiausios Trejybės bažnyčioje.
Geodezija. Suintegruota į GIS GEOMAP duomenų bazę 153 toponuotraukos. Buvo peržiūrėta
ir suderinta apie 200 toponuotraukų ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų. Atlikti geodeziniai darbai
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nuolat tikrinami GIS GEOMAP sistema. Buvo išduodami išeities duomenys, reikalingi geodeziniams
darbams atlikti. Glaudžiai bendradarbiaujama su geodezinius matavimus atliekančiomis įmonėmis.

2.5. Statyba ir remonto darbų organizavimas
Statyba. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius iš fizinių ir juridinių asmenų 2008 metais
priėmė:
ü 300 paraiškų projektavimo sąlygų sąvadui gauti;
ü 405 paraiškos dėl sąlygų išsiųstos į kitas įstaigas;
išdavė:
ü 296 išvadas techniniams projektams rengti;
ü 251 specialiąją sąlygą architektūrai formuoti;
ü 256 sąlygų sąvadus (tarp jų ir gautos spec. sąlygos iš kitų valstybinių organizacijų).
Per 2008 metus buvo suorganizuota ir vesta 20 Nuolatinės statybos komisijos posėdžių
projektams derinti. Nuolatinės statybos komisijoje peržiūrėti ir suderinti 209 projektai. Kiekvienam
projektui surašyti posėdžio protokolai. Išnagrinėta ir suderinta 80 supaprastintų projektų. Buvo nuolat
tikrinami ir derinami reklamos ir vizualinės informacijos priemonių projektai Širvintų rajone,
bendradarbiaujama su administracijos Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio vyr. specialiste, įmonių
vadovais, savininkais, aiškinama, konsultuojama reklamos klausimais. Suderinti 8 reklamos projektai.

12 lentelė. Darbams skirtų pinigų suma
Atlikti darbai
Kernavės seniūnijos administracinio pastato
remontas (vidaus patalpų remontas, vidaus
šildymo sistemos rekonstrukcija, geoterminio
šildymo sistemos įrengimas, stogo rekonstrukcija,
išorės sienų apšiltinimas ir apdaila priešgaisrinių
rezervuarų įrengimas).
Ašį Širvintų ligoninės rekonstravimas ir įrangos
atnaujinimas (vaikų skyriaus, chirurginio skyriaus
ir operacinės remontas, įrangos įsigijimas).
Širvintų rajono viešosios bibliotekos ir Širvintų
rajono savivaldybės kultūros centro pastato
rekonstravimas ir modernizavimas (pastato esamų
langų plotų mažinimas ir langų keitimas, išorės

Darbų vertė
1 640 000 Lt - Valstybės biudžeto
investicijų lėšos

2 300 000 Lt - Valstybės biudžeto
investicijų lėšos
1 000 Lt - Valstybės biudžeto investicijų
lėšos
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sienų šiltinimas ir apdaila).
Rekreacinės teritorijos sutvarkymas Vilniaus g., 550 000 Lt – Savivaldybės biudžeto lėšos
Širvintose.
Aikštelės prie pastato Vilniaus g. 61 sutvarkymas. 61 500 Lt – Savivaldybės biudžeto lėšos
Civilinės metrikacijos skyriaus patalpų remontas. 150 000 Lt - Teisingumo ministerijos lėšos
43 000 Lt – Savivaldybės biudžeto lėšos
Musninkų vidurinės mokyklos rekonstravimas 500 000 Lt - Valstybės biudžeto lėšos
(vidaus patalpų remontas).
Buvusios poliklinikos dalies patalpų paskirties 1 392 000 Lt - Valstybės biudžeto lėšos
keitimas į gyvenamąją – įrengiant socialinius
būstus (įrengti 8 butai, kurių bendras plotas - 2008 m. įvykdyta darbų už 800 tūkst. Lt
422m²).
Ašį Širvintų laisvalaikio centro pastato 103 tūkst. Lt (93 tūkst. Lt – Respublikos
privatizavimo fondo lėšos ir
rekonstravimas (mažojo baseino patalpų visas
10 tūkst. Lt rajono savivaldybės biudžeto
remontas ir plaukimo baseino dangos keitimas).
lėšos ).
Dalies Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos 658 000 Lt – savivaldybės biudžeto lėšos
bendrabučio pastato Vilniaus g. 69, Širvintos 110 000 Lt – Švietimo ir mokslo
rekonstravimas į Meno mokyklą.
ministerijos lėšos
Seniūnijų administracinių pastatų esamų langų 70 500 Lt
keitimas į plastikinius.
Savivaldybės administracinio pastato remontas.
98 500 Lt (savivaldybės biudžeto lėšos)
Per 2008 m. buvo išduota 188 leidimai vykdyti statybos darbus ir 8 leidimai griauti statinius.
Parengti techniniai projektai:
•

buvusios poliklinikos dalies patalpų paskirties keitimui į gyvenamąją, įrengiant
socialinius butus (4 vnt.), kurių rekonstrukcijos darbus numatyta vykdyti 2009 metais;

•

Širvintų rajono viešosios bibliotekos ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro
pastato rekonstravimo ir modernizavimo techninis projektas.

Socialinis būstas. Socialinio būsto remonto darbų 2008 m. atlikta už 235 000 Lt:
•

trijuose butuose įstatyti plastikiniai langai;

•

Poorių kaime suremontuota irstanti daugiabučio namo siena;

•

vykdomas remontas daugiabučiame name Šarkiškių kaime;

•

trims socialiniams butams atnaujintas elektros energijos tiekimas.

Per 2008 metus patikslinti ir patvirtinti Administracijos direktoriaus įsakymu šeimų (asmenų),
turinčių teisę į socialinį būstą, 2008 m. sąrašai. Į pirmąjį (jaunų šeimų) sąrašą įrašyta – 38, į antrąjį
(auginančių tris ar daugiau vaikų) – 15, trečiąjį (našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų) – 4,
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ketvirtąjį (neįgaliųjų) – 15, penktąjį (bendrą) – 33, šeštąjį (sąlygų pagerinimui) – 7. Iš viso sąrašuose –
112 šeimų (asmenų).
Paruoštos statistinės metinės ataskaitos GF-03 apie socialinio būsto nuomą ir GF-05 apie
nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimą. Paruošti duomenys Aplinkos ministerijai apie
socialinio būsto fondo plėtros vykdymą 2007 metais ir jos vystymą. 2008 metais pagal ministerijos
nustatytą formą numatėme, kad projekto ,,Buvusios poliklinikos dalies patalpų paskirties keitimo į
gyvenamąją – įrengiant aštuonis socialinius butus P. Cvirkos g. 9, Širvintų m.“ įgyvendinimui 2008 m.
reikės 858 tūkst. Lt. Valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 800 tūkst. Lt.
Išnuomoti 3 socialiniai būstai: Jono Romanovič 3 asmenų šeimai – Gudulinės k., Jauniūnų sen.,
Laimutės Šinkevičiūtės 2 asmenų šeimai ir Ninos Barilienės 2 asmenų šeimai – Kalnalaukio g. 5.
Manevrinio (laikinojo) butų fondo butuose apgyvendintos 8 šeimos (asmenys).
Išduotos šešiems gyventojams pažymos pateikti AB DnB NORD bankui apie teisę į valstybės
paramą būstui įsigyti, iš jų: teikti 10 % subsidiją – 5 vnt., apdrausti būsto kreditą – 1 vnt.
Priimta iš gyventojų 30 naujų prašymų įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai.
Sudaryta būsto pirkimo - pardavimo sutartis su Vladislava Milašiene, gyv. Bartkuškio k.
Jauniūnų sen. (butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku buvo pateikusi prašymą privatizuoti
nuomojamas gyvenamąsias patalpas ir įstatymo nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl privatizavimo,
sumokėjusi nustatyto dydžio įmokas, bet buvo nesudariusi pirkimo-pardavimo sutarties).
Patikslintas ir patvirtintas Administracijos direktoriaus įsakymu politinių kalinių ir tremtinių bei
jų šeimų narių, norinčių grįžti gyventi į Širvintų rajoną, aprūpinimo būstu sąrašas, kuriame įrašytos 6
šeimos. Dėl grįžimo į Lietuvą ir aprūpinimo būstu konsultuota buvusi tremtinė Zofija Malkova
(Kareckaitė) iš Irkutsko srities, Johano r., Skliankos k. (planuoja atvykti 2010 metais).

2.6. Vietinių kelių ir gatvių priežiūra, remontas ir rekonstrukcija
Rajono savivaldybė 2008 m. vietinės reikšmės kelių remontui ir priežiūrai iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gavo ir panaudojo 2 673 772 Lt.
Gatvių ir kelių priežiūrai panaudota 560 346 Lt:
13 lentelė. Kelių priežiūrai skirtų ir panaudotų pinigų suma
Širvintų miestas
Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

Darbų vertė
24 905 Lt
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Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

30 700 Lt

Ateities gatvės žvyro danga

9 624 Lt

Tulpių gatvės žvyro danga

5 796 Lt

Širvintų miesto Vilniaus gatvės asfaltbetonio danga

124 002 Lt

Horizontalaus ženklinimo darbai Širvintų mieste

5 996 Lt

Alionių seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

10 306 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

4 142 Lt

Juodiškių gyvenvietės Magūnų gatvės asfaltbetonio danga

75 737 Lt

Čiobiškio seniūnija

Darbų vertė

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

16 692 Lt

Čiobiškio gyvenvietės Neries gatvės asfaltbetonio danga

30 675 Lt

Gelvonų seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

32 620 Lt

Gelvonų gyvenvietės Šviesos gatvės asfaltbetonio danga

18 478 Lt

Jauniūnų seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

13 969 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

17 440 Lt

Kernavės seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

8 140 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

2 802 Lt

Musninkų seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

19 500 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

6 810 Lt

Musninkų mstl. Parko gatvės asfaltbetonio danga

10 303 Lt

Širvintų seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

47 613 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

27 000 Lt

Zibalų seniūnija

Darbų vertė

Žvyrkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas

11 239 Lt

Duobių asfaltbetonio dangose taisymas

1 486 Lt
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Darbų priežiūrai

4371 Lt

Seniūnijose ir Širvintų mieste atlikta darbų objektuose už 2 113 426 Lt:
14 lentelė. Kelių priežiūros darbams skirta pinigų suma
Darbai:

Darbų vertė:

Širvintų miesto Vilniaus gatvės šaligatvio remonto darbai

305 835 Lt

Širvintų miesto Upelio g. pėsčiųjų takas

58 739 Lt

Širvintų miesto Liudo Giros gatvė

180 726 Lt

Ramunių dalies gatvės Širvintų mieste asfaltbetonio danga

147 050 Lt

Kelio atkarpoje Bagaslaviškis – Žičkai asfaltbetonio danga

63 986 Lt

Gelvonų gyvenvietės Naujakurių gatvės žvyro danga

11 238 Lt

Bartkuškio gyvenvietės Aušros gatvės asfaltbetonio danga

48 884 Lt

Kelio Jauniūnai – Darkuškis žvyro danga

31 108 Lt

Kelio Paspėriai – Draučiai žvyro danga

51 566 Lt

Kelio į Poguliankos kaimą žvyro danga

83 589 Lt

Vileikiškių gyvenvietėje Musninkų ir Svetlikų gatvių sankryžos 18 995 Lt
pralaidos ir asfaltbetonio danga
Kelio Levainiai – Dainiai žvyro danga

125 122 Lt

Kelio Zosina – Laurai žvyro danga

75 704 Lt

Kelio Juodeliai – Avižonys žvyro danga

26 163 Lt

Anciūnų gyvenvietės Sodų, Jaunimo, Žiedo gatvių asfaltbetonio 80 873 Lt
danga
Širvintų rajono savivaldybės vietinių kelių ir gatvių tiesimo, 26 350 Lt
taisymo (remonto) projektavimas
Kelio ženklų, stovų ženklams, signalinių stulpelių ir greičio 30 832 Lt
mažinimo kalnelių pagaminimas
Greičio mažinimo kalnelių ir kelio ženklų pastatymo darbai 7 289 Lt
Širvintų mieste
Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių 65 000 Lt
techninė inventorizacija
Tilto per Beržės upelį Širvintų m. Vilniaus g. rekonstrukcijos 674 377 Lt
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darbams

Savivaldybės biudžeto lėšos skirtos vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui,
rekonstrukcijai 702 230 Lt.
•

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai seniūnijose skirta 120 000 Lt;

•

Mieste atlikta gatvių priežiūros darbų už 100 000 Lt;

•

Baigta asfaltuoti Ramunių gatvė - 97 500 Lt;

•

Rekonstruota šaligatvių danga Jaunimo g. nuo Mindaugo g. iki L. Giros g. - 140 000 Lt;

•

Rekonstruota šaligatvių danga prie banko ,,Snoras“ – 58 370 Lt;

•

Sutvarkyta pėsčiųjų takas nuo Janonio g. iki grožio salono ,,Kaprizas“ - 107 110 Lt;

•

Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo L.Giros gatvėje Širvintų mieste už 79 250 Lt.

2.7. Gatvių apšvietimas

Gatvių apšvietimui ir jo remontui skirta ir panaudota:
•

Gatvių apšvietimo rekonstrukcijai Širvintų mieste darbų atlikta - 317 000 Lt;

•

Atnaujintas Kernavės miestelio Vilniaus gatvės apšvietimas – 65 000 Lt;

•

Miesto gatvių apšvietimas – 111 947,45 Lt;

•

Seniūnijų apšvietimas – 47 269,66 Lt.

2.8. Ekologija
Širvintų rajono savivaldybėje įdiegta nauja komunalinių atliekų tvarkymo sistema.
Širvintų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Širvintų rajono savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, vykdė viešąjį konkursą Savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo operatoriui parinkti. 2008 m. rugpjūčio 18 d. buvo sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju –
UAB „Ecoservice“ – dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Širvintų rajono savivaldybės
teritorijoje paslaugų. Numatyta, kad atliekų turėtojai už atliekų tvarkymo paslaugą mokės Savivaldybės
operatoriui komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos mokestį.
Šiuo metu paslauga teikiama asmenims, sudariusiems sutartis su Operatoriumi. 2009 m. sausio
6 d. duomenimis, sutartys buvo sudarytos su 61% rajono gyventojų.
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Per 2008 metus buvo parengta ir patvirtinta:
ü Širvintų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai;
ü Širvintų rajono savivaldybės gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklės;
ü Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės;
ü Komunalinių atliekų susikaupimo normos.
Lentelėje pateikti duomenys apie UAB „Ecoservice” sudarytas sutartis su rajono atliekų
turėtojais iki 2009 m. sausio 6 d.
15 lentelė. Sudarytų sutarčių su „Ecoservice“ skaičius

Širvintų
miestas
(daugiabučiai.)
Širvintų
miestas
(Ina. gyv.)
Kernavės seniūnija
Musninkų seniūnija
Širvintų seniūnija
Čiobiškio seniūnija
Gelvonų seniūnija
Zibalų seniūnija
Jauniūnų seniūnija
Alionių seniūnija
Širvintų rajono
juridiniai asmenys
Iš viso

Atliekų turėtojų

Sudarytų sutarčių

%

skaičius

skaičius

2182

1348

61,78

500

449

89,8

180
436
1300
380
600
300
702
410
300

130
310
629
207
373
194
419
231
115

72,22
71,1
48,38
54,47
62,17
64,67
59,69
56,34
38,33

4808

2942

61,19

Savivaldybė, siekdama užtikrinti antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalo)
rūšiavimo galimybę ir priemones, visiems komunalinių atliekų turėtojams yra patvirtinusi antrinių
žaliavų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių išdėstymo schemą, pagal kurią buvo 2008 m. išdėstyti
konteineriai. UAB „Ecoservice“ duomenimis, šiuo metu rajone yra išdėstyti 38 komplektai antrinių
žaliavų konteinerių.
Iš seniūnijų sąvartynų išvežtos komunalinės atliekos, darbų vertė - 19 662,93 Lt (darbus vykdė
UAB „Ecoservice“).
16 lentelė. Rekultivuotų mažųjų sąvartynų sąrašas
Seniūnija

Sąvartyno pavadinimas
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Alionių

Juodiškių, Pokiškių

Čiobiškio

Čiobiškio, Lapelių

Gelvonų

Gelvonų, Bagaslaviškio

Jauniūnų

Jauniūnų, Užublendžių, Petriškių, Šiaulių

Musninkų

Mikailiškių,Stakaučiznos

Kernavės

Svistūnų

Širvintų

Akmenių, Šiaulių

Zibalų

Staškūniškio, Jusiškių, Bokšto, Vazgūnų

Administracijos direktoriaus 2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 9-626 buvo patvirtinta
visuomenės informavimo programa apie atliekų tvarkymą 2008-2009 m. Gyventojai buvo supažindinti
su atliekų rūšiavimu, buvo pateikti informaciniai leidiniai.
Savivaldybė apmokėjo išlaidas miško sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams,
įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu „Dėl
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir
leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo” buvo
išduoti 2 leidimai saugotinų medžių kirtimui.
Aplinkos tvarkymas. Per 2008 metus paruošti apžiūros – konkurso nuostatai „Geriausiai
sutvarkytoms kaimo ir miesto sodyboms, daugiabučiams gyvenamiesiems namams, įmonių, įstaigų ir
organizacijų teritorijoms”, kurie yra patvirtinti savivaldybės mero potvarkiu.
Komisija apžiūrėjo objektus vietoje. Apdovanojimui Derliaus šventės metu atrinkta:
•

kaimo sodybų kategorijoje – 8,

•

vienkiemių sodybų kategorijoje – 3,

•

sodybų mieste kategorijoje – 7,

•

daugiabučių gyv. namų kategorijoje – 2,

•

organizacijų, įstaigų kategorijoje – 4

•

papildomos nominacijos, specialus prizas – 3.

Geriausiai besitvarkantys 6 subjektai rekomenduoti įvertinti Vilniaus apskrities komisijai: iš jų
5 buvo apdovanoti Apskrities organizuotame renginyje.
Savivaldybė organizavo konkursą gražiausiai ir originaliai papuoštiems pastatams ir
teritorijoms šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms Širvintų mieste išaiškinti. Įteikti 9 apdovanojimai.
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2.9. Žemės ūkis ir melioracija
Širvintų rajono plotas – 906 km2, iš jų apie 30 proc. tenka žemės ūkio naudmenoms. Žemės
ūkio naudmenų struktūroje 2008 m. grūdiniai augalai užėmė 80 proc. visų pasėlių, daugiametės žolės 8 proc., bulvės - 5,5 proc. Vidutinis ūkis – 10 ha. Savivaldybių lygmeniu Širvintų rajonas priskirtas
mažo nepalankumo vietovei.
Iš viso registruoti rajono 2035 ūkininkų ūkiai, veikia 3 žemės ūkio bendrovės, 15 ekologinių
ūkių. Iš jų 2008 metais naujai įregistruoti 290 ūkiai.
2008 metais rajone deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius 3125 žemės ūkio subjektai.
3500 ūkininkų naudojasi ES parama.
Per metus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre atnaujinta 3000 žemės ūkio ir
kaimo valdų. Priimtos 4 pasėlių draudimo paraiškos.
Pieno gamybos kvotų administravimas. Vykdant pieno kvotų administravimą, per 2008
metus gamintojai pateikė 268 paraiškas (K1-K12 formų) pieno kvotų administravimui. Išdalinti 837
gamintojams skirti pranešimai (D1- D34), gauti iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro.
Per praėjusius metus priimtos 45 paraiškos dalyvauti pieno gamybos ir realizavimo kvotų
aukcione (kvotų pirkimas, pardavimas). Iš gamintojų, turinčių tiesioginių pardavimų pieno kvotas,
priimtos 72 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos.
Rajone buvo įkurta 12 specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus. Ūkininkai
pasinaudojo „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Nitratų direktyvos“
ir kitomis programomis.
2008 m. pabaigoje sumažėjo pieno supirkimo kainos (ypač smulkiems gamintojams). Vienas iš
spendimo būdų, kaip išgyventi, - tai pieno pardavimas tiesioginiams vartotojams. Ta kryptimi šiuo
metu ir dirbame. Vykdome pieno kvotų rūšies keitimą (perrašome pieno kvotas į tiesioginius
pardavimus). Šiuo metu Vyriausybė grąžino eksportuojamų pieno produktų subsidijavimą pieno
supirkėjams, todėl atsiranda reali tikimybė, kad kainos pieno gamintojams gali pakilti 10 – 13 ct už
kilogramą.
Technikos registravimas, techninės apžiūros. 2008 metais Žemės ūkio skyriuje atlikti 163
darbai žemės ūkio technikos įregistravimui, išregistravimui bei duomenų keitimui.
Parengti ir išduota 18 pažymų Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie žemės ūkio technikos
įsigijimą. Pagal paskelbtą grafiką atliktos žemės ūkio technikos apžiūros 66 rajono vietose. Papildomai
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pagal individualius žemdirbių iškvietimus atliktos 86 apžiūros. Iš viso per 2008 metus atlikta 583
traktorių, kombainų bei priekabų techninių apžiūrų. Į biudžetą surinkta už technines apžiūras 16 052 Lt
rinkliavų.
Melioracijos įrenginių priežiūra. Širvintų rajone drenažu nusausintas 33,59 tūkst. ha plotas.
Rajone valstybei nuosavybės teise priklauso 633,6 km. magistralinių griovių, 981 pralaidos, 20 tiltų, 6
užtvankos, iš jų 2 išnuomotos 50 metų. Melioracijos statinių priežiūros ir rekonstrukcijos darbus
finansuoja valstybė Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus biudžeto asignavimus melioracijos
darbams pagal tikslinę paskirtį.
2008 m. valstybės biudžeto specialiomis tikslinėmis dotacijomis savivaldybių biudžetams
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 918 tūkst. Lt. Panaudojant
šias lėšas buvo atlikti šie numatyti projekte darbai:
17 lentelė. Projekte numatyti darbai
Projekte numatyti darbai
Suremontuota sausinimo sistemų
Suremontuota ir rekonstruota griovių
Suremontuota ir rekonstruota pralaidų
Suremontuota ir rekonstruota drenažo linijų
Nuskenuota ir susieta su LKS-94 koordinačių
sistema
melioracijos
projektinės
planinės
medžiagos
Atlikta hidrotechninių statinių priežiūra ir
eksploatacija
Išduotos techninės sąlygos darbams melioruotoje
žemėje atlikti

Atlikti darbai
52.88 ha
24 km
27 vnt.
1.22 km
16 tūkst.ha

4 vnt.
71 vnt.

Dėl melioracijos statinių gedimų kreipėsi 45 žemės naudotojai, 10 žemės naudotojų buvo atlikti
melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai, tuo pagerinta naudojamos dirbamos žemės
būklė.
2008 m. parengtas investicinis projektas ir pasirašyta paramos sutartis pasinaudojant Europos
Sąjungos struktūrinių fondų parama dėl Šešuolėlių kadastrinės vietovės melioracijos statinių
rekonstrukcijos.
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Draudimo

įmokų, paskolų palūkanų, paramos

nelaimės atveju kompensavimo

administravimas. 2008 m. priimtos 124 paraiškos draudimo įmokoms ir kredito palūkanoms
kompensuoti. Dėl ilgalaikių paskolų dalies palūkanų kompensavimo kreipėsi 21 ūkio subjektas, dėl
trumpalaikių - 2. Dėl paskolų, suteiktų žemės pirkimui, palūkanų kompensavimo kreipėsi - 3 ūkininkai.
2008 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja investicinių kreditų bei trumpalaikiam turtui formuoti
paskolų dalies palūkanų kompensavimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka, administruoti 2 prašymai
kompensuoti palūkanas.
Per 2008 metus priimtas 1 ūkininko prašymas nuostoliams dėl fitosanitarijos priemonių taikymo
iš dalies kompensuoti. Iš bitininkų priimtos 62 paraiškos paramai bičių laikytojams už papildomą bičių
maitinimą. Gauta 10 paraiškų papildomai nacionalinei tiesioginei išmokai už eriavedes 2008 metais
gauti.
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams administravimas. 2008
metais iš 6 seniūnijų gauta 48 žalos įvertinimo aktai. Žala ūkininkams padaryta 120 ha plote.
Informacinė veikla. Įgyvendinama Kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, į kurią, palyginti
su ankstesniu laikotarpiu, įtraukta daug naujovių: žymiai padaugėjo ES paramos priemonių,
supaprastintas paraiškų administravimas, jos skirtos patiems įvairiausiems skirtingo amžiaus žmonių
poreikiams tenkinti. Rajono žemdirbiams buvo organizuoti 8 mokymai ir seminarai aktualiais žemės
ūkio ir kaimo plėtros klausimais.

2.10. Kultūra, darbas su jaunimu
Administracija vykdė savivaldybės biudžetinių įstaigų – Kultūros centro, Viešosios bibliotekos
veiklos priežiūrą. Šios įstaigos įgyvendina labai svarbias, rajono gyventojams reikalingas etninės
kultūros išsaugojimo, vietinių tradicijų puoselėjimo, meninės veiklos organizavimo, profesionaliojo
meno propagavimo programas.
Buvo kuruojamos kalendorinių, valstybinių ir miesto šventės: tarptautinis folkloro festivalis
„Baltica 2008“, respublikinė derliaus dienos šventė „Ievaro tiltai“, respublikinė kapelų šventė
„Kaimynėli, būki svečias“, respublikinė tautinių šokių grupių konkursas „Iš aplinkui“, kamerinės
muzikos festivalis „Muzikos ruduo Širvintose“, Vilniaus apskrities liaudies meistrų konkursinė paroda
„Aukso vainikas“, rajono Derliaus šventė „Smagu širdžiai, gardu pilvui“, Virgilijaus Noreikos
koncertas iš ciklo „Mūsų miesteliai“.
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Užtikrinant jaunimo teisių apsaugą administracijos specialistai koordinavo savivaldybės
jaunimo politiką savivaldybės teritorijoje: kaupė, sistemino, analizavo ir apibendrino informaciją apie
jaunimo politikos įgyvendinimą rajone; dalyvauta tradiciniuose respublikiniuose jaunimo renginiuose
atstovaujant Širvintų rajoną: Vasaros akademijoje “Kartu mes galim daug“, Lietuvos jaunimo reikalų
koordinatorių suvažiavime, verslumo konkurse „Forumas“ ir kt., Vilniaus apskrities Europos jaunimo
dienos minėjime Trakuose, Nacionalinėje konferencijoje „Jaunimo galimybių plėtra savivaldybėse,
Seime. Suorganizuota 10 Širvintų rajono jaunimo susitikimų, 20 renginių, skirtų rajono jaunimui.
Savivaldybės administracija skyrė dėmesį ryšių su užsienio valstybių savivaldybėmis
palaikymui bei plėtojimui. 2008 metais gegužės 1-5 d. Širvintų rajono savivaldybės oficiali delegacija
Kultūros centro kamerinis choras „Navis“ ir „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos moksleiviai vyko į
Lenkijos Respublikos Rakonevicų savivaldybę. Birželio 6-8 d. rajono savivaldybės oficiali delegacija ir
Kernavės vaikų kapela „Kerniukai“ vyko į Baltarusijos Respublikos Postavų rajoną, rugpjūčio 13 – 18
d. oficiali delegacija vyko į Ukrainos Respublikos Charkovo rajono 85 - mečio jubiliejaus šventę
Atnaujintas bendradarbiavimas su Norvegijos karalystės Opegiordo savivaldybę, derinamos detalės dėl
bendradarbiavimo programos.

2.11. Švietimas

Širvintų rajono savivaldybėje 2008 metų pradžioje veikė 19 švietimo įstaigų: gimnazija, 2
vidurinės mokyklos (Gelvonų vidurinė ir Musninkų vidurinė su dviem pradinio ugdymo skyriais –
Kernavės Juozo Šiaučiūno ir Vileikiškių) 7 pagrindinės mokyklos („Atžalyno“ pagrindinė,
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė, Alionių pagrindinė su Juodiškių pradinio ugdymo skyriumi,
Bartkuškio pagrindinė, Barskūnų pagrindinė su Medžiukų pradinio ugdymo skyriumi, Čiobiškio
pagrindinė, Zibalų pagrindinė su Kiauklių pradinio ugdymo skyriumi) ir viena pradinė mokykla su
Družų pradinio ugdymo skyriumi, 2 lopšeliai – darželiai, 3 darželiai, Meno ir Sporto mokyklos,
Švietimo centras.
Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 metų gegužės 27 dienos sprendimus,
nuo rugpjūčio 31 d. likviduoti 5 pradinio ugdymo skyriai: Kielių, Lapelių, Liukonių, Šiaulių ir Viesų.
Turimais mokykliniais autobusais nuo mokslo metų pradžios organizuotas likviduotų pradinio ugdymo
skyrių mokinių vežiojimas į Gelvonų vidurinę, Širvintų pradinę, Bartkuškio ir Čiobiškio pagrindines
mokyklas. Gruodžio mėnesį savivaldybei buvo perduotas geltonasis mokyklinis autobusas, kuris nuo
metų pradžios užtikrina likviduotų Kielių ir Viesų pradinio ugdymo skyrių bei anksčiau likviduotos
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Motiejūnų pradinės mokyklos mokinių vežiojimą į Širvintų pradinę mokyklą. Nuo šių metų pradžios
Kernavės, Musninkų ir Vileikiškių darželiai reorganizuoti į Musninkų vidurinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo skyrius.
2009 metų sausio 1 d. duomenimis, Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą sudaro
16 įstaigų: gimnazija, pradinė mokykla, 2 vidurinės, 7 pagrindinės mokyklos (su pradinio ir
ikimokyklinio ugdymo skyriais), 2 lopšeliai – darželiai, Meno ir Sporto mokyklos, Švietimo centras.
2008 - 2009 mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 2694 mokiniai. Per vienerius
mokslo metus mokinių skaičius sumažėjo 173 mokiniais, arba 6 procentais. Pirmąją klasę lanko 152
pirmokai (40 mažiau negu pernai). Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 704, pagrindinio ugdymo
– 1387, vidurinio ugdymo – 521 mokiniai (iš jų 254 abiturientai). Mišrias priešmokyklinio ugdymo
grupes lanko 82 ugdytiniai. Miesto mokyklose mokosi 1551 (57 %) mokinys. Gimnazijoje ugdomi 683
gimnazistai, vidurinėse mokyklose – 529, pagrindinėse – 1076, pradinėje mokykloje – 406 mokiniai.
Širvintų pradinės mokyklos patalpose veikia Zibalų pagrindinės mokyklos lavinamoji klasė, kurioje
lavinami 4 mokiniai. Bendrojo lavinimo mokyklų klasėse integruotai ugdomi 152 specialiųjų poreikių
turintys mokiniai (10 mokinių daugiau negu pernai). Rajono mokyklose veikia 9 pailgintos dienos
grupės, kurias lanko 212 vaikų. Miesto lopšelius – darželius lanko 353 vaikai. Tačiau ne visi norintys
gali lankyti lopšelį – darželį: šiuo metu yra pateikti 27 prašymai dėl priėmimo į lopšelius – darželius,
bet juose nėra laisvų vietų. (Šią problemą galima būtų išspręsti priešmokyklinės grupės vaikus
perkeliant į pradinės mokyklos patalpas). Kaimo ikimokyklinio ugdymo skyriuose ugdoma 50 vaikų.
Šiais mokslo metais Meno mokyklą lanko 203 mokiniai (muzikos kryptis - 118, dailės – 85),
Sporto

mokyklą – 201 mokinys. Meno mokyklose mokiniai gali rinktis akordeono, fortepijono,

kanklių, smuiko, violončelės, trimito klases, solinį dainavimą ar dailę. Sporto mokykloje vaikai gali
pasirinkti šias sporto šakas: futbolą, žolės riedulį, stalo tenisą ir lengvąją atletiką.

18 lentelė. Širvintų rajono mokinių skaičius
Mokyklos pavadinimas
L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazija
Musninkų vidurinė
Gelvonų vidurinė
„Atžalyno“ pagrindinė
Alionių pagrindinė
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė
Barskūnų pagrindinė
Bartkuškio pagrindinė

Mokinių skaičius
683
345
184
478
96
82
101
120
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Čiobiškio pagrindinė
Zibalų pagrindinė
Širvintų pradinė
Lopšelis-darželis „Buratinas“
Lopšelis-darželis „Saulutė“
Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyrius
Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyrius
Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyrius
Meno mokykla
Sporto mokykla

101
98
406
227
126
21
15
14
203
201

Daugelyje bendrojo lavinimo mokyklų yra jungtinės klasės ir dėl to nukenčia ugdymo kokybė.
Jungtinės klasės veikia visuose pradinio ugdymo skyriuose ir Gelvonų vidurinės, Alionių,
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus, Barskūnų, Čiobiškio, Zibalų pagrindinių mokyklų pradinėse klasėse bei
Alionių, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus, Barskūnų, Zibalų pagrindinių mokyklų 5-10 klasėse.
Į mokyklą vežiojami 1083 (41 %) rajono mokiniai: iš jų 612 geltonaisiais autobusais.
Geltonaisiais autobusais mokinius vežioja Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, pradinė mokykla,
Gelvonų ir Musninkų vidurinės, „Atžalyno“, Alionių, Bartkuškio, Barskūnų, Čiobiškio ir Zibalų
pagrindinės mokyklos. Mokykliniu autobusu į Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą
vežiojamas 21 mokinys. Savivaldybė mokslo metų pradžioje nupirko Sporto mokyklai 22 vietų
autobusą. Nors mokyklinius autobusus turi visos mokyklos, tačiau tinkamai organizuoti mokinių
vežiojimą yra sudėtinga – Bartkuškio pagrindinėje mokykloje dėl Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus
likvidavimo pamokos pradedamos 9-ą valandą. Jei mokykla turėtų didelį autobusą, šios problemos
nebūtų. Mokinių vežiojimą apsunkina ir dažnai gendantys Čiobiškio ir Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinių mokyklų autobusai.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklose ugdymui naudojami 364 kompiuteriai (iš jų 19
nešiojamųjų kompiuterių). Vienas kompiuteris tenka septyniems 1-12 klasių mokiniams. Visos
mokyklos aprūpintos multimedijos projektoriais. Per 2008 metus mokyklos gavo 27 naujus
kompiuterius, 2 multimedijos projektorius, 4 informacinius stendus, 28 mokomąsias kompiuterines
priemones, 3 vienviečių ir 3 dviviečių stalų komplektus.
Bendrojo lavinimo mokyklose dirba 275 pedagogai: 11 priešmokyklinio ugdymo pedagogų, 57
pradinių klasių, 5-12 klasių: 162 mokytojai, 4 specialieji, 11 socialinių pedagogų, vienas psichologas,
10 mokyklos direktorių ir 16 pavaduotojų ugdymo reikalams. 87 % visų pedagogų, dirbančių bendrojo
lavinimo mokyklose, sudaro moterys. 92 % pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 69 % mokytojų
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mokykloje dirba 15 metų ir daugiau. Deja, trūksta kai kurių dalykų (matematikos, informacinių
technologijų, anglų kalbos, fizikos) mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų.
Mokytojų kvalifikacijai skiriamas didelis dėmesys. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Sėkmingai organizuojama ir vykdoma mokyklose mokytojų
atestacija. Iš viso atestuota 82,3 proc. rajono pedagogų. Rajono mokyklose dirba 7 mokytojai ekspertai,
78 mokytojai metodininkai, 194 vyresnieji mokytojai.
Be pažeidimų buvo organizuojami ir vykdomi brandos egzaminai bei pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimai. 2008 metais valstybinių brandos egzaminų sesijos metu Lauryno Stuokos –
Gucevičiaus gimnazijos abiturientės Ainos Gasiūnaitės matematikos darbas buvo įvertintas 100 balų.
Lyginant su 2007 metais rajono abiturientai geriau išlaikė matematikos, anglų kalbos, biologijos,
chemijos, informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus. Mokyklinių brandos egzaminų
rezultatai yra geresni (lyginant su Lietuvos ).
Mokytojų kvalifikacijai skiriamas didelis dėmesys. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Sėkmingai organizuojama ir vykdoma mokyklose mokytojų
atestacija. Iš viso atestuota 82,3 proc. rajono pedagogų. Rajono mokyklose dirba 7 mokytojai ekspertai,
78 mokytojai metodininkai, 194 vyresnieji mokytojai.
Atestuota 14 mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui. 11 iš jų įgijo aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją. 84,7 proc. mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui yra atestuoti.
Siekiant

plėsti

mokytojų

kompetencijas,

2008

metais

buvo

vykdoma

mokytojų

perkvalifikavimo programa. Pagal Švietimo ir sporto skyriaus pateiktą paraišką Švietimo ir mokslo
ministerija skyrė dalinę finansinę paramą 4 rajono mokytojams, persikvalifikuojantiems į anglų kalbos
specialybę.
Pilietinio ir tautinio ugdymo projekte, kurį finansavo Švietimo ir mokslo ministerija, dalyvavo 5
rajono bendrojo lavinimo mokyklos, lopšelis-darželis „Saulutė“, Švietimo centras ir Čiobiškio
seniūnijos kultūros ir sporto klubas „Pykuolis“ (dalyvavo 1229 dalyviai).
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoms Švietimo ir mokslo ministerija
skyrė 9500 Lt. Iš jų: Gelvonų vidurinei mokyklai – 2 000 Lt, „Atžalyno“ pagrindinei mokyklai – 1 500
Lt, Alionių pagrindinei mokyklai – 1 000 Lt, Zibalų pagrindinei mokyklai – 1 000 Lt, Barskūnų
pagrindinei mokyklai – 1 000 Lt, Švietimo centrui – 1 000 Lt. 2 000 Lt buvo skirta pedagoginių
darbuotojų mokymams. Šiose programose dalyvavo 648 mokiniai, 42 tėvai, 103 mokytojai.
Vaikų socializacijos programoms finansuoti Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 35000 Lt.
Vasaros poilsio programų grupei paraiškas teikė ir finansavimą gavo Širvintų pradinė mokykla
(2 000 Lt), Sporto mokykla (3 000 Lt), Čiobiškio vaikų socializacijos centras (2 000 Lt), visuomeninė
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organizacija „Vaikai – visuomenės dalis“ (1 000 Lt), Gelvonų vidurinė mokykla (2 000 Lt), skautų
stovykla (2 500 Lt), Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla (2 000 Lt), Zibalų pagrindinė
mokykla (1 500 Lt), „Atžalyno“ pagrindinė mokykla (2 000 Lt), Musninkų vidurinė mokykla (1 000
Lt), viešosios įstaigos „Gelbėkit vaikus“ Bagaslaviškio vaikų dienos centras (1 000 Lt). Iš viso vasaros
poilsio programose dalyvavo 293 mokiniai.
Užimtumui per mokslo metus vykdyti paraiškas teikė ir finansavimą gavo:

19 lentelė. Užimtumui vykdyti skirtos lėšos
Mokyklos pavadinimas:

Pinigų suma (Lt)

Sporto mokykla

2000

Gelvonų vidurinė mokykla

3500

Musninkų vidurinė mokykla

3000

Bartkuškio pagrindinė mokykla

2000

Barskūnų pagrindinė mokykla

2500

Čiobiškio pagrindinė mokykla

1000

Švietimo centras

1000

Šiose programose dalyvavo 410 mokinių.
Šešios rajono bendrojo lavinimo mokyklos dalyvauja „Mokyklų tobulinimo programos plius“
projektuose: „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ (Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija, Musninkų vidurinė mokykla), „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų
modernizavimas“ (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Gelvonų vidurinė mokykla) ir „Bendrojo
lavinimo mokyklų modernizavimas“ (Širvintų pradinė, „Atžalyno“ ir Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinės mokyklos). Šiuose projektuose dalyvaujančios mokyklos bus aprūpintos kabinetų įranga,
mokymo priemonėmis ir baldais.
Mokiniams buvo vykdoma 14 konkursų (filologų, „Dainų dainelės“, meninio skaitymo,
epistolinio rašinio, matematikos, „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, teisinių žinių, anglų
kalbos, meninio skaitymo, IT greitojo spausdinimo ir kt.), kuriuose dalyvavo 847 mokiniai ir 18
olimpiadų (biologijos, filosofijos, chemijos, matematikos, fizikos, informacinių technologijų,
informatikos, dailės, ekonomikos ir verslo, istorijos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, astronomijos, anglų
kalbos ir geografijos), kuriose dalyvavo 476 mokiniai iš visų bendrojo lavinimo mokyklų. Daugiausiai
mokinių (106) dalyvavo rajoninėje 4-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje, bei rajoninėje 4-11
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klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje (67 mokiniai), tarptautiniame matematikos konkurse
„Kengūra“ (460 mokinių), 124 mokiniai dalyvavo informacinių technologijų greitojo spausdinimo
konkurse, pradinių klasių mokinių varžybose „Šviesoforas“ dalyvavo 54 mokiniai.
2008 metais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai atliko 50 asmens specialiųjų
ugdymosi poreikių įvertinimų. 36 mokiniams buvo atlikti nauji kompleksiniai tyrimai, 14 mokinių
tyrimai buvo pakartoti. 5 mokiniams skirtos adaptuotos programos derinant bendrąsias ir specialiąsias
programas, 14 mokinių adaptuotos programos, 28 – modifikuotos, 2 mokiniams skirtos vieno ar kelių
dalykų adaptuotos programos, kitos – modifikuotos. Psichologai atliko 9 brandos mokyklai
įvertinimus. 2008 metais vyko 78 logopedo konsultacijos (21 - tėvams, 14 - mokinių, 43 mokytojams). Specialusis pedagogas turėjo 165 konsultacijas (56 – mokiniams, 50 – tėvams, 49 –
mokytojams, 10 – kitiems specialistams). Psichologas turėjo 239 konsultacijas (75 – mokiniams, 42 –
tėvams, 93 – mokytojams ir kitiems specialistams, 29 – profesinio konsultavimo).
Iš viso rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 170 specialiųjų poreikių mokinių. Pagal
nustatytus sutrikimus mokinių skaičius: intelekto sutrikimai – 14, kompleksiniai sutrikimai – 81,
specifiniai pažinimo sutrikimai – 44, kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai (nepridėjus logopedinių) –
1, klausos sutrikimai – 2, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai – 8, kiti raidos sutrikimai – 18,
judesio ir padėties sutrikimai – 1, mišrūs raidos sutrikimai – 2. Bendrojo lavinimo mokyklas lanko 280
mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų (logopediniai).

2.12. Sportas
Pagrindiniai 2008 m. sportiniai renginiai: pirmosios Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės,
Lietuvos jaunių kompleksinės sporto žaidynės ir Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio sporto
žaidynės.
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse Širvintų seniūnijos seniūnė Laimutė Griškienė (seniūnių
daugiakovės varžybose) laimėjo aukso medalį. Čiobiškio ir Širvintų

seniūnijų moterų rinktinė

komanda laimėjo sidabro medalius.
Puikių rezultatų Lietuvos jaunių kompleksinėse žaidynėse pasiekė mūsų rajono sportininkai.
VI-je rajonų grupėje (rajonai skirstomi pagal rajonų gyventojų skaičių) komandinėje įskaitoje laimėta
pirmoji vieta.
Puikiai Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio komandinėse varžybose startavo mūsų rajono
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Gelvonų, Musninkų vidurinių, ,,Atžalyno“ pagrindinės
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mokyklos ir pradinės mokyklos sportininkai. Suskaičiavus visų įskaitinių sporto šakų rezultatus mūsų
rajonas laimėjo antrąją vietą. Širvintų ,,Atžalyno“ pagrindinės ir Širvintų pradinės mokyklų
sportininkai tapo nugalėtojais absoliučioje įskaitoje.
Šeštus metus iš eilės ,,Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sportininkai laimėjo Lietuvos
Prezidento taurę sportinėse varžybose ,,Sportas ir aplinka“.
Trečią kartą ,,Atžalyno“ pagrindinė mokykla laimėjo sportiškiausios Lietuvos mokyklos vardą.
Pirmose Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynėse Kaune gerai startavo mūsų rajono pasiuntiniai
(draugijos pirmininkė M. Jachimavičienė), Algimantas Kojis krepšinio baudų mėtymuose laimėjo
aukso medalį.
Lina Misikonytė Lietuvos moterų rinktinės sudėtyje Pasaulio stalo teniso čempionato
varžybose (Kinijoje) laimėjo 30 vietą, Baltijos šalių čempionate II-ją vietą, Suomijos atvirose
pirmenybėse - II-ją vietą.
Aivaras Keliotis (treneris G.Ušackas) tapo Lietuvos jaunių čempionu, Šiaurės šalių
komandinėse jaunių varžybose laimėjo antrąją vietą.
Širvintų rajono vyrų stalo teniso rinktinė komanda laimėjo Lietuvos II-os lygos pirmenybių
varžybas.
Lietuvos regionų lygos krepšinio pirmenybių varžybas mūsų rajono rinktinė komanda baigė
tarp aštuonių stipriausiųjų.
Širvintų rajono vyrų žolės riedulio rinktinė komanda (treneris R.Chmeliauskas) Lietuvos
čempionato varžybose ir uždarųjų patalpų čempionato varžybose laimėjo bronzos medalius.
Širvintų sporto mokyklos auklėtinės: S.Lisauskaitė, S. Klimavičiūtė, D.Stankutė, U.
Chmeliauskaitė Olandijoje, Lietuvos rinktinės sudėtyje, Europos U-16 čempionato varžybose laimėjo
šeštąją vietą.
,,Širvintos“ futbolo rinktinė komanda (treneris R. Stepaitis) Vilniaus apskrities ,,B“diviziono
varžybose laimėjo 4 vietą.
Lietuvos salės futbolo II-os lygos pirmenybių varžybose širvintiškiai laimėjo bronzos medalius.
Savivaldybės administracija rajono gyventojams rengia daug sportinių varžybų. Daugiausiai
dalyvių rungtyniauja seniūnijų žaidynėse, miesto sporto žaidynėse, krepšinio, futbolo pirmenybėse.
Labai aktyviai ir produktyviai dirba Čiobiškio seniūnijos ,,Pykuolio“ sporto klubas (prezidentas
Steponas Mažrimas), rengiantis daug sporto renginių seniūnijos, aplinkinių seniūnijų bei Širvintų
rajono ir Vilniaus miesto gyventojams.

48

Daug sporto renginių organizuoja

automobilių sporto klubas (prezidentas V. Šuminskas).

Širvintose vyksta automobilių ralio, slalomo, greičio varžybos. Kartu su širvintiškiais aktyviai varžosi
aplinkinių rajonų ir didžiųjų miestų automobilininkai.
Vaikų vasaros atostogų metu Širvintose rengiami ,,Oranžinio kamuolio“ ir ,,Odinio kamuolio“
turnyrai, kuriuose žaidžia įvairaus amžiaus vaikai.
Baigiantis metams savivaldybėje pagerbiami geriausieji rajono sportininkai, treneriai, kūno
kultūros mokytojai.

2.13. Socialinė ir sveikatos apsauga
Socialinės paramos finansavimas. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos biudžetą
sudaro:
ü

Valstybės

biudžeto

lėšos.

Iš valstybės

biudžeto finansuojamos valstybinės

šalpos išmokos, išmokos vaikams, būsto pritaikymas žmonėms su negalia.
ü

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.

ü

Savivaldybės biudžeto lėšos. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama vienkartinė parama,
socialinės paslaugos ir socialinės paramos programos.

20 lentelė. 2008 m. socialinės apsaugos biudžeto išlaidų sandara
Eil.

Finansavimo šaltinis ir paskirtis

Nr.

Suma (tūkst. Lt)

1.

Valstybės biudžeto lėšos

8619.6

2.

Valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos (specialioji tikslinė

1153.6

dotacija)
3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybės deleguotų funkcijų

979.0

vykdymui

Nuolat besikeičianti socialinė situacija rajone, lemia socialinei paramai skiriamų savivaldybės
biudžeto lėšų pokyčius.
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21 lentelė. 2007-2008 m. savivaldybės biudžeto lėšų išsidėstymas pagal socialinės paramos rūšis
Socialinei paramai skirtos lėšos (tūkst..Lt)

Bendras
Metai

savivaldybės
biudžetas
(tūkst.Lt)

Socialinei
paramai
skirtos
lėšos
(tūkst.Lt)

Piniginė socialinė
% nuo

parama

Socialinės paslaugos

bendro

% nuo

% nuo

savivaldybės

socialinei

socialinei

biudžeto

Iš viso

paramai

Iš viso

paramai

skirtų

skirtų

lėšų

lėšų

2007

37010,6

3631,0

9,8

1057,2

29,1

1147,4

31,6

2008

48206,2

4330,3

9,0

2531,0

58,4

1203,0

27,8

Veiklos organizavimas. Piniginė socialinė parama. Viena iš skyriaus vykdomų funkcijų –
piniginės socialinės paramos skyrimas ir išmokėjimas socialinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka. Skyriuje priimami ir nagrinėjami prašymai dėl piniginės socialinės paramos ir kitų
išmokų skyrimo bei mokėjimo.
Per 2008 m. į skyrių dėl piniginės socialinės paramos ar kitų socialinių išmokų kreipėsi 7935
rajono gyventojai. Jiems buvo suteiktos informavimo, konsultavimo paslaugos, priimami ir nagrinėjami
prašymai dėl piniginės socialinės paramos ar išmokų.
22 lentelė. Išmokų skaičius
Eil.

Gavėjų
skaičius

Šeimų
skaičius

Socialinės pašalpos

3422

388

1.1.

Bendra tvarka

3006

190

1.2.

Išimties tvarka

416

198

2.

Kompensacijos

1411

703

3.

Išmokos vaikams

4138

2614

4.

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai

27

27

5.

Šalpos išmokos

761

761

6.

Globos (rūpybos) išmokos

83

76

7.

Vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti

8

8

Išmokos pavadinimas

Nr.
1.

50

8.

Mokinių aprūpinimas mokyklinėmis priemonėmis

857

475

9.

Moksleivių nemokamas maitinimas

1454

992

10.

Laidojimo pašalpos

348

348

11.

Transporto išlaidų kompensacijos

29

29

12.

1

1

13.

Vienkartinės išmokos Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 19401990 m. okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų šeimoms
Specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos

2

2

14.

Vienkartinė išmoka grįžus iš įkalinimo vietos

15.

Skirtas nemokamas maitinimas socialiai remtiniems asmenims

13

13

Socialinės paslaugos. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
atlieka socialinių paslaugų administravimo funkcijas. Taip pat viena iš skyriaus kompetencijai priskirtų
funkcijų – socialinio darbo koordinavimas ir organizavimas rajone.
Pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas rajone yra Socialinių paslaugų centras. Tai mišrių
socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms klientų
grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centro veikla organizuojama krizių, socialinės
globos ir paslaugų į namus organizavimo padaliniuose.
Per praėjusius metus šioje įstaigoje buvo teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo
ir atstovavimo, teikiamos

transporto paslaugos, gyventojai aprūpinami techninės pagalbos

priemonėmis.
Taip pat ši įstaiga organizavo bei teikė pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo, dienos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas rajono gyventojams.

23 lentelė. Socialinių paslaugų gavėjams suteiktos paslaugos
Paslaugos pavadinimas
Informavimas,
tarpininkavimas

konsultavimas,

Gavėjų skaičius
atstovavimas,

1698
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Transporto paslaugų organizavimas

374

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

275

Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

211 šeimų, kuriose
auga 522 vaikai

Specialiosios socialinės paslaugos
Socialinės priežiūros paslaugos:

Gavėjų skaičius
826

Pagalba į namus

91

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

735

Socialinė globa

35

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

33

Dienos socialinė globa

2

Širvintų rajono teritorijoje 2008 m. socialines paslaugas įvairioms klientų grupėms teikė 9
socialinių paslaugų įstaigos, 2 socialinių paslaugų įstaigos (Kiauklių vaikų dienos centras, bei
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“ Širvintų skyrius) veiklos 2008 m.
nevykdė. Tarp veikiančių socialinių paslaugų įstaigų 2 yra stacionarios (iš jų viena mišrių socialinių
paslaugų įstaiga) ir 7 nestacionarios. Pagal pavaldumą 1 priklauso savivaldybei ir 7 – NVO sektoriui
ir 1 Bažnyčios tarybai.
2008 m. Socialinės paramos ir sveikatos skyrius gavo 13 prašymų apsigyventi socialinės
globos įstaigose, iš jų patenkinta – 8, trys asmenys atsisakė apsigyventi socialinės globos įstaigoje, 2
asmenys laukia eilėje. Nors yra didelis stacionarių globos paslaugų poreikis, jis iš esmės Širvintų
rajono savivaldybėje yra patenkintas: 92 proc. gautų prašymų apsigyventi stacionariose socialinės
globos įstaigoje per paskutinius ketverius metus buvo patenkinti.
Funkcijos, užtikrinančios socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, tiekiami maisto produktai iš intervencinių atsargų labiausiai
nepasiturintiems asmenims Bendrijoje. Tokiu būdu jau keletą metų iš eilės parama žemės ūkio maisto
produktais teikiama remtiniems rajono gyventojams. Parama maisto produktais skiriama vadovaujantis
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytais kriterijais. Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus specialistai praėjusiais metais teikė pagalbą religinei bendrijai „Lietuvos Caritas”, atsakingai
už šios akcijos administravimą, rengiant asmenų, kuriems skiriami maisto produktai iš intervencinių
atsargų, sąrašus, dalijant maisto produktus rajono gyventojams. Per 2008 metus intervencinėmis maisto
atsargomis buvo paremti 1789 Širvintų rajono gyventojai.
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Vadovaujantis rajono Savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. 1- 209 ,,Dėl
piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo
ir mokėjimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2008 metais vienkartinės pašalpos buvo
skiriamos ligos, operacijos atvejais, grįžus iš įkalinimo įstaigų, asmens dokumentų tvarkymui, įvairių
įsiskolinimų daliniam kompensavimui ir kitais atvejais. Per praėjusius metus vienkartinės pašalpos
buvo skirtos 172 asmenims, jiems išmokėta 40 900 Lt.
Neįgaliųjų socialinė integracija. Nuolat yra rūpinamasi neįgaliųjų gerove. Praėjusiais metais
275 rajono žmonės su negalia buvo aprūpinti būtiniausiomis techninės pagalbos priemonėmis.
2008 m. ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas Būsto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams
organizuoti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 ,,Dėl bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimų,
būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir būsto pritaikymo žmonėms su
negalia finansavimo aprašo patvirtinimo“ rajone neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyti 6 būstai. Šiam
tikslui iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 16 400 Lt, iš valstybės biudžeto – 72 900 Lt. Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus audito skyrius vykdė Neįgaliųjų
socialinės integracijos programos auditą, kurio metu atliktas žmonių su negalia fizinės aplinkos
pritaikymo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje patikrinimas. Patikrinimo vietoje tikslas –
išanalizuoti ir įvertinti būsto neįgaliesiems pritaikymo administravimo lėšų panaudojimą už 2008 m.
Patikrinimo metu buvo apžiūrėti 4 pritaikyti būstai. Išvados:
1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos vykdytas būsto neįgaliesiems pritaikymo
organizavimas ir lėšų panaudojimas vykdytas tinkamai
2. Darbų viešojo pirkimo konkursas vykdytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų
pirkimų įstatymo reikalavimų.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16
d. įsakymą Nr. A1-316 ,,Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymą Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo
specialiųjų poreikių lygiui“ ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei
tenkinimo tvarką, savivaldybėje per 2008 metus 62 pensinio amžiaus asmenims buvo nustatytas
specialiųjų poreikių lygis (didelių, vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grupės prilygintos specialiųjų
poreikių lygiui ir išduoti neįgaliojo pažymėjimai.
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 skyrimo
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tvarkos aprašu, buvo vertinami rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. Priimti 65 sprendimai
dėl socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės
globos paslaugų skyrimo.
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. Per praėjusius metus dalyvauta 14 bylose dėl
rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo. 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, 8 asmenims nustatyta globa ir paskirti globėjai.
Sveikatos apsauga. Savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos įgyvendina sveikatos
programas - 2008 m. buvo pateiktos 8 sveikatos programos, iš kurių 7 buvo finansuotos. Savivaldybės
teritorijoje vykdomos valstybinės programos: gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa;
priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; atrankinės mamografinės patikros dėl
krūties vėžio programa; širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa; vaikų 5- 13 metų dantų
dengimo silantinėmis medžiagomis ir kt. 2008 m. koordinuota ir kontroliuota

pirminės asmens

sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacijos veikla.
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus veikla atitinka Širvintų rajono socialinių paslaugų
plėtros strategijos 2005 - 2010 m. tikslus, kryptis ir priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programoje numatytą socialinių paslaugų strateginį tikslą „Kiekvienam neįgaliajam garantuoti būtinas
specialiąsias pagalbos priemones ir suteikti geresnes bei įvairesnes, jo poreikius atitinkančias socialines
paslaugas, geriau pritaikyti jo poreikiams gyvenamą aplinką“ ir priemones „Vykdyti Būsto pritaikymo
žmonėms su negalia 2007 - 2011 metų programą“, „Aktyvinti ir remti socialinį darbą su socialinės
rizikos šeimomis – siekti, kad savivaldybėse būtų daugiau socialinių darbuotojų darbui su socialinės
rizikos šeimomis, tobulinti šių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti naujų darbo formų atsiradimą“,
Širvintų rajono savivaldybės kuriamo strateginio veikos plano tikslus, kryptis ir priemones.
2008 m. parengtas ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės socialinių paslaugų planas. Numatytos
kurioms reikalinga teikti

prioritetinės

ar plėsti socialines paslaugas

žmonių

(t.y. socialinės

socialinės
rizikos

grupės,

šeimos ir jų

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

pajamas turintys ir skurstantys asmenys ir jų šeimos) ir prioritetinės socialinės

t.y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir

54

Siekiant gerinti ir skatinti bendradarbiavimą tarp Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus ir
socialinių paslaugų centro 2008 m. buvo organizuojami pasitarimai įvairiais klausimais. Sveikatos
apsaugos srityje buvo organizuojami susitikimai, pasitarimai ir diskusijos su rajono asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovais.

2.14. Vaiko teisių apsauga
Socialinės rizikos šeimos. Per atskaitinius metus Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus,
apskaitoje buvo įrašytos 207 šeimos, auginančios 422 nepilnamečius vaikus. Per metus į apskaitą
įrašytos 34 naujos šeimos, kuriose auga 54 nepilnamečiai. Pagrindinės įrašymo į apskaitą priežastys tėvų girtavimas, socialinių įgūdžių stoka bei nesugebėjimas tinkamai pasirūpinti vaikais. Per metus
šiose šeimose buvo lankytasi daugiau kaip 300 kartų (surašyti apsilankymo šeimoje ar buities tyrimo
aktai). Su seniūnijose dirbančiomis socialinėmis darbuotojomis buvo organizuoti 3 reidai į socialinės
rizikos šeimas po pašalpų išmokėjimo. Visose seniūnijose kartu su seniūnais ir socialinėmis
darbuotojomis, dirbančiomis su socialinės rizikos šeimomis, buvo derinami Socialinės rizikos šeimų
sąrašai, aptartos aktualios problemos, buvo lankomos šeimos. Vaiko teisių apsaugos skyrius
suorganizavo seminarą socialinėms darbuotojoms, kurio metu buvo pristatyta socialinio darbo su
šeimomis patirtis Latvijoje.
Vaikų globa. Savivaldybėje 2008 m. registruoti 99 tėvų globos netekę vaikai, kuriems nustatyta
globa. 42 šeimos globoja 50 vaikų, institucijose auga 49 globotiniai. Visi globotiniai ir 2008 m. buvo
aplankyti, vykdytos jų globos peržiūros, derinti globos planai. Skyriaus iniciatyva 3 tėvų globos
netekusiems vaikams laikinoji globa teismo sprendimais pakeista į nuolatinę. 4 vaikams buvo pakeista
globa iš institucijos į šeimas ir 4 vaikai grąžinti tėvams.
Per 2008 m. metus 16 vaikų neteko tėvų globos ir jiems buvo nustatyta globa: 6 – šeimose, 10
– globos institucijose. Pagrindinė tėvų globos netekimo priežastis - tėvų girtavimas ir nesirūpinimas
vaikais.
Ikimokyklinėms įstaigoms per metus buvo išduotos 57 išvados (rekomendacijos) 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.
Teismams buvo pateikti 9 ieškiniai ar pareiškimai dėl tėvų valdžios ribojimo, nuolatinės
globos nustatymo. Teismams buvo pateiktos 156 išvados ar pažymos dėl vaikų interesų. Buvo
atstovaujama vaikų interesams 187 kartus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose. Buvo
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surašyti ir pateikti tėvams ir teismui 7 administracinių teisės pažeidimų protokolai dėl vaikų
nepriežiūros.
Skyriuje per 2008 m. užregistruoti 6 smurto prieš vaikus atvejai. Skyriaus specialistai
organizavo bei tarpininkavo teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo seksualinio, fizinio ir psichologinio
smurto vaikams ir jų šeimoms (pagalba vaikams ir šeimoms teikta 236 kartus).
Skyriaus specialistai dalyvavo Čiobiškio vaikų socializacijos centro renginiuose, jų parengtų
projektų pristatyme. Kelis kartus lankėsi socializacijos centre: buvo patikrintos vaikų gyvenimo ir
ugdymo sąlygos, kalbėtasi su vaikais.
Kartu su VšĮ „Paramos paaugliams iniciatyva“ skyriaus specialistai dalyvavo bendrame įtėvių
ir globėjų paieškos, mokymo ir vertinimo projekte. Buvo organizuoti labai naudingi mokymai
esamiems ir būsimiems globėjams, sukurtas trumpas filmukas apie globą šeimoje.
Dalyvavo Čiobiškio seniūnijos vaiko teisių apsaugos grupės susirinkime. Buvo tartasi dėl
paramos kelioms šeimoms bei utėlėtumo problemos sprendimo.
Skyriaus darbuotojai organizavo Tarptautinei šeimos dienai skirtą akciją, aplankė kartu su
rajono meru ir vicemeru ir pasveikino 45 daugiavaikes šeimas, tvarkingai auginančios 3 ir daugiau
vaikų. Organizavo šventę globėjams, kurie šeimose globoja svetimus vaikus. Globėjams įteiktos
dovanėlės (knygos).
Lapkričio 27 d. buvo organizuotas Labdaros vakaras – aukcionas, kurio metu surinkti beveik
5000 Lt, ir jie panaudoti vaikų ligų skyriuje vaikų žaidimų kambariui įrengti (baldai, žaislai).
Gruodžio pabaigoje buvo suorganizuota tradicinė Kalėdų senelio akcija, kurios metu
savivaldybės darbuotojų vaikai paruošė dovanėles, o tarnybos darbuotojos su Kalėdų seneliu vyko į
nepasiturinčias šeimas. Akcijos metu įteiktos 56 dovanėlės vaikams. Apsilankymo šeimose metu kai
kurie tėvai buvo įspėti dėl apleistos buities ar nepakankamos vaikų priežiūros.
Skyrius nuolat bendradarbiauja su 4 rajone veikiančiais vaikų dienos centrais: lankosi juose,
kalbasi su vaikais ir jų tėvais, dalyvauja renginiuose. Centrų darbuotojus nuolat konsultuoja dėl
socialinio darbo su tėvais, dėl elgesio problemų turinčių vaikų elgesio, derina vaikų sąrašus bei kartu
vyksta į šeimas.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai parašė 14 rekomendacijų ministerijoms dėl įvairių
projektų, susijusių su vaikų užimtumu, finansavimo.
Nuolat vyksta bendradarbiavimas su Policijos komisariatu, vaikų ugdymo įstaigomis,
seniūnijomis, sveikatos priežiūros
nevyriausybinėmis organizacijomis.

įstaigomis, globos

institucijomis, kitomis

įstaigomis ir
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2.15. Civilinės būklės aktų registravimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius, vykdydamas
valstybės perduotą funkciją, registruoja asmens gimimą, asmens mirtį, santuokos sudarymą, santuokos
nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės) pripažinimą ir nustatymą, vardo, pavardės, tautybės
pakeitimą.
2008 metais skyriuje sudaryti 164 gimimo, 144 santuokos sudarymo, 337 mirties, 40 santuokos
nutraukimo įrašai ir 81 civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo įrašas. Sudarytos 6 vardo,
pavardės, tautybės pakeitimo bylos, kurių išvados patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos sekretoriaus, 8 civilinės būklės aktų įrašų papildymo, ištaisymo, pakeitimo bylos. Iš 164
gimusių vaikų 34 pripažinta tėvystė , 15 vaikų gimė nesantuokoje, 9 gimė užsienio valstybėse (JAV-1,
Didžiojoje Britanijoje – 4, Airijoje – 4), jų gimimo aktai įstatymų nustatyta tvarka įtraukti į apskaitą
Lietuvos Respublikoje , 2 kūdikiai gimė negyvi. Gimė 85 mergaitės ir 79 berniukai. Mieste - 65,
seniūnijose - 99 vaikai. Populiariausi vardai – Nojus, Matas, Ignas, Viktorija, Urtė, Gabija. Dalyvauta
teismų posėdžiuose sprendžiant tėvystės nuginčijimo arba tėvystės nustatymo klausimus. Įtrauktos į
apskaitą 53 bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir 2 užsienio valstybėse (Danijoje ir Turkijoje)
įregistruotos santuokos. Išduotos 8 pažymos apie Lietuvos Respublikos gyventojo šeiminę padėtį
piliečiams, norintiems įregistruoti santuoką užsienio valstybių institucijose.
Iš 337 mirties įrašų mieste sudaryti 106, Alionių sen. – 18, Čiobiškio sen. – 18, Gelvonų sen.44, Jauniūnų sen. – 36, Kernavės sen. – 5, Musninkų sen.- 18, Širvintų sen.- 62, Zibalų sen. -30.
Sunaudoti 367 gimimo, 181 santuokos, 92 ištuokos, 411 mirties ir 4 vardo, pavardės, tautybės
pakeitimo griežtos atskaitomybės liudijimų blankai.
Iš gyventojų gauta 560 prašymų, iš įstaigų - 230 prašymų, į juos atsakyta. Bendradarbiaujama
su kitų valstybių, miestų bei rajonų civilinės metrikacijos skyriais, policijos komisariatų migracijos
tarnybomis, archyvais, Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos.
Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų išsamumą ir patikimumą
ir siekiant juos papildyti, Gyventojų registro tarnybos prašymu buvo pateikta išsami informacija apie
sudarytus ir saugomus civilinės būklės aktus nuo 1940 iki 1992 metų imtinai. Tokių aktų įrašų – 43130.
Už civilinės būklės aktų įregistravimą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą, papildymą bei
ištaisymą, dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą, renkama valstybės nustatyta
rinkliava. Surinkta 12 000 Lt.
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Šiais metais Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei rajono savivaldybės lėšomis
atliktas skyriaus patalpų, skirtų iškilmėms, bei vedėjo kabineto remontas.

2. 16. Informacinių technologijų plėtra
Per 2008 metus buvo įdiegta dokumentų valdymo sistema „DocLogix” bei kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN. Šiuo optinio ryšio tinklu sujungtos 8 rajono
seniūnijos ir Širvintų savivaldybė.
2008 m. įdiegta vaizdo stebėjimo kamerų sistema. Sistema turi plėtimo galimybę. Šiuo metu
miesto centras stebimas dvejomis vaizdo kameromis.
Kiti informacinių technologijų darbai:
ü Išplėsta vidinio ryšio telefonų stotelė (sumontuotas 16 telefono numerių blokas);
ü Atnaujintas socialinės paramos informacinės sistemos ( SPIS) serveris;
ü Atnaujintas žemės nuomos mokesčio administravimo informacinės sistemos (MASIS)
serveris;
ü Atnaujinta buhalterinės apskaitos sistema STEKAS;
ü Nuolatos vykdoma lokalaus kompiuterinio tinklo

ir

kompiuterizuotų darbo vietų

priežiūra ir gedimų šalinimas.
Nupirkta:
ü multimedijos įrangos komplektas (projektorius);
ü keturi kompiuterinės įrangos komplektai (personaliniai kompiuteriai);
ü du spalvoti lazeriniai spausdintuvai;
ü vaizdo kamera;
ü skaitmeninis fotoaparatas.

2.17. Civilinė sauga
Civilinės saugos organizavimas, veiklos planavimas ir kontrolė. Širvintų rajono
savivaldybės civilinės saugos veikla 2008 m. buvo organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatymu, savivaldybės civilinės saugos darbo planu, parengtu vadovaujantis Vilniaus
apskrities viršininko administracijos (toliau - AVA) užduotimis bei rekomendacijomis 2008 metams,
suderinta su Vilniaus AVA Civilinės saugos ir mobilizacijos departamento direktoriumi 2008 metų
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sausio 7 d. ir patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. Planas sudarytas
vadovaujantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 - 12 - 13 d. rašto Nr. (110) - 1.2 –
5065 - (3.31) ,,Dėl Vilniaus apskrities civilinės saugos 2007 m. darbo apžvalgos ir užduočių bei
rekomendacijų 2008 metams” nurodytomis užduotimis, renginiais ir rekomendacijomis. Savivaldybės
2008 m. civilinės saugos darbo planas buvo apsvarstytas 2008 m. sausio 21 d. įvykusiame Ekstremalių
situacijų valdymo centro (toliau – ESVC) posėdyje, suderintas, pasirašytas ir išsiųstas seniūnijoms,
įstaigoms ir įmonėms, atkreiptas dėmesys į civilinės saugos pratybas, civilinės saugos dienas ir kitus
svarbesnius renginius, evakavimo klausimus.
Pagrindinis dėmesys buvo skirtas rajono ESVC, seniūnijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų
ekstremalių situacijų valdymo centrų (grupių) ir gyventojų įgūdžiams tobulinti, ekstremaliomis
sąlygomis veikti ryžtingai, drąsiai ir sumaniai. Nuolat buvo teikiama metodinė pagalba visais civilinės
saugos organizavimo klausimais. Daug dėmesio buvo skirta civilinės saugos mokymui bendrojo
lavinimo mokyklose.
Savivaldybėje parengtas informacinis žemėlapis apie esančius pavojingus automobilių kelių
ruožus, galimas sprogmenų vietas, didelio gaisringumo miškus, magistralinį dujotiekį, vandens šaltinių
vietas, durpingas žemes ir kitas pavojingas vietas.
Civilinės saugos kontrolei ir veiklai vertinti 2008 m. atlikti kompleksiniai civilinės saugos
būklės patikrinimai, teorinės pratybos ir civilinės saugos grandžių mokymai Jauniūnų, Kernavės,
Musninkų, Zibalų seniūnijose, UAB ,,Širvintų vandenys“, UAB ,,Livena“, Barskūnų, Zibalų
pagrindinėse mokyklose. Širvintų vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“ surengtos lauko pratybos tema:
,,Širvintų vaikų lopšelio - darželio ,,Saulutė“ personalo veiksmai gaisro atveju“. Buvo paruoštas
lopšelio - darželio ,,Saulutė“ evakavimosi pratybų planas, suderintas su specialiųjų tarnybų vadovais.
Jauniūnų, Kernavės seniūnijose vestos pratybos tema ,, Jauniūnų, Kernavės seniūnijų ESVG,
evakuotų gyventojų priėmimo komisijų veiksmai priimant evakuotus gyventojus, įvykus avarijai
Ignalinos AE“, Musninkų seniūnijoje: ,,Musninkų seniūnijos ESVG veiksmai organizuojant paukščių
gripo kontrolę ir padarinių likvidavimą“, Zibalų seniūnijoje: ,,Seniūnijos ESVG, specialiųjų tarnybų
veiksmai ekstremalių situacijų atvejais“ (gaisras panaudotų

padangų sandėliavimo aikštelėje),

UAB ,,Širvintų vandenys“: ESVC veiksmai įvykus avarijai elektros tiekimo vandentiekyje“, Barskūnų,
Zibalų pagrindinėse mokyklose buvo organizuotas mokyklos mokinių ir darbuotojų evakavimas, kilus
gaisrui.
2008 m. buvo suorganizuota jungtinė Vilniaus apskrities ir Savivaldybės treniruotė tema:
,,Apskrities ir savivaldybių ESVC bei institucijų ir tarnybų veiksmai susidarius regioninei ekstremaliai
situacijai gripo pandemijos atveju“, bei 1 kontrolinis Vilniaus AVA Civilinės saugos ir mobilizacijos
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departamento (toliau – CSMD) patikrinimas – pratybos tema ,,Valdymo grandžių veiksmai ekstremalių
situacijų atvejais“ (įtarus ir nustačius paukščių gripą Čiobiškio seniūnijoje). Treniruotėse, pratybose ir
kompleksiniuose civilinės saugos būklės patikrinimuose dalyvavo Savivaldybės ESVC, Švietimo
skyriaus, seniūnijų ESVG, policijos komisariato, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, medicinos
pagalbos ir kitų tarnybų atstovai. Treniruočių ir pratybų metu mokymo tikslais buvo skelbiami
aukštesnieji civilinės saugos parengties lygiai.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu
Nr. IV-387 patvirtintu Savivaldybės atsiskaitymo už Vidaus reikalų ministerijos kuruojamų valstybinių
(perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą tvarkos aprašu, Širvintų rajono savivaldybės administracija
iš valstybės biudžeto skirtas lėšas civilinei saugos organizavimui panaudojo tinkamai, pagal sąmatą.
Kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai, pratybos ir treniruotės parodė, kad rajono
Savivaldybės ESVC, civilinės saugos pajėgos, avarinės tarnybos yra pakankamai pasirengusios
organizuoti ir vykdyti žmonių apsaugą, likviduoti pasekmes ekstremalių situacijų atvejais.
Ekstremalių situacijų prevencija. Periodiškai atnaujinami gyvybiškai svarbių objektų,
pavojingų objektų sąrašai. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 19 d. įsakymu Nr.
9-189 ir 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 9-711 ,,Dėl hidrotechnikos statinių techninei būklei
įvertinti komisijos sudarymo“ pavasarį ir rudenį komisija nustatyta tvarka tikrino pavojingų
hidrotechninių statinių būklę.
AB RST Vilniaus regiono Širvintų skyrius sudarė Savivaldybės teritorijoje esančių
subjektų

(įmonės, svarbūs objektai, įstaigos, kurių veikla gyvybiškai

ūkio

būtina ekstremalios

situacijos, ekstremalios energetikos padėties metu) sąrašus, kuriuose ūkio subjektai suskirstyti pagal
svarbą, taip pat pagal energijos išteklių ir energijos tiekimo apribojimų taikymo eiliškumą.
Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. įsakymu Nr. 9-183 ,,Dėl
prevencinių priemonių pavasario – vasaros gaisrams atvirose teritorijose pasirengimo plano
patvirtinimo“, visose seniūnijose buvo organizuojami susitikimai su gyventojais, 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 organizuotas patikrinimas ypač atkreipiant dėmesį į asocialias šeimas ir kitus potencialius
nelaimių židinius. Buvo organizuojami susitikimai su girininkijų darbuotojais, išaiškintos
pavojingiausios teritorijos ir miškų masyvai, bei priemonės jų saugumui užtikrinti. Ruošiantis
sausringam šių metų vasaros laikotarpiui patikrinti privažiavimai prie atvirų vandens telkinių.
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Pasirengimas valdyti ekstremalias situacijas. Širvintų rajono savivaldybės ESVC sudarytas
2001-01-22 rajono mero potvarkiu Nr. 16 ,,Dėl ekstremalių situacijų valdymo centro sudarymo“. Dėl
rajono ESVC vadovo ir atskirų narių pasikeitimo, potvarkis buvo keičiamas (,,Dėl rajono mero 200101-22 potvarkio Nr. 16 dalinio pakeitimo“ 2003-04-10 d. Nr. 77, 2003-10-20 d. Nr. 86, 2007-05-09 d.
Nr. 6 – 7, 2007-10-31 d. Nr. 6 – 34 ir 2008-04-21 d. Nr. 6 – 28). Širvintų rajono mero 2007-10-31 d.
potvarkiu Nr. 6 – 34 patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės ESVC nuostatai. Šiuo metu ESVC
vadovas yra Savivaldybės administracijos direktorius Pranas Kamienas. ESVC sudarytos 4 grupės:
ü veiklos koordinavimo;
ü planavimo ir valdymo;
ü visuomenės informavimo;
ü ryšių.
ESVC narių iškvietimui naudojamasi iškvietimo schema, nustatyta iškvietimo tvarka. ESVC
Ryšių grupės nariams priskirti automobiliai su administracijos vairuotojais iškviesti ESVC narius ne
darbo valandomis.
Savivaldybės ESVC darbo vieta – Savivaldybės CS vadavietė, esanti Savivaldybės pastato
pusrūsio suremontuotoje patalpoje (apie 50 m2). Vadavietėje yra teritorijos žemėlapiai, objektų,
evakavimo maršrutų schemos su sutartiniais civilinės saugos ženklais. Įrengti 5 telefonai, yra 3
patalpos kryptininkams, faksas, įrengtas kompiuterinis elektroninis ryšys (naudojamas el.p.
v.kornijenko@sirvintos.lt). Yra atsarginis išėjimas iš ESVC vadavietės, pastatyti 2 gesintuvai. Reali
arba mokomoji situacija perduodama seniūnijoms, ūkio subjektams telefonais, elektroniniu paštu arba
faksograma. Vadavietėje veikia mobilusis ryšys. Sudaromas budėjimas treniruotės metu ir pagal
būtinumą. ESVC minimalaus elektros poreikių tenkinimui 2008 m. lapkričio mėnesį Savivaldybės
administracija įsigijo el. generatorių.
2008 m. įvyko 6 Savivaldybės ESVC posėdžiai, realiai ekstremaliai situacijai valdyti
posėdžių kviesti neprireikė.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu Savivaldybės administracija
atsakinga už perspėjimą valstybės institucijų, įstaigų, ūkio subjektų, gyventojų apie ekstremalios
situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus. Šiam
tikslui naudojama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (toliau GPIS). Šiuo metu į GPIS
Širvintų rajono savivaldybėje yra įjungtos 2 centralizuoto valdymo elektros sirenos ir 5 vietinio
valdymo sirenos. Centralizuoto valdymo sirenomis perspėjami apie 28% gyventojų, vietinio
valdymo sirenomis - apie 10% gyventojų. Gyvenamosios vietovės, kur nėra įrengtų sirenų,
perspėjamos išsiunčiant automobilius turinčius garso stiprinimo įrangą (iki 6-8 automobilių) ir 11
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bažnyčių varpais. Nuo 2008 m. sausio 1 d. TEO, atsisakius vykdyti GPIS techninę priežiūrą, šią
priežiūrą, laimėjusi konkursą, vykdo VšĮ ,,Teleradio kompanija Hansa“. Ekstremalių situacijų atvejais
gyventojus informuotų PAGD per Lietuvos nacionalinį radiją ir/ ar televiziją.
Pasirengimas įgyvendinti Savivaldybėje civilinės saugos funkcijas ekstremalios situacijos
metu. Savivaldybėje yra parengti Savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms
planas (toliau – SCSPES planas), Savivaldybės gyventojų evakavimo ir veiksmų radiacinės avarijos
Ignalinos AE atveju, gyventojų evakavimo, teroro aktų sukeltų padarinių likvidavimo planai pagal
galiojančias rekomendacijas. Širvintų rajono SCSPES planas parengtas, suderintas su Vilniaus
apskrities CSD ir patvirtintas 2002-06-05 mero potvarkiu Nr. 246. Planas ir priedai kasmet tikslinami.
Savivaldybėje sudarytas, suderintas su Vilniaus apskrities CSD ir 2000-12-15 d. mero potvarkiu
Nr. 233 patvirtintas ,,Savivaldybės veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos AE atveju planas“. Planas ir
priedai kasmet tikslinami. PAGD direktoriaus 2006-05-12 d. įsakymu Nr. 1-191 saugotos valstybės
rezerve 9900 vnt. GP-5 dujokaukių nurašytos ir 2006-12-08 d. perduotos Šiaulių miesto priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai. Valstybės rezerve saugoti 47 vnt. dozės galios matavimo prietaisai DP-5V 200608-25 perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.
Veiksmai reaguojant į avarijas pavojinguose objektuose planuojami SCSPES plane. Kasmet
sudaroma sutartis su UAB ,,Toksika“ dėl pavojingų atliekų ir probleminių atliekų tvarkymo.
Paramai teikti ekstremalių situacijų metu, sudaryti sąveikos planai su Širvintų policijos
komisariatu, Širvintų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros
centru, VšĮ Širvintų ligonine, magistralinio dujotiekio administracija, Ukmergės miškų urėdija, su
avarinėmis tarnybomis, civilinės

saugos

pajėgomis, Apskrities CSD sąveikos planas su KASP

Didžiosios Kovos apygardos 8-ąja rinktine ,,Dėl pagalbos teikimo ekstremalios situacijos atveju“.
Savivaldybė sudarė sutartis su VĮ ,,Vilniaus regiono keliai“ Širvintų kelių tarnyba, UAB ,,Širvintų
melioracija“, UAB Širvintų komunaliniu ūkiu dėl technikos panaudojimo Savivaldybės teritorijoje,
įvykus ekstremaliai situacijai.
Savivaldybės ,Gyventojų evakavimo planas parengtas ir suderintas su Vilniaus apskrities CSD
ir 2003-04-10 d.

patvirtintas mero potvarkiu Nr. 73. Planas ir priedai kasmet tikslinami. Plane

yra numatyta, kur bus apgyvendinti evakuojami gyventojai Savivaldybės teritorijoje ir kaimyniniuose
rajonuose - Ukmergės, Vilniaus ir Elektrėnų savivaldybėje. Savivaldybės administracijos direktoriaus
2008-03-15 d. įsakymu Nr. 9-184 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės ir seniūnijų gyventojų evakavimo
ir evakuotų gyventojų priėmimo komisijos sudarymo“ buvo patvirtinta nauja komisija ir patvirtinti
nuostatai.
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Savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 9-54 ,, Dėl rajono
savivaldybės paukščių gripo prevencijos priemonių plano“ yra patvirtintas paukščių gripo prevencinis
priemonės planas, 2007-05-23 įsakymu Nr. 9-229 ,,Dėl pasirengimo raupų grėsmei 2007-2009 metų
priemonių plano Širvintų rajone tvirtinimo“ patvirtintas pasirengimas raupų epidemijai planas, 200806-10 patvirtintas ,,Pasirengimo gripo pandemijai plano įgyvendinimo Širvintų rajone 2008 - 2009 m.
priemonių planas“.
Sudarytas ir 2008-03-15 patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės prevencinių priemonių planas
siekiant išvengti gaisrų atvirose teritorijose.
Radiacinio lygio stebėjimas vykdomas pagal radiacinio lygio Lietuvos Respublikos teritorijoje
stebėjimo instrukciją 5 RLSS postuose: Širvintų – kodas 120; Jauniūnų – kodas 121; Gelvonų – kodas
122; Musninkų – kodas – 123; Šešuolėlių – kodas 124.
Civilinės saugos mokymas. Civilinės saugos mokymas organizuojamas ir vykdomas pagal
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-02-07 d. nutarimą Nr. 133 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999-05-14 d. nutarimo Nr. 591 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo”, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2007-10-11 įsakymą Nr. 1-294 ,,Dėl civilinės saugos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo
tvarkos aprašo ir civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“, Savivaldybės administracijos
direktoriaus patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos 2008 m. darbo planą.
Nuolat teikiama metodinė pagalba rengiant ir derinant seniūnijų, įstaigų, ūkio subjektų,
mokyklų, vaikų darželių parengties ekstremalioms situacijoms planus. Savivaldybėje esančios
mokyklos bei vaikų darželiai turi šiuos planus.
Civilinės saugos mokymas bendrojo lavinimo mokyklose vyksta pagal Priešgaisrinės apsaugos
ir

gelbėjimo departamento prie Vidaus

reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokymo programą.
Įmonėse, įstaigose vedami darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos instruktažai.
Teorinės pratybos ir civilinės saugos grandžių mokymai 2008 m. įvyko Jauniūnų, Kernavės,
Musninkų, Zibalų seniūnijose, UAB ,,Širvintų vandenys“, Barskūnų, Zibalų pagrindinėse mokyklose.
Širvintų vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ surengtos lauko pratybos tema: ,,Širvintų vaikų lopšeliodarželio ,,Saulutė“ personalo veiksmai gaisro atveju“.
Remiantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis kovo mėnuo
rajone buvo skelbiamas civilinės saugos mėnesiu. Visose bendrojo lavinimo mokyklose sudaryti
civilinės saugos renginių kovo mėnesiui ir 2008 m. planai. Planuose numatytos įvairios priemonės
civilinės saugos tematika, žaidimai – viktorinos, varžybos, treniruotės, pratybos, ekskursijos į Širvintų
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priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Piešinių ir plakatų konkursas ,,Saugi vaikystė“ įvyko bendrojo
lavinimo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose. Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko
2008-02-11 d. įsakymu Nr. 11 buvo sudaryta vertinimo komisija.
Rajono vertinimo komisijai buvo atrinkti piešiniai ir plakatai apdovanoti įvairiais prizais.
Geriausi pateikti Vilniaus apskričiai. Daugumoje mokyklų įrengti civilinės saugos arba žmogaus
saugos stendai.
Gyventojų švietimo klausimais glaudžiai bendradarbiaujama su laikraščiais ,,Širvinta“ ir
,,Širvintų kraštas“. Buvo parengti ir išspausdinti straipsniai apie vaikų evakavimo pratybas, gyventojų
perspėjimo sistemos patikrinimus, bendradarbiaujant su laikraščių žurnalistais, parengti ir išspausdinti
straipsniai apie žolės deginimą, civilinės saugos mėnesio renginius, ESVC darbą treniruotės metu,
patarimai gyventojams, kaip elgtis įvairių nelaimių metu, informacija apie vykstančius mokymus,
aktualius teisės aktus, pratybas. Gyventojams aktuali informacija teikiama ir Savivaldybės internetinėje
svetainėje.
2008 m. buvo organizuoti 2 pasitarimai - seminarai su seniūnijų seniūnais, mokyklų
direktoriais, įmonių, įstaigų, organizacijų, darbuotojais atsakingais už civilinę saugą.

2.18. Karo prievolės administravimas
Karo prievolė. Pagal Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymą visi Lietuvos Respublikos
piliečiai nuo 16 iki 45 metų amžiaus yra karo prievolininkai. 2008 metais buvo atliekama savivaldybės
teritorijoje gyvenančių ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių apskaita.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 1- 44 buvo
patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisija, patvirtintas komisijos
darbo reglamentas.
Reguliariai pagal patvirtintą grafiką vyko Savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos
posėdžiai (per 2008 metus 10 posėdžių). Išnagrinėtos 337 karo prievolininkų bylos, pasiųsta į Vilniaus
karo prievolės centrą sveikatos patikrinimui 78 šauktiniai, į privalomąją pradinę karo tarnybą pašaukti
18 šauktinių.
Rajone yra apie 1700 ikišauktinių ir šauktinių jaunuolių. 2008 m. privalomąja pradinė karo
tarnyba atidėta 173 šauktiniams, iš jų dėl mokslo – 143, šeiminės padėties – 14, nesibaigusio teistumo –
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6. Atleisti nuo PPKT - 85 šauktiniai, iš jų. dėl sveikatos – 27, našlaičiai – 5, dėl teistumo – 2, aukštųjų
mokyklų absolventai - 51.
Mobilizacija. Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 2008 m.
organizavo mokymus savivaldybių mobilizacijos štabų viršininkams, nariams ir kitiems Savivaldybės
administracijos specialistams, kurie dalyvauja rengiantis mobilizacijai. 4 Širvintų rajono savivaldybės
administracijos specialistai dalyvavo ir baigė mokymus tema: ,,Įvadinis mobilizacijos mokymas“. 2008
m. buvo tikslinamas mobilizacijos planas, priedai. 2008 m. balandžio 16 d. patikslintas įsakymas Nr.
9-252 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės mobilizacijos štabo sudėties pakeitimo“. Buvo sprendžiami ir
kiti einamieji mobilizacijos klausimai.
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3. SENIŪNIJŲ VEIKLA
3.1. Širvintų seniūnija
Seniūnė – Laimutė Griškienė
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:

29 000 Lt

ü 12 600 Lt skirta darbininko atlyginimui;
ü 16 400 Lt skirta mokesčiui už elektros energiją, šviestuvų remontui ir kt.;
ü Buvo prižiūrimas Kabaldos, Šiaulių, Družų, Motiejūnų, Šiaulių ir Širvintų k.
gatvių apšvietimas.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:

38 000 Lt

ü 18 200 Lt skirta traktorininko-pagalbinio, darbininko atlyginimui;
ü 19 800 Lt skirta transporto ir technikos išlaikymui, darbams, prekėms;
ü iki pradedant dirbti „Ecoservice“, buvo išvežamos gyventojų atliekos iš
Širvintų, kabaldos, Gavėnių, Družų, Vindeikių, Šiaulių, Ž.Viesų kaimų;
ü surenkamos šiukšlės iš nelegalių sąvartynų Avižonių, Juodelių, Gavėnių,
Vindeikių k.;
ü įrengta sporto aikštelė Avižonių kaime;
ü suremontuota Motiejūnų sporto aikštelė (užpiltos duobės asfalto drožlėmis);
ü užpiltos asfalto duobės drožlėmis Kabaldos ,Motiejūnų I, Kielių k.;
ü įrengtos trys pralaidos ir suformuotas griovys Družų kaime Draugystės
gatvėje;
ü nušienautos seniūnijos kelių pakelės (apie 90 km).
Kapinių priežiūra:

17 000 Lt

ü 3 300 Lt skirta kapinių prižiūrėtojo atlyginimui (0,5 etato);
ü 10 700 Lt skirta transporto ir inventoriaus išlaikymui, darbams, prekėms;
ü iki pradedant dirbti „Ecoservice“, buvo išvežamos šiukšlės iš veikiančių 7
kapinių.
Kelių priežiūra:

74 000 Lt – kelių

ü 47 600 Lt skirta vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai. direkcijos
Užpiltos duobės Družų, Dainių, Dubelių, Širvintų, Černiškių, Liaurų,
Daciūnų, Juodelių, Akmenių,Verbiliškių k.;
20 000 Lt - iš
ü 27 000 Lt skirta asfalto remontui. Suremontuotos Širvintų, Motiejūnų, savivaldybės biudžeto
Puorių asfalto duobės;
ü Savivaldybės lėšos panaudotos kelių profiliavimui (100 km.), sniego
valymui.
Viešieji darbai:

ü iš Darbo biržos dirbo 12 darbininkų, kurie atliko kelių apsauginių zonų,
gyvenviečių, kapinių priežiūros darbus, padėjo socialiai remtiniems
gyventojams, vienišiems pensininkams paruošti malkas žiemai ir kt.

11 400 Lt
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Seniūnijoje įsikūrusios Širvintų k., Zasinos, Družų, Rimučių ir Motiejūnų bendruomenės. Su
bendruomenėmis

bendradarbiaujama

organizuojant

gražiausiai

tvarkomų

sodybų

apžiūras,

organizuojant sportinę veiklą, prižiūrint kelius, vykdant socialinį darbą.
Aktyviausiai dirbo Družų kaimo bendruomenė (pirmininkė Dalia Taparauskienė), kuri dalyvavo
5 projektuose.
Seniūnija dalyvavo visuose rajoniniuose sportiniuose renginiuose, rajono Savivaldybės
organizuojamoje Derliaus šventėje, buvo suorganizuota derliaus šventė Družuose, kartu su Družų
kaimo bendruomene, Družų pradine mokykla, Motiejūnų ir Družų kultūros namais surengta seniūnijos
kultūros diena. Nuolat bendradarbiaujama su socialinio skyriaus darbuotojais, vykstama kartu pas
gyventojus.

3.2. Gelvonų seniūnija
Seniūnas - Lionginas Juzėnas
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:
ü Gelvonų miestelyje pakeista 10 šviestuvų su natrio lempomis;
ü nuolat prižiūrimas gatvių apšvietimas.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü nupirktas traktorius vejų tvarkymui ir krūmapjovė 6 760 Lt;
ü 9 500 Lt skirti darbo užmokesčiui;
ü 5 740 Lt buvo panaudoti dyzelinui kurui, benzinui, krūmapjovių ir vejapjovių
remontui, cementui, dažams bei kitoms nenumatytoms išlaidoms.
Kapinių priežiūra:
ü 12 600 Lt skirta darbo užmokesčiui;
ü 3 529 Lt išleisti informacinių stendų kapinėse pirkimui ir pastatymui - 11 vnt.;
ü 6 871 Lt išleista 10 veikiančių kapinių tvarkyti (dyzelino kuro ir benzino
pirkimui, statybinėms medžiagoms, tvorų ir laiptų remontui, krūmapjovių
remontui, tepalams, kordui bei kitoms nenumatytoms išlaidoms).
ü prie kapinių panaikintos senos šiukšlių surinkimo aikštelės ir pastatyti
konteineriai.
Kelių priežiūra:
ü 64 000 Lt skirta kelio Bagaslaviškis – Žičkai atkarpos asfalto dangos remontui;
ü 18 500 Lt skirta Gelvonų miestelio Šviesos g. asfalto dangos remontui;
ü 11 200 Lt skirta Gelvonų miestelio Naujakurių g. žvyro dangos remontui;
ü žvirkelių profiliavimas ir stiprių atstatymas - 32600 Lt Iš jų:
• 18000 Lt kelio į Garliaučiznos k. ir Liukonių gyv. Smilgų g. remontas.
• Žvirkelių greideriavimas 14600 Lt.
Buvo valomos pakelės.

16 000 Lt

22 000 Lt

23 000 Lt

126 300 Lt.
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10 500 Lt
Viešieji darbai:
ü įdarbinti 8 žmonės, kurie atliko gyvenviečių, kapinių bei pakelių tvarkymo
darbus.

2008 metais buvo aktyviai bendradarbiaujama su Gelvonų miestelio bendruomene.
Bendruomenė parašė projektą, gautos lėšos buvo skirtos Gelvonų parapijai priklausančio pastato
remontui, kurio metu buvo suremontuotos viduje esančios patalpos. Bendruomenė didelį dėmesį skiria
seniūnijoje organizuojamiems renginiams, bendradarbiauja su kultūros darbuotojais.
Teikiama pagalba kultūros namų darbuotojams organizuojant seniūnijos teritorijoje įvairias
šventes ir renginius (Kultūros, Motinos, Tėvo, Gedulo ir vilties dienų minėjimai, dalyvavimas
rajoninėje Derliaus šventėje ir kiti renginiai.) Kultūros namuose suremontuota koncertų salė.
Bendradarbiauta su bibliotekų darbuotojais. Dalyvauta rajoniniuose seniūnijų sporto renginiuose.
Buvo vykdomas bendradarbiavimas su mokyklomis sprendžiant mokinių lankomumo
klausimus, vyko pokalbiai su tėvais, mokiniai lankomi namuose.
Teikiama visapusiška pagalba seniūnijoje dirbantiems socialinių paslaugų darbuotojams.
Bendradarbiauta su Gelvonų ambulatorijos bei bendruomenės slaugytojais teikta pagalba Vaiko
teisių apsaugos skyriaus ir Policijos darbuotojams.

3.3. Čiobiškio seniūnija
Seniūnas - Virginijus Niekis
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:
15 000 Lt
ü 6 300 Lt skirta darbo užmokesčiui;
ü 8 700 Lt skirta atlikti, prižiūrėti gatvių apšvietimo, tinklų remontus. Buvo

remontuojami šviestuvai,
Čiobiškio gyvenvietes.

pakeistos

lempos.

Apšviestos

Lapelių,

Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü 9 500 Lt skirta darbo užmokesčiui;
ü 8 500 Lt skirta kitom išlaidom.
Kapinių priežiūra:
ü 12 600 Lt skirta darbo užmokesčiui;
ü 11 400 Lt skirti kapinėms tvarkyti: surinktos šiukšlės, šienaujama žolė, iš

kapinių teritorijos šiukšlės išvežamos į sąvartyną;
ü uždaryti Lapelių ir Astruvkos sąvartynai, atliekos išvežtos, teritorija
užsėta žole.

18 000 Lt

24 000 Lt
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Kelių priežiūra:

57 400 Lt

ü 30 700 Lt skirta Čiobiškio Neries gatvės duobių taisymui su
sutvirtinimo sluoksniu;
ü 16 700 Lt skirta Lapelių asfalto dangos taisymui (nuo parduotuvės
iki pradinės mokyklos);
ü 10 000 Lt skirta smulkaus kelio į Spietiškių kaimą remontui;
vietiniams keliams pavasarį ir rudenį greideriuoti.
Viešieji darbai:

7 500 Lt

ü Viešųjų darbų programoje dirbo 8 žmonės. Buvo šienaujami
visuomeniniai plotai, tvarkomi sąvartynai, užterštos teritorijos,
surenkamos pavienės atliekos, tvarkomos kapinės ir administracinės
patalpos.
Seniūnijoje su daugiau nei pusė gyventojų sudarytos sutartys dėl atliekų tvarkymo. Juknonių,
Lapelių, Čiobiškio kaimų gyventojai aktyviai naudojasi nauja atliekų surinkimo tvarka.
Seniūnijoje veikia Čiobiškio kaimo bendruomenė, 2008 metais susibūrė nauja - Lapelių kaimo
bendruomenė. 2008 metais buvo paminėtas Čiobiškio bendruomenės penkmetis. Surengti susitikimai
su Žiežmarių bendruomene, Ukmergės „Vienybės“ senjorų klubu, pradėjome bendradarbiauti su
Vokietijos senjorais iš Karbeno miesto.
Seniūnija noriai ir aktyviai dalyvauja visuose rajoniniuose sporto ir kultūros renginiuose.
Seniūnijos teritorijoje aktyviai veikia kultūros ir sporto klubas „Pykuolis“, jau penkti metai sėkmingai
vyksta „Čiobiškio krepšinio lygos“ varžybos (dalyvauja kaimyninių seniūnijų komandos). „Pykuolio“
klubas dalyvavo Lietuvos seniūnijų žaidynėse, kurios vyko Raseinių rajone.
Sėkmingai vykdoma dienos centro veikla.Veikia vaiko teisių apsaugos grupė prie seniūnijos.
Išplėsti ir modernizuoti viešieji interneto prieigos centrai Lapelių ir Čiobiškio kaimuose.
Seniūnijoje dirba lankomosios priežiūros tarnyba- 2 darbuotojai lanko 12 žmonių (7 su negalia
ir 5 vieniši). Dirba socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis, lanko 16 šeimų, kuriose yra 36 vaikai.
Seniūnijos patalpose vykdomi įvairūs mokymai ūkininkams, privačių miškų savininkams.
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3.4. Musninkų seniūnija
Seniūnė - Birutė Jankauskienė
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:
16 000 Lt
ü Pinigai skirti: 10 naujų šviestuvų, sutvarkyta gatvių apšvietimo sistema

Vileikiškių gyvenvietėje, samdoma technika gatvių apšvietimui tvarkyti
Musninkų miestelyje, mokama už elektros energiją.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
17 000 Lt
ü už skirtas lėšas pirkta 30 t asfalto drožlių Vileikiškių gyvenvietės ir

Musninkų miestelio gatvių remontui, nupirkta nauja krūmapjovė,
tvarkomos seniūnijos gyvenviečių bendro naudojimo žalios vejos,
perkamas kuras ir detalės traktoriams ir kitam inventoriui.
Kapinių priežiūra:
16 000 Lt
ü už skirtas lėšas įrengti 2 šuliniai Musninkų senosiose ir naujosiose

kapinėse, tvarkoma aplinka, išvežamos šiukšlės.
10 000 Lt - iš
ü 2 kartus greideriuojami visi seniūnijos keliai, trečią kartą buvo savivaldybės biudžeto
greideriuojami tie keliai, kuriems labiausiai reikėjo priežiūros.
ü Iš Kelių direkcijos skirtų lėšų buvo suremontuota Musninkų ir Svietlikų 64 000 Lt - iš kelių
gatvių sankryža Vileikiškių gyvenvietėje. Baigta tvarkyti Musninkų
direkcijos
miestelio Krūnų gatvės asfalto danga, pažvyruotos Gaisrinės, Mokyklos
ir Parko gatvės, iš dalies pažvyruotas kelias į Pigašių kapines ir Virvyčių
kaimą.

Kelių priežiūra:

Viešieji darbai:

11 800 Lt

ü pagal Viešųjų darbų programą dirbo 7 žmonės įvairius aplinkos
tvarkymo darbus.
Seniūnijoje veikia Vileikiškių ir Musninkų kaimo bendruomenės, jos parengė ir įgyvendino
projektus – „Pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas Vileikiškių kaime” ir “Bendruomenės
kultūros namų pastato dalinis remontas ir kompiuterių įsigijimas”. „Aplinkos gražinimo”, „Pabūkime
kartu”, „Pažinkime gimtąjį kraštą” - Musninkų kaimo bendruomenės įvykdyti projektai. Taip pat
Musninkų bendruomenė aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime ir įgyvendina bendrus projektus. Abi
bendruomenės ir jų tarybos kartu su seniūne sprendžia svarbias seniūnijos problemas.
Seniūnija kartu su kultūros namais aktyviai dalyvauja seniūnijos kultūros dienose, Derliaus
šventėje, „Musinukų” įteikime ir kitose šventėse.
Su Musninkų mokyklos taryba bendradarbiauja sprendžiant mokyklai iškilusias problemas,
dalyvauja Vileikiškių mokyklos darbe.
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Dalyvauja rajoninėse sporto šventėse, padeda socialinėms darbuotojoms spręsti iškylančias
gyventojų socialines problemas, dalyvauja Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbe.

3.5. Kernavės seniūnija
Seniūnas – Stanislovas Gaidakauskas
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:

11 000 Lt

ü
ü
ü
ü

buvo pataisytas apšvietimas Pajautos gatvės ir Ruseckų gatvės dalyje;
įrengtas apšvietimas Vilniaus gatvėje – pastatyta 13 naujų šviestuvų;
sutvarkytas apšvietimas centrinėje Kerniaus gatvėje, apšviesta bažnyčia;
neekonomiški šviestuvai su gyvsidabrio lempomis pakeisti į elektros
energiją taupančius šviestuvus su natrio lempomis. Pakeista 10 šviestuvų.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü 14 250 Lt skirta darbo užmokesčiui – yra pusė etato traktorininko –
darbininko ir puse etato pagalbinio darbininko;
ü buvo tvarkomas apie 6 ha plotas, kuris buvo šienaujamas 2-3 kartus per
sezoną, o 1 ha buvo tvarkoma apie 2 kartus per mėnesį;
ü ištisus metus atliekama gatvių ir šaligatvių priežiūra, želdinių tvarkymas,
šiukšlių surinkimas, seniūnijos kelių pakraščių tvarkymas, nuolat
tvarkomi lietaus kanalizacijos įrenginiai, daug dirbta tvarkant ir uždarant
sąvartyną.
Kapinių priežiūra:
ü naujoje kapinių dalyje išpjovus medžius ir išrovus kelmus (darbai buvo
atlikti 2007 metais), 2008 metais buvo išlyginta žemė, išrinktos šaknų
liekanos ir kitos šiukšlės ir apsėta žole.
ü Kapines prižiūri 1 darbuotojas dirbantis pusę etato.
Kelių priežiūra:
ü Kelių greideriavimui išleista – 8 100 Lt;
ü Kelio atkarpos Kernavė – Pogulianka restauravimui panaudota 83 600 Lt;
ü Miestelio gatvių duobių taisymui išleista – 2 800 Lt.
Viešieji darbai:
ü pagal programą įdarbinti 3 gyventojai, kurie dirbo įvairius aplinkos
tvarkymo darbus.

24 000 Lt

15 000 Lt

94 500 Lt

17 943,62 Lt

2008 metais buvo gauta 4000 Lt („Dovana miestui“), už šias lėšas buvo pagaminta dešimt
suoliukų ir pastatyti centrinėje miestelio alėjoje.
Daug dėmesio reikalauja tradicinės Rasos ir Valstybės dienos (Gyvosios archeologijos) šventės,
kurių metu vyksta tautodailininkų mugės, užplūsta dešimtys tūkstančių svečių ir lankytojų.
Iš tautodailininkų per šventes surinkta ir įnešta į banką– 22 365 Lt, iš prekiaujančių maisto
produktais – apie 6 000 Lt.
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2008 metais seniūnija organizavo arba dalyvavo organizuojant šiuos renginius: „Seniūnijos
diena“, Derliaus šventėje rajone ir seniūnijoje, padėjo organizuoti visus renginius, organizuojamus
kultūros darbuotojų. Seniūnijos sportininkai sėkmingai dalyvavo rajoninėje seniūnijų spartakiadoje.
Seniūnijoje yra 2 bendruomenės. Šiuo metu viena sustabdžiusi savo veiklą, kita yra neveikli.

3.6. Jauniūnų seniūnija
Seniūnas – Vidmantas Grinis
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
19 000 Lt
Gatvių apšvietimas:
ü iš jų darbo užmokesčiui - 6 300 Lt, (pusė etato);
ü kitoms išlaidoms - 12 700 Lt;
ü už rajono biudžeto ir rėmėjų lėšas praeitais metais visose seniūnijos
gyvenvietėse buvo keičiami neekonomiški šviestuvai su gyvsidabrio
lempomis į elektros energiją taupančius šviestuvus su natrio lempomis, iš
viso buvo pakeista 28 vnt.
23 000 Lt
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü 14 250 Lt skirta darbo užmokesčiui;
ü 8 750 Lt - kitoms išlaidoms;
ü buvo prižiūrimas 5 ha dydžio valstybės saugomas parkas, 3 paplūdimiai,
apie 3 ha bendro naudojimo teritorijų šalia daugiabučių namų.
21 304,6 Lt
Kapinių priežiūra:
ü 11 900 Lt skirta kapinių prižiūrėtojo darbo užmokesčiui;
ü 11 100 Lt kitoms išlaidoms;
ü iki UAB „Ecoservice” darbo pradžios iš kapinių buvo vežamos šiukšlės,
prižiūrimi kapinių želdiniai, vežamas smėlis.
163 000 Lt
Kelių priežiūra:
ü iš rajono biudžeto žvyrkelių profiliavimui ir stiprio atstatymui buvo skirta
14 000 Lt;
ü Jauniūnų ir Bartkuškio gyvenviečių gatvių asfaltbetonio remontui
panaudota 17 400 Lt;
ü rajono biudžeto ir Kelių direkcijos lėšomis suremontuoti žvyrkeliai
Jauniūnai – Darkuškis (31 100 Lt) ir Paspėriai – Draučiai (51 600 Lt)
Išasfaltuota “Aušros”gatvės atšaka Bartkuškio gyvenvietėje (48 900 Lt).
8 800 Lt
Viešieji darbai:
ü įdarbinti 7 gyventojai, kurie dirbo įvairius aplinkos tvarkymo darbus.

2008 metais seniūnija organizavo arba dalyvavo organizuojant šiuos renginius: Seniūnijos meno
saviveiklos kolektyvų koncertą „Seniūnijos diena”, rudens šventes Bartkuškyje, Jauniūnuose ir
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Medžiukuose.Padėjo organizuoti kalėdinius renginius, Lenkų kultūros festivalį Jauniūnuose,dalyvavo
su programa rajono derliaus šventėje. Seniūnija sėkmingai dalyvavo seniūnijų spartakiadoje.
Seniūnijoje veikia viena formali bendruomenė - Šiaulių kaimo bendruomenė ir Lenkų kultūros
draugija. Dėl vadovų kaitos Šiaulių bendruomenė 2008 metais buvo mažiau aktyvi nei ankstesniais
metais.

3.7. Alionių seniūnija
Seniūnas – Sigitas Bankauskas
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:
ü 6 300 Lt skirta darbuotojo atlyginimui (0,25 etato);
ü 2 700 Lt skirta mokesčiams už elektros energiją, šviestuvų įsigijimą,
remontą;
ü Juodiškių kaime sutvarkytas gatvių apšvietimas;
ü prižiūrimas Juodiškių, Alionių I ir Pagirių k. gatvių apšvietimas.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü 6 300 Lt. skirta darbininko atlyginimui (pusė etato);
ü 8 200 Lt prekėms, darbams, technikos eksploatavimui;
ü surinktos šiukšlės iš jau uždarytų sąvartynų Juodiškių ir Pokiškių
kaimuose;
ü nušienautos seniūnijos kelių pakelės,iškirsti krūmai;
ü atnaujinti šaligatviai.
Kapinių priežiūra:
ü 9 500 Lt skirta kapinių prižiūrėtojo ir kapinių darbininko atlyginimams
(0,75 etato);
ü 7 500 Lt skirti transporto eksploatavimo išlaidoms, prekėms, darbams;
ü iškirsti krūmai palei kapinių tvorą, išvežamos šiukšlės iš kapinių,
nušienauta kapinių teritorija.
Kelių priežiūra:
ü 10 300 Lt skirta Ramaškonių kelio ir kelio Vičiūnų kaime pažvyravimui ir
profiliavimui;
ü 4 100 Lt skirta asfalto duobėms taisyti Alionių I kaime;
ü 7 000 Lt skirta Magūnų gatvės asfaltavimas Juodiškių kaime.
Viešieji darbai:
ü iš Darbo biržos dirbo 6 darbininkai, kurie atliko gyvenviečių, kapinių
priežiūros darbus, ruošė malkas seniūnijos apkūrenimui.

9 000 Lt

14 500 Lt

17 000 Lt

90 100 Lt

7 500 Lt

Seniūnijoje įsikūrusi bendruomenė „Vienkiemis”. Jis dalyvavo 2 projektuose. Per 2008 metus
buvo sutvarkytas bendruomenės patalpų stogas, atliktas vidaus remontas, įsigytas kompiuteris. Su
bendruomene bendradarbiaujama organizuojant sportinę ir kultūrinę veiklą.
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Per 2008 metus seniūnijoje buvo surengta „Seniūnijos diena”, apžiūrėtos gražiausiai tvarkomos
sodybos, seniūnija dalyvavo visuose rajoniniuose sporto renginiuose, derliaus šventėje, suorganizavo
seniūnijos rudens šventę, dalyvavo mokyklos organizuojamuose renginiuose.

3.8. Zibalų seniūnija
Seniūnas – Nerijus Drazdas
Seniūnijoje 2008 metais buvo atliekami darbai pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus.
Gatvių apšvietimas:
ü Skirta sumokėti už elektros energiją.
Gyvenviečių tvarkymo darbai:
ü surenkamos šiukšlės iš jau uždarytų sąvartynų Vazgūnų ir Staškūniškio
kaime;
ü nušienautos seniūnijos kelių pakelės, iškirsti krūmai;
ü lėšos, skirtos prekėms, darbams, technikos išlaikymui.
Kapinių priežiūra:
ü 14 200 Lt skirta darbuotojo atlyginimui;
ü 9 700 Lt skirta transporto ir inventoriaus išlaikymui, prekėms, darbams.
ü Per metus buvo šienaujamos kapinių teritorijos, atvežta smėlio,
išvežamos šiukšlės iki perdavimo UAB „Ecoservice“.
Kelių priežiūra:
ü buvo greideriuoti seniūnijai priklausantys keliai (3 kartus);
ü buvo valomas sniegas nuo kelių;
ü Anciūnų gyvenvietėje, Žiedo g., apie 700 m užtaisytos duobės;
ü pažvyruotas Drublionių kaimo kelias apie 200 m.
Viešieji darbai:
ü iš Darbo biržos dirbo 6 darbininkai, kurie atliko gyvenviečių, kapinių
priežiūros darbus, pjovė ir skaldė malkas seniūnijai apkūrenti.

15 000 Lt
11 000 Lt

23 900 Lt

93 598,28 Lt

12 500 Lt

Seniūnijoje yra įkurtos 4 kaimo bendruomenės. Parašyti trys projektai paramai gauti
bendruomenių patalpų remontui. Su bendruomenėmis bendradarbiaujama organizuojant sportinę ir
kultūrinę veiklą.
Per 2008 m. buvo surengta seniūnijos diena, suorganizuota gražiausiai besitvarkančių sodybų
apžiūra,

dalyvauta rajoniniuose sporto renginiuose, rajoninėje Derliaus šventėje, įvyko seniūnijos

rudens šventė, dalyvauta organizuojamuose renginiuose, nuolat bendradarbiaujama su socialiniais
darbuotojais.
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4. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ
RENGIMAS IR VYKDYMAS
Per 2008 metus Administracija parengė:
ü 15 Tarybos posėdžių;
ü 37 komitetų posėdžius;
ü 11 Administracinės komisijos posėdžių.
Administracija Tarybai pateikė svarstyti 305 sprendimų projektus, iš jų – 15 sprendimų projektų
nagrinėjimas Tarybos sprendimu buvo atidėtas. Savivaldybės tarybai sprendimų projektus pristatė
meras, mero pavaduotojas, Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
skyrių vedėjai ir specialistai. Administracijos specialistai teikė Tarybai tvirtinti:
ü Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą ant Savivaldybei priklausančių ir
valdytojo teise valdomų objektų išdavimo nuostatus;
ü Daugiabučių namų savininkų bendrijų ir savininkų, pasirašiusių jungtinės veiklos sutartis,
tvarkos aprašą;
ü Socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą;
ü Mokinių nemokamo maitinimo Širvintų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą;
ü Mokinių, augančių socialinės rizikos šeimoje, paramos mokinio reikmenims įsigyti
tvarkos aprašą;
ü Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašą;
ü Širvintų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui,
želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašą;
ü Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;
ü Vaikų priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą;
ü Visuomenės sveikatos programų, finansuojamų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo
tvarkos aprašą;
ü Gyvūnų auginimo ir laikymo taisykles;
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ü Laikinų statinių (kioskų, paviljonų) statymo ir naudojimo Širvintų rajono viešosiose
vietose tvarkos aprašą;
ü Širvintų rajono mokytojų, gydytojų ir slaugytojų, socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų,
socialinių pedagogų ir jų padėjėjų, auklėtojų ir jų padėjėjų, kultūros ir meno darbuotojų,
dirbančių rajono savivaldybės kaimuose ir miesteliuose esančiose darbovietėse, kelionės į
darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą.
Visi šie tvarkos aprašai buvo patvirtinti.
Širvintų rajono savivaldybės administracija sėkmingai užbaigė Ūkio ministerijos organizuotą I
teisės aktų peržiūros etapą (TAPIS sistemoje) dėl Savivaldybės priimtų norminių teisės aktų atitikties
2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus
rinkoje. I – ajame etape buvo peržiūrėti 24 norminiai teisės aktai, ir iš jų atrinkti 6 aktai II – ajam
etapui.

Eil.
Nr.
1

Sprendimo pavadinimas,
data
Dėl VšĮ Širvintų laisvalaikio
centro pastato
rekonstravimo projekto
(2008-05-27, Nr. 1-139)

2.
Dėl pritarimo UAB
Musninkų vaistinės
likvidavimui
(2008-07-15, 1-182)
3.

4.

5.

Dėl vietinės rinkliavos
transporto priemonių
valdytojams (vairuotojams)
už naudojimąsi transporto
priemonių mokamomis
stovėjimo vietomis
Kernavės miestelyje
nustatymo.
(2008-06-30, Nr. 1-144)
Dėl Širvintų miesto Vilniaus
gatvės ir Kabaldos kaimo
Paširvinčio gatvės
rekonstrukcijos techninio
projekto rengimo.
(2008-10-28, Nr. 1-251)
Dėl Širvintų Lauryno

Žyma apie įvykdymą

Atsakingas
specialistas

Įvykdyta

R. Bartulis

Vykdoma
2008-10-01 direktoriaus
įsakymo Nr. 9-581 „Dėl UAB
Musninkų vaistinės
likvidatoriaus paskyrimo“
paskirtas likvidatorius.

A. Vilčinskas

Vykdoma
Direktoriaus įsakymu sudaryta
Viešojo pirkimo komisija.
Rengiami viešojo pirkimo
dokumentai.

R. Bartulis

2009 metų biudžete numatytos
lėšos techninio projekto
rengimui.

A. Vilčinskas

Širvintų rajono savivaldybės

R. Jagminienė
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Stuokos – Gucevičiaus
gimnazijos bendrabučio
uždarymo.
(2008-04-29, Nr. 1-95)

6.

7.

8.

9.

10.

administracijos Švietimo ir
sporto skyrius parengė Širvintų
Lauryno Stuokos – Gucevičiaus
gimnazijos nuostatus, kuriuos
Taryba patvirtino 2008-06-30
sprendimu Nr. 1-161 „Dėl
Širvintų Lauryno Stuokos –
Gucevičiaus gimnazijos nuostatų
patvirtinimo.
Sprendimas 2008 m. nebuvo
vykdomas, kadangi nebuvo
gautas finansavimas
numatytiems darbams.
Dėl Širvintų miesto
Rengimas buvo atidėtas 2009 m.
bendrojo plano rengimo.
Surinktos planavimo sąlygos.
(2008-03-31, Nr. 1-81)
Šiuo metu yra rengiama
planavimo darbų programa, kuri
bus teikiama tvirtinti Tarybai
2009 m. kovo mėn.
Yra surinktos iš įvairių
organizacijų ir institucijų
sąlygos specialiojo plano
rengimui.
Dėl Širvintų rajono vandens
2009-02-05 Administracijos
tiekimo ir nuotekų tvarkymo
direktoriaus įsakymu Nr. 9-73
infrastruktūros plėtros
„Dėl komisijos sudarymo“ yra
specialiojo plano rengimo.
sudaryta komisija viešiesiems
(2008-06-30, Nr. 1-152)
pirkimams vykdyti rengiant
Širvintų rajono vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialųjį
planą.
Dėl Savivaldybės strateginio
planavimo tvarkos aprašo.
Įvykdyta
(2008-06-30, Nr. 1-153)
Išsiųstas raštas Lietuvos
Respublikos susisiekimo
ministerijai „Dėl lėšų skyrimo“.
Dėl įpareigojimo.
Prašoma skirti 470 tūkst. Lt
(2008-09-23, Nr. 1-208)
gyvenamųjų namų kvartalo
Širvintų miesto vakariniame
pakraštyje projekto daliniam
įgyvendinimui.
Dėl Širvintų rajono
savivaldybės triukšmo
prevencijos priemonių ir
Įvykdymas 10 proc.
veiksmų plano 2008 m.
patvirtinimo.

D. Kunevičienė

R. Bartulis

I.Baltušytė

R. Bartulis

J. Purvaneckas
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(2008-06-30, Nr. 1-170)
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Problemos:
•

Prasta kelių ir gatvių būklė.

•

Paplūdimių įrengimas bei nuolatinė priežiūra.

•

Vaikams nepakanka vietų miesto darželiuose.

•

Apleistų miesto teritorijų tvarkymas.

•

Gatvių apšvietimo įrenginiai yra pasenę, neekonomiški.

•

Sensta mokyklinių autobusų parkas.

Išvados
Administracija užtikrino, kad būtų įgyvendinami rajono savivaldybės Lietuvos Respublikos
įstatymai ir Vyriausybės nutarimai, Tarybos sprendimai.
Administracija nustatyta tvarka organizavo savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizavo ir kontroliavo savivaldybės turto
valdymą ir naudojimą.
Buvo plečiami tarptautiniai ryšiai, dalyvauta projektinėje veikloje.
Administruojamas, organizuojamas ir įgyvendinamas socialinės paramos teikimas gyventojams.
Planuojama ir vykdoma švietimo veikla.

Savivaldybės administracijos 2009 metų veiklos prioritetai:
•

Savivaldybės administracijos struktūros kaita.

•

Viešųjų pirkimų sistemos tobulinimas.

•

Vidaus kontrolės sistemos tobulinimas.

•

Informacinių technologijų plėtra, e – paslaugų gyventojams diegimas.

