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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
IR SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I.

ĮVADAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 29 str. 8 dalies 9, 10 punktais, Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. 1-261
(Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-07-30 sprendimo Nr. 1-159 redakcija), 208 punktu,
Savivaldyb÷s administracijos direktorius atsiskaito už savo ir Savivaldyb÷s administracijos veiklą
teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldyb÷s tarybai ir merui.
Savivaldyb÷s administracijos direktorius yra Savivaldyb÷s vykdomoji institucija, turinti viešojo
administravimo teises ir pareigas, pavaldus Savivaldyb÷s tarybai, atskaitingas Savivaldyb÷s tarybai
ir merui, vadovauja Savivaldyb÷s administracijai ir yra šios įstaigos vadovas.
2009 metų Savivaldyb÷s tarybos sprendimais Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriumi iki kovo 9 dienos dirbo Pranas Kamienas, kovo 10 dieną Administracijos direktore
dirbo Živil÷ Pinskuvien÷, nuo kovo 11 dienos iki balandžio 7 dienos Administracijos direktoriumi
dirbo Administracijos direktoriaus pavaduotojas Jonas Purvaneckas, nuo balandžio 8 dienos ir dabar
Administracijos direktore dirba Elena Davidavičien÷. Nuo 2007 06 01 Savivaldyb÷s tarybos
įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitik÷jimo pagrindu Savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus pavaduotoju dirba Jonas Purvaneckas.
Vietos savivaldos įstatyme nustatyta savivaldybių institucijų, taip pat ir Savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus, veiklos tvarka įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibr÷žta kompetencija, funkcijos, ūkin÷s ir
finansin÷s veiklos pagrindai.
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius ir Savivaldyb÷s administracijos
darbuotojai 2009 metų veiklą vykd÷ vadovaudamiesi Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 02
27 sprendimu Nr. 1-30 ,,D÷l Širvintų rajono 2009-2011 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo"
patvirtintu Širvintų rajono 2009-2011 metų strateginiu veiklos planu ir buvo siekiama šių
strateginių planų:
1. Užtikrinti visiems švietimo, socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę
atskirtį.
2. Sudaryti palankias sąlygas kultūros ir turizmo pl÷trai, ugdyti pilietiškumą ir verslumą.
3. Tobulinti savivaldos valdymą ir administravimą, stiprinti bendradarbiavimą.
4. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, siekti darnios
pl÷tros.
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5. Diegti aplinkos kokyb÷s gerinimo sistemas.
Savivaldyb÷s administracija yra Savivaldyb÷s įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į
struktūrinius padalinius neįeinantys valstyb÷s tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai –
seniūnijos (Savivaldyb÷s administracijos filialai).
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos struktūra patvirtinta rajono Savivaldyb÷s tarybos
sprendimais 2008 01 29 Nr. 1-29 ,,D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos struktūros“ ir
2008 05 20 Nr. 1-117 ,,D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2008 01 29 sprendimo Nr. 1-29
dalinio pakeitimo”. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos struktūra yra šios sud÷ties:
Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis specialistas
(karo prievolei administruoti ir civilinei saugai), Architektūros ir teritorijų planavimo, Buhalterijos,
Centralizuoto vidaus audito, Civilin÷s metrikacijos, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio, Finansų ir
biudžeto, Informacinių technologijų, Infrastruktūros, Investicijų ir savivaldyb÷s nuosavyb÷s,
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis, Socialin÷s paramos ir sveikatos, Švietimo ir sporto,
Teis÷s ir personalo, Vaiko teisių apsaugos, Žem÷s ūkio skyriai bei Alionių, Čiobiškio, Gelvonų,
Jauniūnų, Kernav÷s, Musninkų, Širvintų ir Zibalų seniūnijos.
Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba 2008 01 19 sprendimu Nr. 1-28 ,,D÷l didžiausio valstyb÷s
tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldyb÷s biudžeto,
pareigybių skaičiaus“ Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijoje nustat÷ didžiausią valstyb÷s
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš
Savivaldyb÷s biudžeto, skaičių - 125 pareigybes.
Vietos savivaldos įstatyme aiškiai apibr÷žtos savivaldybių institucijų funkcijos ir kompetencija.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnyje nurodyta, kad savivaldybių
funkcijos pagal sprendimų pri÷mimo laisvę skirstomos į:
1) savarankiškąsias. Šias funkcijas savivaldyb÷s atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų
suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindamos šias
funkcijas, savivaldyb÷s turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų pri÷mimo
ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakingos už savarankiškųjų funkcijų atlikimą. Įgyvendinant šias
funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai
numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teis÷s aktuose;
2) valstyb÷s perduotos savivaldyb÷ms - tai valstyb÷s funkcijos, pagal įstatymus perduotos
savivaldyb÷ms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldyb÷s, įgyvendindamos šias funkcijas,
turi įstatymų nustatytą sprendimų pri÷mimo laisvę. Savivaldybių veiklą įgyvendinant šias
funkcijas riboja valstyb÷s institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai. Atskirais atvejais
valstybin÷s funkcijos gali būti perduotos savivaldyb÷ms įgyvendinti sutarčių pagrindu.
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Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo.
Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldyb÷s taryba.
Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka Savivaldyb÷s taryba,
Savivaldyb÷s vykdomoji institucija, kiti Savivaldyb÷s įstaigų ir tarnybų vadovai, valstyb÷s
tarnautojai, kuriems teis÷s aktai ar Savivaldyb÷s tarybos sprendimai suteikia viešojo
administravimo teises savivaldyb÷s teritorijoje.
Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teik÷jai arba pagal sudarytas
sutartis kiti viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys.
Bendriems tikslams pasiekti Savivaldyb÷ gali sudaryti jungtin÷s veiklos sutartis arba
bendrų viešųjų pirkimų sutartis su valstyb÷s institucijomis ir (arba) kitomis savivaldyb÷mis.
II.

SAVARANKIŠKOSIOS SAVIVALDYBöS FUNKCIJOS

1. Savivaldyb÷s administracijos personalas
2010 metų sausio 1 dienos duomenimis, Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijoje yra
156 pareigyb÷s, iš jų:
•

76 valstyb÷s tarnautojai;

•

49 dirbantys pagal darbo sutartis;

•

5 darbo užmokestis mokamas iš surinktų l÷šų;

•

26 darbo užmokestis mokamas iš vykdomų programų l÷šų.
1 lentel÷. Pareigybių skaičiaus pasiskirstymas 2010-01-01

Pareigyb÷s lygis

Pareigyb÷s
kategorija

Kvalifikacin÷ klas÷

Pareigybių skaičius

Valstyb÷s tarnautojai
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

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

II
II
III
III
II
III
II
III
III
III
II

1
1
2
6
6
2
7
3
6
1
23
3
1
1
1

6
B
B
B

8
8
7
Iš viso valstyb÷s tarnautojų

III

4
1
4
76

III

Dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigyb÷s
kategorija

Pareigybių skaičius

13
11-12
10-11
9-10
8-9
6-7
Iš viso

12
9
7
4
2
15
49
2 lentel÷. Vidutinis m÷nesio darbo užmokestis

Pareigyb÷

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

m÷nesio

m÷nesio

m÷nesio

m÷nesio

darbo

darbo

darbo

darbo

užmokestis

užmokestis

užmokestis

užmokestis

2008 m.

2009 m. II

2009 m. III

2009 m. IV

(neatskaičius ketvirtį

ketvirtį

ketvirtį

mokesčių)

(neatskaičius

(neatskaičius

(neatskaičius

mokesčių)

mokesčių)

mokesčių)

su priedais
už darbo

su priedais už su priedais už su priedais už

stažą ir

darbo stažą ir darbo stažą ir darbo stažą ir

kvalifikacijos kvalifikacines kvalifikacines kvalifikacines

Administracijos
direktorius

Vidutinis
m÷nesio
darbo
užmokestis
2009 m.
(neatskaičius
mokesčių)
su priedais už
darbo stažą ir
kvalifikacines
klases

klases

klases

klases

klases

5371

4945

4665

4497

4730

4973

4544

4316

4082

4412

3809

3714

3446

3219

3516

3170

2927

2827

2683

2836

Administracijos
direktoriaus
pavaduotojas
Skyriaus ved÷jas
Skyriaus ved÷jo
pavaduotojas
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Seniūnijos seniūnas

3192

3051

2943

2741

2945

2428

2404

2336

2180

2315

3013

2744

2690

2545

2693

2313

2268

2118

1995

2142

Vyresnysis buhalteris 2046

1650

1648

1778

1684

1284

1374

1380

1314

1361

1132

1043

1066

1021

1049

1441

1369

1392

1281

1356

Vairuotojas

1605

1287

1370

1366

1356

Darbininkas

855

808

820

812

810

Sargas

1198

885

876

819

845

Valytojas

843

810

806

800

804

Seniūnijos seniūno
pavaduotojas
Vyriausiasis
specialistas
Vyresnysis
specialistas

Seniūnijos
specialistas
Konsultantas žem÷s
ūkio klausimais
Socialinio darbo
organizatorius

2009 metais parengti darbo sutarčių projektai

93

Pateikti Valstybinio draudimo fondo Širvintų skyriui apie
apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo pradžią ir

383

pabaigą, bei kitus nedraudiminius laikotarpius pranešimai.
Išduoti naujo pavyzdžio valstyb÷s tarnautojo pažym÷jimai

20

Išduoti darbo pažym÷jimai

28

2009 metų liepos ir rugpjūčio m÷nesiais buvo peržiūr÷tos Savivaldyb÷s administracijos
darbuotojų vykdomos funkcijos ir atsakomyb÷s ribos, nustatytos darbuotojų pareigyb÷s
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aprašymuose. Atlikta vykdomų ir nevykdomų funkcijų analiz÷. Atsižvelgiant į Savivaldyb÷s
administracijos darbo užmokesčio fondą, Administracijos direktoriaus įsakymu buvo panaikintos:
• Žem÷s ūkio skyriaus vyresniojo specialisto,
• Socialin÷s paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto,
• Civilin÷s metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto pareigyb÷s,
naujai įsteigtos:
• Investicijų ir savivaldyb÷s nuosavyb÷s skyriaus vyresniojo specialisto,
•

Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigyb÷s.

2009 m. organizuoti ir vykdyti šie konkursai valstyb÷s tarnautojų pareigoms užimti:
1. Teis÷s ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto;
2. Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vyriausiojo specialisto;
3. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiojo specialisto.
Per 2009 metus teis÷s aktų nustatyta tvarka iš darbo buvo atleisti 6 administracijos
darbuotojai. Atlikti 3 tarnybiniai ir drausminių nuobaudų tyrimai.
Valstyb÷s tarnautojų kasmetinis tarnybin÷s veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2002-06-17 nutarimu Nr. 909 patvirtintomis valstyb÷s tarnautojų klasių suteikimo ir valstyb÷s
tarnautojų tarnybin÷s veiklos vertinimo taisykl÷mis. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
valstyb÷s tarnautojų tiesioginiai vadovai, vykdydami pavaldinių 2009 m. metų tarnybin÷s veiklos
vertinimą, 12 valstyb÷s tarnautojų įvertino labai gerai, 2 patenkinamai (visi kiti valstyb÷s tarnautojai
įvertinti gerai).
2010-01-04 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-3 pavesta Valstyb÷s tarnautojų
tarnybin÷s veiklos vertinimo komisijai 2010 m. sausio 27 d. atlikti (labai gerai ir patenkinamai
įvertintų) valstyb÷s tarnautojų tarnybin÷s veiklos kasmetinį vertinimą. Komisija pos÷džio
metu pateik÷ pasiūlymą įvertinti 12 valstyb÷s tarnautojų labai gerai, 1 gerai ir 1 patenkinamai.
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos direktor÷ Elena Davidavičien÷ atskirais
įsakymais pri÷m÷ sprendimus Valstyb÷s tarnautojų tarnybin÷s veiklos vertinimo komisijos
pasiūlymų neįgyvendinti.
2009 metais organizuoti ir vykdyti valstyb÷s tarnautojų mokymai, vadovaujantis 2009 m.
vasario 27 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-35 patvirtintais Savivaldyb÷s tarybos narių ir valstyb÷s
tarnautojų mokymo prioritetais 2009 metams:
1. Geb÷jimų, susijusių su valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių
tikslų įgyvendinimu, tobulinimas.
2. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos administravimo geb÷jimų tobulinimas.
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3. Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatyme nustatyto privalomojo mokymo
vykdymas.
4. Profesin÷s etikos ir korupcijos prevencijos žinių pl÷tojimas.
5. Užsienio kalbų mokymasis.
6. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių formavimas ir tobulinimas.
Kvalifikacijos k÷limo kursuose dalyvavo 26 valstyb÷s tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis įvairiuose mokymuose, seminaruose.
2009 metais prad÷tas įgyvendinti projektas 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių pl÷tros
veiksmų programos 4 prioriteto projektas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“.

2. Širvintų rajono Savivaldyb÷s dalyvavimas teisminiuose procesuose
2009 metais, kaip ir kasmet, Savivaldyb÷ dalyvavo įvairių instancijų (apylink÷s, apygardos,
apygardos administraciniame, Vyriausiajame administraciniame) teismo pos÷džiuose:.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

3 lentel÷. Savivaldyb÷s dalyvavimas teisminiuose procesuose
PAVADINIMAS
EIGA
Teismo įsakymas d÷l žem÷s nuomos išieškojimo iš Vyksta teisminis procesas
Večeslavo Cybulskio
Skola (164,44 Lt)
Teismo įsakymas d÷l žem÷s nuomos išieškojimo iš Vyksta teisminis procesas
Vytauto Norinkevičiaus
Skola (135,51 Lt)
Teismo įsakymas d÷l žem÷s nuomos išieškojimo iš Vyksta teisminis procesas
UAB „Terrena Bona“
Skola (344,47 Lt)
Teismo įsakymas d÷l žem÷s nuomos išieškojimo iš Vyksta teisminis procesas
UAB „Elminda“
Skola (4 143,51 Lt)
Teismo įsakymas d÷l skolos už komunalines Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-963paslaugas priteisimo iš UAB „Vasmangas“
779/2009
Skola (16 891,69 Lt)
Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei
Teismo įsakymas d÷l skolos už statinio nuomą Priimtas teismo įsakymas L2-870priteisimo iš Gedimino Bareikos
779/2009
Skola ( 2 886,00 Lt)
Skola sumok÷ta, priimta teismo
nutartis panaikinti teismo įsakymą Nr.
L2-870-779/2009
Civilin÷ byla Nr. 2-871-779/2009 pagal ieškov÷s 2009-10-19 priimtas sprendimas už
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos ieškinį akių.
atsakovui UAB „Humuso technologijų centras“ d÷l Ieškinys patenkinas, priteista Širvintų
skolos už įrenginių nuomą priteisimo
rajono savivaldyb÷s naudai 6000 Lt
skolos, 177,50 Lt delspinigių, 5
procentai dydžio metinių palūkanų
nuo 2009-09-02 iki teismo sprendimo
už akių visiško įvykdymo, 87,12 Lt
bylin÷jimosi išlaidų.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Civilin÷ byla Nr. 2-841-779/2009 pagal ieškov÷s
Marijonos Birzguvien÷s ieškinį atsakovams Laurai
Vinciūnaitei, Donatai Vinciūnienei, Širvintų rajono
savivaldybei, trečiajam asmeniui VĮ Registrų centro
Vilniaus filialo Ukmerg÷s ir Širvintų skyriui d÷l
pastatų teisin÷s registracijos panaikinimo
Administracin÷ byla Nr. I-2453-171/2009
pagal pareišk÷jų Egl÷s Stanevičiūt÷s, Kęstučio
Dapkevičiaus pareiškimą atsakovams: Širvintų
rajono savivaldyb÷s administracijai, Vilniaus
apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono
žem÷tvarkos skyriui d÷l atsisakymo patvirtinti
parengtą kaimo pl÷tros žem÷tvarkos projektą
ūkininko ūkio sodybos formavimui
Administracin÷ byla Nr. I-2448-38/2009
pagal pareišk÷jo Jurgio Berecko pareiškimą
atsakovei
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s
administracijai, tretiesiems asmenims: Vilniaus
apskrities viršininko administracijai, Jonui Bereckui,
Nacionalinei žem÷s tarnybai prie Žem÷s ūkio
ministerijos, UAB „Parkevita“ d÷l įpareigojimo
atlikti veiksmus
Civilin÷ byla Nr. 2-876-94/2009 pagal ieškoviųMonikos Kavaliauskait÷s, Kristinos Kavaliauskait÷s
atsakovams - Reginai Tričienei, Daliui Tričiui,
trečiajam asmeniui - Širvintų rajono savivaldybei d÷l
susitarimo pirkti butą ir buto pirkimo – pardavimo
sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia
Civilin÷ byla Nr. 2-907-94/2009 pagal ieškov÷s Reginos Matijošien÷s ieškinį atsakovams: Olgai
Adamkevičienei, Širvintų rajono savivaldybei d÷l
turtin÷s ir neturtin÷s žalos atlyginimo (ieškinio suma
99 749,68 Lt)
Civilin÷ byla Nr. 2-795-522/2009 pagal pareišk÷jų Mariaus Jackevičiaus, Vlado Jackevičiaus, Jurgitos
Šturos suinteresuotiems asmenims: Širvintų rajono
savivaldyb÷s administracijai, Širvintų rajono I
notarų biurui d÷l nuosavyb÷s teis÷s įgijimo pagal
įgijamąją senatį fakto nustatymo ir termino
palikimui priimti pratęsimo
Civilin÷ byla Nr. 2-101-522/2008
pagal ieškovų - Aleksandro Jurgelionio, Ritos
Jurgelionien÷s ieškinį atsakovui - Širvintų rajono
savivaldyb÷i

Vyksta teisminis procesas

Vyksta teisminis procesas

2009-12-10
priimtas
teismo
sprendimas.
Prašymas atmestas kaip nepagrįstas.

Vyksta teisminis procesas

Vyksta teisminis procesas

2009-09-30
sprendimas.

priimtas

teismo

2008-04-23
priimtas
teismo
sprendimas.
Ieškinys
atmestas,
priešieškinys
patenkintas visiškai.
Paduotas apeliacinis skundas d÷l
2008-04-23 Širvintų rajono apylink÷s
teismo sprendimo panaikinimo.
2009-03-05
priimtas
Vilniaus
apygardos teismo sprendimas.
Iš dalies panaikintas 2008-04-23
teismo sprendimas.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Civilin÷ byla Nr. 2-27-779/2009
pagal ieškovos Rimo Dūdos ieškinį
atsakovei
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s
administracijai d÷l Širvintų rajono valdybos 199806-09 sprendimo Nr. 244, VAVA 1999-06-30
įsakymo Nr. 1991-89 pripažinimo negaliojančiais,
įpareigojimo grąžinti žemę natūra.
Civilin÷ byla Nr. 2-6-522/2009
pagal ieškovų - Petro Kisieliaus, Aldonos
Kamarauskien÷s ieškinį atsakovams; Arvydui
Kisieliui, Mildai Kanopkienei, Zitai Jackūnienei,
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Zibalų
seniūnijai, tretiesiems asmenims VĮ Registrų centro
Vilniaus filialo Ukmerg÷s ir Širvintų skyriui,
Širvintų rajono I notarų biurui d÷l Zibalų seniūnijos
pažymos panaikinimo
Administracin÷ byla Nr. I-465-624/2009
pagal pareišk÷jo V. Kalesniko skundą atsakovei Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijai d÷l
veterinarinių paslaugų ir įsakymų panaikinimo
Administracin÷ byla Nr. I-792-437/2009
pagal pareišk÷jos Jadvygos Zaveckien÷s skundą
atsakovei
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s
administracijai

2009-04-27
priimtas
sprendimas.
Ieškinys atmestas.

teismo

Vyksta teisminis procesas.

2009-02-20
priimtas
sprendimas.
Skundas patenkintas.

teismo

2008-04-30
priimtas
teismo
sprendimas.
Pareiškimas patenkintas iš dalies.
Pateiktas apeliacinis skundas d÷l
2008-04-30
teismo
sprendimo
panaikinimo.
2009-05-21
priimtas
teismo
sprendimas.
Pateiktas apeliacinis skundas d÷l
2009-05-21
teismo
sprendimo
panaikinimo.
Vyksta teisminis procesas.
Administracin÷ byla Nr. I-1593-580/2009
2009-06-29
priimtas
teismo
pagal pareišk÷jos Živil÷s Pinskuvien÷s skundą sprendimas.
atsakovui Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybai
Skundas patenkintas iš dalies.
D÷l sprendimo panaikinimo, vidutinio darbo Pateiktas apeliacinis skundas d÷l
užmokesčio ir neturtin÷s žalos priteisimo
2009-09-06-29 teismo sprendimo
panaikinimo.
Vyksta teisminis procesas.
Teismo įsakymas d÷l skolos už gyvenamosios Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-974patalpos nuomą priteisimo iš Vilmanto Eigelio
779/2009
Skola (3 186, 32 Lt)
Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei
Teismo įsakymas d÷l skolos už patalpos nuomą Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-950priteisimo iš Irinos Buckuvien÷s
779/2009
Skola (926, 50 Lt)
Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei
Teismo įsakymas d÷l skolos už patalpos nuomą Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-850priteisimo iš Ingos Bitautait÷s
94/2009
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23.

Civilin÷ byla Nr. 2-692-522/2009 pagal ieškov÷s
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos ieškinį
atsakovei Gražinai Maželienei d÷l skolos už nuomą
priteisimo

24.

Civilin÷ byla Nr. 2-691-522/2009 pagal ieškov÷s
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos ieškinį
atsakovui Algiui Čereškevičiui d÷l skolos už nuomą
priteisimo

25.

Teismo įsakymas d÷l skolos už žem÷s nuomą
priteisimo iš UAB „Širvintų vandenys“
Teismo įsakymas d÷l skolos už žem÷s nuomą
priteisimo iš UAB „Parkevita“
Teismo įsakymas d÷l skolos priteisimo iš Širvintų
rajono savivaldyb÷s administracijos

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Administracin÷ byla Nr. I-1661-815/2009
pagal pareišk÷jo Aleksandro Kamilevičiaus skundą
atsakovei
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s
administracijai d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijos 2009-03-27 sprendimo Nr. 40-82
panaikinimo ir įpareigojimo Širvintų rajono
savivaldybę nustatyta tvarka spręsti klausimą d÷l
kompensacijos už būsto apšildymą Aleksandrui
Kamilevičiui ir vienkartin÷s pašalpos skyrimo
įsiskolinimui už dujas padengti
Civilin÷ byla Nr. 2-839-779/2009 pagal pareišk÷jos
Jan÷s Kmeliauskien÷s pareiškimą suinteresuotam
asmeniui - Širvintų rajono savivaldybei d÷l juridinę
reikšmę turinčio fakto nustatymo
Teismo įsakymas d÷l skolos už gyvenamųjų patalpų
nuomą priteisimo iš Danut÷s Buikevičien÷s

Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei
Antstolei pateiktas prašymas grąžinti
vykdomąjį raštą d÷l skolinink÷s
mirties.
2009-Priimtas teismo sprendimas.
Ieškinys patenkintas visiškai.
Skola (2 518, 21 Lt).
Išduotas vykdomasis raštas 2-692522/2009.
Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei.
2009-Priimtas teismo sprendimas
Išduotas vykdomasis raštas 2-691522/2009
Atiduota vykdyti antstolei Daliai
Kaniauskienei
Vyksta teisminis procesas.
Skola (43 138, 58 Lt)
Vyksta teisminis procesas.
Skola (13 481,73Lt)
Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-964779/2009
Skola (33 000Lt skola, 298 Lt
delspinigiai, 6 procentai metinių
palūkanų)
Skola sumok÷ta, teismo įsakymas Nr.
L2-964-779/2009 panaikintas
2009-09-21
priimtas
teismo
sprendimas.
Skundas atmestas kaip nepagrįstas.

2009-10-09
priimtas
sprendimas.
Pareiškimas patenkintas.

teismo

Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-851779/2009.
Skola (407, 81 Lt, 5 procentai metinių
palūkanų).
Teismo įsakymas d÷l skolos už gyvenamųjų patalpų Priimtas teismo įsakymas Nr. L2-852nuomą priteisimo iš Galinos Kybartien÷s
779/2009.
Skola (1 299, 99 Lt, 5 procentai
metinių palūkanų).
Administracin÷ byla Nr. I-1720-815/2009
2009-08-25
priimtas
teismo
pagal pareišk÷jo Alfredo Astiko skundą atsakovei- sprendimas.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Širvintų rajono savivaldybei d÷l Širvintų rajono Pateiktas apeliacinis skundas d÷l
savivaldyb÷s tarybos sprendimo panaikinimo
2009-09-03
teismo
sprendimo
panaikinimo.
Vyksta teisminis procesas.
Civilin÷ byla Nr. 2-123-779/2008
2008-11-10
priimtas
teismo
pagal ieškovo Vytauto Zimkaus ieškinį atsakovams: sprendimas.
Stasiui Peciukoniui, Vandai Peciukonienei, Vilniaus Pateiktas apeliacinis skundas d÷l
teismo
sprendimo
apskrities viršininko administracijai, Širvintų rajono 2008-12-10
savivaldyb÷s administracijai, trečiajam asmeniui- panaikinimo.
Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2009-03-18
priimtas
Vilniaus
Širvintų rajono Žem÷tvarkos skyriui d÷l žem÷s apygardos teismo sprendimas.
sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo 2008-11-10 Širvintų rajono apylink÷s
teismo
sprendimas
paliktas
negaliojančia
nepakeistas.
Apeliacinis skundas atmestas.
Civilin÷ byla Nr. 2-4416-232/2009
pagal ieškovo UAB „Kelda“ ieškinį atsakovei
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijai d÷l
viešojo pirkimo rezultatų
Civilin÷ byla Nr. 2-1687-258/2009
pagal ieškovų: UAB „Septynmylis“,
UAB „Jurbarko mažieji autobusai“ ieškinį
rajono
savivaldyb÷s
atsakovams:
Širvintų
administracijai, UAB „Autovelda“ d÷l Širvintų
rajono savivaldyb÷s administracijos koncesijos viešo
konkurso komisijos 2006-12-16 protokolo Nr. 7,
kuriuo buvo priimtas sprendimas patvirtinti UAB
Širvintų autobusų parko koncesijos viešo konkurso
nugal÷toju
UAB
„Autovelda“,
pripažinimo
negaliojančiu ir 2006-12-15 koncesijos sutarties Nr.
1 pripažinimo negaliojančia.
Administracin÷ byla Nr.I-1574-142/2009
pagal pareišk÷jo Mykolo Jachimavičiaus skundą
atsakovams
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s
administracijai, Vilniaus apskrities viršininko
administracijai d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2008-12-01 įsakymo Nr.
9-721, VAVA 2009-01-16 įsakymo Nr. 3.3-426-(89)
panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti žemę natūra
Administracin÷ byla Nr. I-1927-602/2009
pagal pareišk÷jo - Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus
apskrityje pareiškimą atsakovei - Širvintų rajono
savivaldybei,
tretiesiems
suinteresuotiems
asmenims: Pranui Kamienui, Jonui Purvaneckui,
Janinai Martinaitienei, Onai Valančienei, Vladui
Trakimavičiui, Aldonai Četrauskienei, Ingai Fedčuk,
Broniui Lubiui, Irenai Sližauskienei d÷l potvarkių
panaikinimo
Administracin÷ byla Nr. I-3140/2009
pagal pareišk÷jo - Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus
apskrityje prašymą atsakovei - Širvintų rajono

2009-09-23 priimta teismo nutartis.
Patvirtinta taikos sutartis.

2008-09-29 priimta teismo nutartis,
kuria ieškinys paliktas nenagrin÷tu.
Paduotas atskirasis skundas d÷l
min÷tos nutarties.
Lietuvos apeliacinis teismas 2008-1223 pri÷m÷ nutartį panaikinti Vilniaus
apygardos teismo 2008-09-29 nutartį
ir bylą perduoti nagrin÷ti pirmosios
instancijos teismui.
Vyksta teisminis procesas.

2009-07-02 priimta teismo nutartis.
Skundas paliktas nenagrin÷tas.

2009-08-25 priimta teismo nutartis
nutraukti administracinę bylą.

Vyksta teisminis procesas.
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39.

40.
41.

savivaldyb÷s administracijai, tretiesiems asmenims:
Vilniaus apskrities viršininko administracijai, VĮ
Valstyb÷s turto fondui įpareigoti įgyvendinti LR
Vyriausyb÷s 2005-09-16 nutarimu Nr. 1023
patvirtintų taisyklių nuostatas
Ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 95-1-083-08
d÷l neteis÷to elektroninių duomenų per÷mimo ir
naudojimo
Ikiteisminio tyrimo medžiaga Nr. 95-1-289-09
d÷l neteis÷to naudojimosi elektros energija
Civilin÷ byla Nr. 2-967-522/2009 pagal ieškovų
Algirdo Tveragos,
Virginijos Rukavičien÷s,
Bronislavos Tveragien÷s, Jono Tveragos patikslintą
ieškinį d÷l nuosavyb÷s teis÷s į dalį gyvenamojo
namo su statiniais pripažinimo ir šių nekilnojamųjų
daiktų
teisin÷s
registracijos
pripažinimo
negaliojančia
atsakovei
Širvintų
rajono
savivaldyb÷s administracijai

2009-06-10
priimtas
prokuroro
nutarimas.
Ikiteisminis tyrimas nutrauktas.
Vyksta ikiteisminis tyrimas.
Vyksta teisminis procesas.

Taip pat dalyvauta įvairiose civilin÷se bylose, kuriose Širvintų rajono savivaldyb÷ įtraukta į
procesą trečiuoju ar suinteresuotu asmeniu.

3. Dokumentų valdymas

Nuo 2008 m. balandžio m÷nesio yra įdiegta Dokumentų valdymo sistema ,,Doclogix“ ir
dokumentai registruojami šioje sistemoje.
2009 m. Dokumentų valdymo sistemoje iš viso užregistruotas 3121 raštas iš įvairių
institucijų, kurie reikalauja atsakymo ir gali būti informacinio pobūdžio:

4 lentel÷. Dokumentų valdymo sistemoje užregistruoti dokumentai
Eil.
Savivaldyb÷s
Dokumentų valdymo sistemoje registruoti
Nr.
Užregistruoti raštai administracijos
dokumentai
parengti raštai
1.
Susirašin÷jimo su Respublikos Vyriausybe,
Vilniaus apskrities viršininko administracija
121
78
veiklos klausimais dokumentai
2.
Susirašin÷jimo
žem÷s
ūkio
klausimais
78
68
dokumentai
3.
Susirašin÷jimo aplinkosaugos, ekologijos, parkų,
128
52
poilsiaviečių tvarkymo klausimais dokumentai
4.
Susirašin÷jimo investicijų, ekonomikos, biudžeto,
687
609
mokesčių ir finansų klausimais dokumentai
5.
Susirašin÷jimo ekonominio darbo organizavimo,
komunalinio ūkio, statybos ir renovacijos
504
651
klausimais dokumentai
6.
Susirašin÷jimo prekybos ir buitinių paslaugų
65
38
atlikimo klausimais dokumentai
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7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Susirašin÷jimo sveikatos apsaugos ir socialin÷s
saugos klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo kultūros, švietimo, sporto ir
turizmo klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo su rajono policijos komisariatu,
prokuratūra ir kitomis teis÷saugos institucijomis
teis÷s klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo
privatizacijos
klausimais
dokumentai
Susirašin÷jimo valstybin÷s kalbos vartojimo ir
ugdymo klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo
su
rajono
institucijomis
administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais
dokumentai
Susirašin÷jimo civilin÷s, priešgaisrin÷s saugos,
apsaugos klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo dokumentų valdymo klausimais
dokumentai
Susirašin÷jimo ryšių ir transporto, kelių tvarkymo
klausimais dokumentai
Susirašin÷jimo karo prievol÷s klausimais
dokumentai
Iš viso:
Atsakyta į gautus raštus iš įvairių institucijų ir
susipažinta su informacinio pobūdžio raštais

119

102

13

7

204

136

575

615

13

3

1

1

354

264

26

25

103

73

103

35

27

14

3121
3112
9 raštai liko
neatsakyti, nes
paraiškoms trūko
dokumentų,
laukiama atsakymų
iš kitų institucijų

2794

Per 2009 metus buvo gauti 922 gyventojų prašymai, pareiškimai, skundai ir jų nagrin÷jimo
dokumentai, buvo pateikti 412 atsakymų į gyventojų prašymus ir skundus.
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius registravo interesantus, norinčius patekti pas
Širvintų rajono savivaldyb÷s merą ir Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos direktorių.
Administracijos direktorius pri÷m÷ apie 100 rajono gyventojų.
Administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 13 str. 5 d., Savivaldyb÷s tarybos pos÷džiui pateik÷ 234 sprendimų projektus. Iš viso
Tarybai buvo pateikti 385 sprendimų projektai, iš jų 10 sprendimo projektų nebuvo patvirtinti:
Nepriimti Tarybos sprendimų projektai:
2009-01-19 sprendimo projektas Nr. 2-9 „D÷l žem÷s ūkio paskirsties sklypų Užublendžių k.,
Jauniūnų s., Širvintų r., detaliojo plano patvirtinimo“
2009-02-17 sprendimo projektas Nr. 2-33 „D÷l UAB „Širvintų vandenys“ geriamojo
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vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“;
2009-06-25 sprendimo projektas Nr. 2-164 „D÷l patalpų pirkimo“;
2009-06-09 sprendimo projektas Nr. 2-140 „D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s asmens
sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadvoų darbo apmok÷jimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2009-06-18 sprendimo projektas Nr. 2-153 „D÷l seniūnaitijų sudarymo“;
2009-08-21 sprendimo projektas Nr. 2-179 „D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 200705-29 sprendimo Nr. 1-19 ,,D÷l mero patar÷jo pareigyb÷s steigimo“ dalinio pakeitimo“
2009-09-17 sprendimo projektas Nr. 2-222 „D÷l ataskaitos ir Širvintų rajono savivaldyb÷s
tarybos 2008-10-28 sprendimo Nr. 1-227 „D÷l pastato pirkimo“ 1 p. ir Širvintų rajono
savivaldyb÷s tarybos 2008-10-28 sprendimo Nr. 1-178 panaikinimo“;
2009-10-26 sprendimo projektas Nr. 2-239 „D÷l UAB „Širvintų šiluma“ atsiskaitomųjų
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“;
2009-10-29 sprendimo projektas Nr. 2-242 „D÷l Širvintų miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigų etatų sąrašo patvirtinimo“;
2009-12-17 sprendimo projektas Nr. 2-285 „D÷l leidimo naudotis patalpomis“
4. Viešieji ryšiai
Informacinių technologijų skyriuje nuo 2009 rugpjūčio m÷nesio prad÷jo dirbti vyriausiasis
specialistas, atsakingas už viešuosius ryšius. 2009 metais didelis d÷mesys buvo skiriamas
informacinei sklaidai, informacijos nuolatiniam atnaujinimui:
•

Interneto svetain÷je www.sirvintos.lt naujienų skyrelyje paskelbtos 252 (iš jų 43
sporto) žinut÷s.

•

Laikraštyje „Krašto naujienos“ - 62 publikacijos.

•

www.savivaldybes.lt paskelbtos 5 publikacijos.

Nuolat vykdoma vidin÷ informacijos sklaida: Administracijos darbuotojams siunčiama
rajono spauda, LSA savait÷.
Internetiniame tinklalapyje www.sirvintos.lt atnaujinta informacija:
•

seniūnijų;

•

turizmo;

•

kontaktai;

•

švietimo;

•

kultūros;

•

Viešųjų pirkimų;

•

Neries up÷s baseino investicin÷s programos;
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•

Savivaldos srities Administracijos skyrelio 6 skyrių;

•

Sukurta nauja Korupcijos prevencijos skiltis.

Nuolatin÷s informacijos atnaujinimas paskatino aktyvesnį internetin÷s svetain÷s lankymą:

1 pav. Lankytojų skaičius internetin÷je svetain÷je
Organizuoti renginiai:
•

2009-09-25 - akcija „Šeimos popiet÷ darbe“.

•

2009-10-01 – arbatos popiet÷ su senjorais (Pagyvenusių žmonių tarptautin÷
diena)

•

2009-10-10 – vietos savivaldos dienos organizavimas.

•

2009-10-24 – Konstitucijos egzaminas.

•

2009-11-16 - Informacijos spaudos atstovams diena.

Organizuoti susitikimai su gyventojais:
•

2009-09-15 su Vilniaus g. 45, 53, 56 ir 59 namų gyventojais.

•

2009-09-17 su Vilniaus g. 41 ir 43 namų gyventojais.

•

2009-10-15 su J.Janonio g. 9, 11, 13, 15 ir 17 namų gyventojais.

•

2009-11-19 su Kabaldos kaimo, P.Cvirkos ir Musninkų g. gyventojais (d÷l
vandentvarkos projekto)

Nuo 2009 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ pateik÷ rekomendacijas
savivaldyb÷ms Lietuvos Respublikos Seimo Teis÷s aktų projektų informacin÷je sistemoje (toliau TAPIS) skelbti visus rengiamus teis÷s aktų projektus.
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Gerai ir patogiai organizuotas teis÷s projektų viešinimas yra būtina sąlyga siekiant operatyviai
pateikti teisinę informaciją visuomenei bei įgyvendinti e. demokratijos uždavinius. Naudojantis
TAPIS, Savivaldybei nereik÷s rūpintis teis÷s aktų projektų skelbimo internete įrankiais, reik÷s tik
investuoti į turimos dokumentų valymo sistemo integracija su TAPIS.
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracija ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija sudar÷
Sutartį d÷l duomenų tvarkymo. Sutartimi Seimo kanceliarija įsipareigoja neatlygintinai sudaryti
sąlygas Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijai prisijungti prie Lietuvos Respublikos Seimo
Teis÷s aktų informacin÷s sistemos Teis÷s aktų projektų posistem÷s, o Administracija įsipareigoja
neatlygintinai įvesti į TAPIS teis÷s aktų projektus ir jų lydimuosius dokumentus.

5. Infrastruktūros pl÷tra
Infrastruktūros skyrius per 2009 metus organizavo ir vykd÷ statybų, kelių remonto ir
priežiūros, komunalinio ūkio, licencijų išdavimo, gyventojų aptarnavimo, Savivaldyb÷s uždarųjų
akcinių bendrovių veiklos ir teikiamų paslaugų kontrol÷s, privatizavimo, darbų saugos ir kt. darbus.
5 lentel÷. Atlikti rekonstravimo, remonto darbai
ATLIKTI DARBAI
DARBŲ VERTö
1. Širvintų m. lopšelio-darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimas
492 000 Lt
(langų keitimas)
2. Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimo ir kultūros

400 000 Lt

centro modernizavimo statybos darbai
3. VšĮ

Širvintų

ligonin÷s

pastato

Vilniaus

g.,

Širvintose,

297 000 Lt

rekonstravimo (remonto), medicininių dujų tiekimo sistemos
įrengimas ir projektavimas
4. L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dalies bendrabučio pastato

520 000 Lt

Vilniaus g. 69 rekonstravimas į meno mokyklą
5. Musninkų vidurin÷s mokyklos pastato remonto darbai

215 000 Lt

Socialinio būsto remonto darbai atlikti daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose,
esančiuose Šešuol÷lių k. (Zibalų s). ir Kazliškių k. (Širvintų s.)
Per 2009 metus buvo išduoti 127 leidimai vykdyti statybos darbus ir 7 leidimai griauti
statinius.
Pagal tris finansavimo sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos Kelių priežiūros ir pl÷tros programos buvo gauta 982 400 Lt vietinių kelių ir gatvių
priežiūrai.
6 lentel÷. Atlikti vietinių kelių ir gatvių remonto darbai
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ATLIKTI DARBAI

DARBŲ VERTö

1.

Širvintų rajono vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių priežiūra

327 803 Lt

2.

Horizontalaus ženklinimo darbai Širvintų mieste

3.

Širvintų rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių

9 714 Lt

technin÷ inventorizacija
4.

53 484 Lt

Vilniaus gatv÷s asfaltbetonio ir šaligatvių dangos remontas tarp
pastatų Nr. 41; Nr. 43; Nr. 45; Nr. 53; Nr. 59 ir vaikų darželio-

344 360 Lt

lopšelio ,,Saulut÷“
5.

Gatv÷ms Širvintų miesto vakarin÷s dalies gyvenamųjų namų
kvartale tiesti

6.

Lietaus vandens nuvedimui Vilniaus g. tarp pastato Nr. 4 ir
Nepriklausomyb÷s aikšt÷s

7.

Pagaminta ir pastatyta kelio ženklų Širvintų mieste ir rajono
seniūnijose

8.

Atliktos inžinerin÷s paslaugos

196 782 Lt

10 062 Lt

11 565 Lt
22 547 Lt

Iš viso darbų atlikta:

975 788 Lt

UAB ,Širvintų komunalinis ūkis 2009 metais Širvintų mieste ir rajono seniūnijose atliko
darbų ir paslaugų už 576 900 Lt.
7 lentel÷. UAB Širvintų komunalinio ūkio atlikti darbai
ATLIKTI DARBAI

DARBŲ VERTö

1.

Socialinių būstų remonto darbai

6 584,38 Lt

2.

Miesto gatvių priežiūra ir remontas

32 724,29 Lt

3.

Miesto tvarkymo darbai

181 559,76 Lt

4.

Gatvių, parkų, aikščių valymas ir tvarkymas

228 096,17 Lt

5.

Apšvietimo darbai

34 285,72 Lt

6.

Kapinių priežiūra

24 443,52 Lt

7.

Miesto tualeto priežiūra

38 218,82 Lt

8.

Sąvartynų tvarkymas

1 326,89 Lt

9.

Kelių barstymas ir valymas

6 281,77 Lt

10.

Iš seniūnijoms skirtų asignavimų atlikti darbai

1 954,31 Lt

11.

Kiti savivaldybei atlikti darbai (švent÷ms)

20 921,37 Lt
Iš viso:

576 900 Lt
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Gatvių apšvietimui ir jo remontui panaudota iš viso 143 104 Lt, iš jų:
•

Širvintų mieste – 97 958 Lt;

•

Seniūnijų apšvietimas – 45 146 Lt.

2 pav. Gatvių apšvietimas
Iki 2009 liepos 8 d. už savivaldyb÷s transporto kontrolę buvo atsakingas Infrastruktūros
skyrius, tuo laikotarpiu buvo:
•

perskaičiuoti Savivaldyb÷s transporto benzino limitai darbuotojams pagal turimų l÷šų
faktą;

•

apdraustos Savivaldyb÷s transporto priemon÷s privalomuoju civilin÷s atsakomyb÷s
draudimu.

Nuo 2009 liepos 8 d. Savivaldyb÷s transporto kontrolę per÷m÷ Dokumentų valdymo ir
vietinio ūkio skyrius. Jis kontroliuoja, kaip vykdoma Savivaldyb÷s administracijos autotransporto
priemonių remonto darbų ir atsarginių detalių, kuro sunaudojimo apskaita, kontroliuoja, kaip
naudojamas Savivaldyb÷s administracijai priklausantis transportas.
Savivaldyb÷s automobilių detal÷ms, eksploatacin÷ms medžiagoms, remonto darbams ir
priežiūrai už antąjį metų pusmetį išleista 8356,86 Lt, automobilio draudimo paslaugoms- 671,00 Lt,
kuro sunaudota:
•

benzino – 6095,43 l,

•

dujų – 618,53 l.

2009 metais Informacinių technologijų skyriaus iniciatyva buvo optimizuotas telefoninis,
radijo ryšys, parengtas mobiliųjų telefonų, SIM kortelių apskaitos žurnalas. Taip pat buvo
analizuojama ir ieškoma naujų funkcionalumų dokumentų valdymo sistemoje ,,Doclogix“. UAB
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,,Doclogix“ atlikto sistemos auditą ir pateikt÷ rekomendacijas, kurias įgyvendinus būtų efektyvesnis
,,Doclogix“ sistemos naudojimas, taip pat astižvelgiant į rekomendacijas paruoštas projektinis
pasiūlymas “Elektroninių demokratijos priemonių pl÷tra Širvintų rajone”.

Siekiant gerinti Savivaldyb÷s kontroliuojamųjų įmonių ir įstaigų, kurių dalinink÷ yra
Savivaldyb÷, veiklos efektyvumą, buvo sudaryta darbo grup÷, įpareigota išanalizuoti ir įvertinti
min÷tų įmonių ir įstaigų finansinę būklę, ūkin÷s veiklos rezultatus bei veiklos strategiją ir pateikti
pasiūlymus veiklos efektyvinimui.
Išduotos licencijos, leidimai:
1) licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais - 3;
2) licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais - 2;
3) leidimų pardavin÷ti I, II ir TO klas÷s civilines pirotechnikos priemones - 16;
4) vienkartin÷s

licencijos

vertis

mažmenine prekyba natūralios

fermentacijos

alkoholiniais g÷rimais, kurių tūrin÷ etilo alkoholio koncentracija neviršija 6
procentų, masiniuose renginiuose ir mug÷se - 2;
5) kelių transporto kortel÷, suteikianti teisę 2 metus vežti keleivius taksi automobiliu 1;
6) sutikimas steigti lombardą Širvintose - 1;
7) prekybos leidimai – 23;
8) transporto veiklos kontrolierių pažym÷jimų - 13.
2009 metais baigtas rengti ir 2009-05-29 Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu
Nr.1-117 buvo patvirtintas Širvintų rajono teritorijos bendrasis planas. Prad÷tas organizuoti Širvintų
miesto bendrojo plano rengimas. 2009-04-06 Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. 9-219-8 patvirtinta Širvintų miesto bendrojo plano darbų programa.
Nustatyta tvarka išsiuntin÷tos paraiškos ir gautos sąlygos iš kitų tarnybų, parengtas sąlygų sąvadas.
Iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir išnagrin÷ta 314 paraiškų detaliesiems ir
specialiesiems žem÷s sklypų planams rengti, 157 sąlygų sąvadai teritorijų planavimo dokumentams
rengti, iš jų:
 detaliesiems planams – 33;
 sąlygų sąvadų kaimo pl÷tros žem÷tvarkos projektams ūkininko ūkio sodybos
formavimui - 87;
 žem÷s sklypų pertvarkymo projektams rengti

– 37.

Fiziniams ir juridiniams asmenims išduotos planavimo sąlygos:
 žem÷s sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams rengti – 65;
 kaimo pl÷tros žem÷tvarkos projektams rengti

– 63;
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 detaliesiems planams rengti

–

 specialiesiems planams rengti

22;
–

2.

Parengti, apsvarstyti su visuomene, suderinti Nuolatin÷je statybos komisijoje ir teis÷s aktų
nustatyta tvarka patvirtinti šie detalieji planai:
 Teritorijos Diržioniškių k., Jauniūnų s., Širvintų r. (Griciūnų urbanistinis
arealasNr.1/G1 (V1,V3,K1)), infrastruktūros pl÷tros specialusis planas.
 Žem÷s ūkio paskirties sklypo ( Nr.8905/0001:472, plotas – 1.0000 ha) Meiliakalnio
k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
 Žem÷s

ūkio

paskirties

sklypų

(kad.

Nr.

8907/0002:55,

8907/0002:182, 8907/0002:4, 8907/0002:36, 8907/0002:152,

8907/0002:12,
8905/0001:340,

8907/0002:98, 8907/0002:338, 8907/0002:280, 8907/0002:235, 8907/0002:281)
Užublendžių k., Janiūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
 Žem÷s sklypų 4.08ha ir 2.021 ha Klišabal÷s k., Kernav÷s s., Širvintų r. detalusis
planas. Žem÷s ūkio paskirties sklypų (kad. Nr. 8905/0001:82, plotas 6.6500ha ir kad.
Nr. 8905/0001:174, plotas 12.0800ha ) Diržioniškių k., Jauniūnų s., Širvintų r.,
detalusis planas.
 Žem÷s sklypo (Nr.8920/0001:120) Jauniūnų k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis
planas. Teritorijos prie Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Širvintų
m., detalusis planas.
 Žem÷s ūkio paskirties sklypų ( Nr.8905/0002:217, plotas – 1.96 ha ir 8905/0002:252,
plotas 3.26 ha) Klon÷nų k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
 Žem÷s sklypo Ramunių g.1, Širvintų m., detalusis planas.
 Žem÷s sklypo formavimo ir teritorijos tvarkymo režimo nustatymo dujų kompresorių
stoties statybai Lipuvkos vs., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
 Žem÷s ūkio paskirties sklypų (kad. Nr. 8905/0001:199, plotas 2.7200ha ir kad. Nr.
8905/0001:481, plotas 3.6350ha ) Diržioniškių k., Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis
planas.
 Žem÷s ūkio paskirties sklypo (Nr.8905/0001:121, plotas 42.7951ha) Griciūnų k.,
Jauniūnų s., Širvintų r., detalusis planas.
 Teritorijos prie Kalnalaukio g. 10, Širvintų m., detalusis planas.
Širvintų rajono savivaldyb÷s teritorijų planavimo dokumentų registre užregistruoti 114
dokumentų, iš jų:
 žem÷s sklypų pertvarkymo projektai – 36;
 žem÷s reformos žem÷tvarkos projektų papildymai – 2;
 žem÷s sklypų detalieji planai – 11;
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 kaimo pl÷tros žem÷tvarkos projektai – 63;
 specialusis projektas – 1;
 Širvintų rajono savivaldyb÷s teritorijos bendrasis planas – 1.
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje yra nuolatos konsultuojami gyventojai
teritorijų planavimo, žem÷s paskirties, sklypo ribų keitimo, viešo svarstymo su visuomene
klausimais, konsultuojami apie patvirtinto Širvintų rajono bendrojo plano sprendinius.

8 lentel÷. Atlikti darbai geodezijos, statybos srityse
ATLIKTI DARBAI
Geodezijos srityje

Statybos srityje

Suintegruotos į GIS GEOMAP duomenų Iš 235
bazę 147 toponuotraukos.
Peržiūr÷ta

ir

fizinių ir juridinių asmenų priimtos

paraiškos projektavimo sąlygų sąvadui gauti.

suderinta

apie

150 Išduota 231 išvada techniniams projektams

toponuotraukų ir išpildomųjų geodezinių rengti, 187 specialiosios sąlygos architektūrai
nuotraukų.

formuoti ir 168 sąlygų sąvadų ( tarp jų gautos ir
išnagrin÷tos spec. sąlygos iš kitų institucijų bei
organizacijų).

Atliekami

geodeziniai

darbai

nuolat Suorganizuoti ir vesti 22 Nuolatin÷s statybos

tikrinami GIS GEOMAP sistema.

komisijos pos÷džiai techniniams projektams
derinti.

Išduodami išeities duomenys, reikalingi Peržiūr÷ti ir suderinti 75 supaprastinti projektai.
geodeziniams darbams atlikti, geodezin÷ms
įmon÷ms
Parengti 16 gyvenamųjų vietovių gatvių Nuolatin÷s
išd÷stymo

planai

statybos

komisijoje

peržiūr÷ti,

ortofotografiniuose išnagrin÷ti ir suderinti įvairios apimties ir

žem÷lapiuose M 1:5000-1:10000, kuriuose sud÷tingumo 164 techniniai projektai.
nurodyti gatvių pradžios, lūžio taškų ir
pabaigos koordinat÷s LKS-94 koordinačių
sistemoje ir perduoti VĮ Registrų centrui d÷l
gatvių įregistravimo. Iš viso Širvintų rajone
įregistruotos 72 gatv÷s.

2009 metų pabaigoje komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Širvintų rajone yra įdiegta 77
%. Pagal pateiktus UAB „Ecoservice“ duomenis, per 2009 metus iš viso Širvintų rajone buvo
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surinkta ir išvežta atliekų apie 7200 tonų. Popieriaus atliekų buvo surinkta apie 45 tonos, stiklo – 80
tonų, plastiko – 38 tonos.
2009 metais Širvintų rajone buvo suorganizuotos dvi nemokamos didžiųjų atliekų surinkimo
akcijos, viena pavojingų atliekų surinkimo akcija, dvi žaliųjų atliekų surinkimo akcijos.
2009 liepos 16 d. uždarytas Šniponių sąvartynas. Prad÷tas sąvartyno žem÷s išnuomojimas
UAB VAATC, kuris ir užsiims sąvartyno rekultivacijos darbais.
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 rugs÷jo 29 sprendimu Nr. 1-215 pritarta Širvintų
rajono savivaldyb÷s administracijos dalyvavimui VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra“ veiklos „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“
projekto įgyvendinimui Ukmerg÷je, pasirašyta partneryst÷s sutartis.
2009 metais atlikta Širvintų rajono didesnių miestų ir miestelių želdynų ir želdinių
inventorizacija bendro naudojimo teritorijose.
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. 1-134 patvirtintas
komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo tarifas.
Buvo išduoti 53 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, gen÷jimo darbams atlikti.
6. Investicijos ir nuosavyb÷s valdymas
Investicijų ir savivaldyb÷s nuosavyb÷s skyriaus darbuotojai kartu kitais administracijos
darbuotojais inicijavo, reng÷ ir vykd÷ įvairias programas, dalyvavo rengiant, vykdant regionines bei
respublikines programas ir projektus. Buvo renkama informacija apie galimybes, pasinaudoti
vietinių ir tarptautinių fondų parama.
Kuriant ir pl÷tojant strateginio planavimo sistemą bei organizuojant Savivaldyb÷s strateginių
planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą, buvo rengiama:
1. Širvintų rajono 2009 – 2011 metų strateginis veiklos planas. Vyko intensyvus
bendradarbiavimas su strateginio planavimo grup÷s nariais telefonu bei elektroniniu
paštu. Taip pat buvo suorganizuoti 3 strateginio planavimo grup÷s pos÷džiai, kurių
metu buvo patvirtintos Metinių programų įvykdymo programų 2008 m. ataskaitos,
nustatyti strateginiai ryšiai tarp SSGG analiz÷s dalių, patvirtintas Širvintų rajono 2009
– 2011 metų strateginis veiklos planas. Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba šį planą
patvirtino 2009-02-27 sprendimu Nr. 1-30.
2. 2008 m. biudžeto 14-os programų „Metin÷s programos įvykdymo ataskaitos“.
3. 2008 m. biudžeto 14-oje programų dalyvaujančių 21 asignavimų valdytojo „Metin÷s
veiklos programos įvykdymo ataskaitos“.
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4. Širvintų rajono 2009 – 2011 metų strateginio veiklos plano 14-kos programų „I
pusmečio programos vykdymo ataskaitos“.
5. Širvintų rajono 2009 – 2011 metų strateginio veiklos plano 14-oje programų
dalyvaujančių 21 asignavimų valdytojo „I pusmečio programos vykdymo ataskaitos“.
6. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo ir
asignavimų paskirstymo kriterijų tvarkos aprašas.
7. Ataskaitos d÷l dalyvavimo Tarpinstitucin÷se programose.
Širvintų rajono 2009-2011 metų strateginio veiklos plano programų įvykdymas 2009 metais:

Programos
kodas ir
pavadinimas
01
Savivaldyb÷s
valdymo
tobulinimo
programa

02

9 lentel÷. Strateginio veiklos plano programų įvykdymas
Programos
rezultato
Programos rezultato vertinimo
vertinimo
Pastabos
kriterijus
kriterijaus
įvykdymo dalis
procentais
1. Efektyvaus valdymo ir veiklos
funkcijų atlikimo Savivaldyb÷je
užtikrinimas.

97 %

2. Teigiamo rajono įvaizdžio
formavimo bei Savivaldyb÷s
veiklos viešumo užtikrinimas.

90 %

3.
Į rezultatus orientuoto
valdymo, skaidraus ir efektyvaus
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų ir
turto
naudojimo
viešajame
sektoriuje skatinimas.

94 %

1. Užtikrinta kokybiška švietimo
veikla, paslaugos suteikiamos
pagal poreikį.

95 %

Švietimo
veiklos
vykdymo ir
ugdymo sąlygų 2. Pager÷s ugdymosi sąlygos
tenkinant mokinių, ugdomų pagal
gerinimo
ikimokyklinio, priešmokyklinio,
programa
pradinio, pagrindinio, vidurinio ir
neformaliojo ugdymo programas,
poreikius.
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1. Mokinių geb÷jimų ugdymas ir
pl÷tojimas.

67 %

108 %

D÷l l÷šų trūkumo neišleistas
žem÷lapis apie Širvintų kraštą.

Užtruko projekto „Širvintų
L.Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos
rekonstravimas,
mažinant
suvartojamos
energijos sąnaudas“, projekto
„Širvintų
lopšelio-darželio
„Buratinas“
rekonstravimas“
bei
projekto
„Musninkų
vidurin÷s
mokyklos
renovavimas,
mažinant
suvartojamos
energijos
sąnaudas“
įgyvendinimo
procedūros.
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Vaikų
socializacijos
programa
1. Subalansuota rajono teritorijų
raida bei užtikrintas planavimo
Infrastruktūros dokumentų rengimas.
objektų
2. Širvintų rajone esančių
priežiūros,
infrastruktūros objektų būkl÷s
modernizavimo gerinimas.
ir pl÷tros
programa
04

05
Viešųjų darbų
programa

1. Naudos gav÷jų (bedarbių
ekonomiškai neaktyvių asmenų,
socialin÷s rizikos ir socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų)
dalyvavimas
viešųjų
darbų
projektuose ir įsidarbinimas.

97 %
47 %

Trūko l÷šų parko sutvarkymui
bei užtruko projekto „Širvintų
miesto
detaliųjų
planų
rengimas“, projekto „Širvintų
miesto
bendrojo
plano
rengimas“, projekto „Širvintų
rajono 2010 – 2012 metų
strateginio
veiklos
plano
atnaujinimas“
projekto
„Širvintų rajono 2007 – 2013
metų strateginio pl÷tros plano
atnaujinimas“
įgyvendinimo
procedūros. Nutarta nerengti
projekto „Širvintų stadiono su
sporto kompleksu techninio
projekto parengimas“.

91 %

1. Verslumo ugdymo
užtikrinimas.
Kaimo r÷mimo,
2. Ūkininkų r÷mimas.
verslo ir
turizmo pl÷tros
programa

92 %

1.
Padidintas
(atstatytas
funkcionavimas)
rekonstruotų
Melioracijos ir griovių surenkamo
vandens
dirvų kalkinimo teritorijos plotas (padidinus su
visu
atitinkamos
teritorijos
programa
plotu).

90 %

Sumaž÷jo
investicijų
programoje
projektams.

1. Aplinkos taršos atliekomis ir
nuotekomis mažinimas.

50 %

Trūko l÷šų beglobių gyvūnų
gaudymui ir karantinavimui
gyvenviet÷se bei trūko
žmogiškųjų išteklių. Padaryta
planavimo klaidų.

1. Aplinkos taršos mažinimas.

42 %

Trūko l÷šų aplinkai padarytos
žalos šaltinių pašalinimui bei
Širvintų seniūnijos Motiejūnų I

06

07

08
Aplinkos
kokyb÷s
gerinimo ir
apsaugos
programa
09
Savivaldyb÷s
aplinkos

99 %

finansavimas
melioracijos
numatytiems
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apsaugos
r÷mimo
specialioji
programa
10
Sveikatos
priežiūros
paslaugų
kokyb÷s
gerinimo ir
r÷mimo
programa

11
Kūno kultūros
ir sporto
pl÷tojimo,
gyventojų
poilsio
organizavimo
programa
12
Kultūros
veiklos
vystymo ir
visuomeninių
organizacijų
r÷mimo
programa

13
Socialin÷s
apsaugos
pl÷tros, skurdo
ir socialin÷s
atskirties
mažinimo

kaimo želdinių pertvarkymui.

1.
Sveikatos
užtikrinimas.

priežiūros

23 %

2. Įgyvendinus projektą „VšĮ
Širvintų ligonin÷s Širvintose,
Vilniaus g. 85, rekonstravimas ir
įrangos atnaujinimas“ pager÷s
darbuotojų darbo bei pacientų
gydymo
sąlygos,
pager÷s
ligonin÷s teikiamų paslaugų
kokyb÷
bei
kiekyb÷,
bus
pritraukta nauja chirurgų brigada.

100 %

2.
Gyventojų
puosel÷jančių
sveikatą, skaičiaus padid÷jimas.

72 %

1. Žiūrovų skaičiaus renginiuose
padid÷jimas.

100 %

2.
Gyventojai
naudosis
elektroniniais ištekliais, duomenų
baz÷mis.

95 %

3. Nekilnojamojo ir kilnojamojo
kultūros
paveldo
vertybių,
esančių Savivaldyb÷s teritorijoje,
išsaugojimas.

25 %

4.
Visuomeninio
stiprinimas.

sektoriaus

100 %

1. Pad÷ta išspręsti visuomen÷s
socialines problemas vykdant
socialinių išmokų skyrimą ir
mok÷jimą, kompensacijų ir
lengvatų taikymą, organizuojant,
teikiant ir perkant socialines
paslaugas.
2. Pritaikytas būstas ir aplinka

91 %

Kito socialin÷s paramos ir
paslaugų gav÷jų skaičius bei
kito poreikis socialin÷s
paramos ir socialinių paslaugų
rūšims

28 %

Nepakako finansavimo iš

Nebuvo
poreikio
pirkti
sveikatos paslaugų ligonin÷s
palaikomajame
skyriuje,
medicininių paslaugų, skirtų
vaikams iš asocialių šeimų.

Trūko
l÷šų
sportinio
inventoriaus įsigijimui.

Trūko
l÷šų
renovavimo,
atstatymo,
avarin÷s būkl÷s
likvidavimo darbams.

28
programa

neįgaliesiems,
socialin÷ atskirtis

14

1. Nusikalstamų veikų maž÷jimas
viešose vietose (lyginant
pra÷jusių metų rodiklius).

0%

Nusikalstamų veikų skaičius
padid÷jo (12 veikų
užregistruota daugiau: 2008 m.
– 23, o 2009 m. – 35).

1. Priešgaisrin÷s tarnybos darbo
užtikrinimas,
organizuojant
visuomen÷s ir jos turto apsaugą.

75 %

Trūko l÷šų įrangos atnaujinimui
bei atsisakyta mokomųjų
pratybų.

Viešosios
tvarkos ir
visuomen÷s
apsaugos
programa

sumaž÷jusi

valstyb÷s biudžeto

Teis÷s aktų nustatyta tvarka įgyvendinant Savivaldybei nuosavyb÷s teise priklausančio turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą buvo sudarytos:
1) 2 nuomos sutartys ir 7 Papildomi susitarimai d÷l Savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo
turto nuomos sutarčių pratęsimo;
2) 7 panaudos sutartys ir 2 Papildomi susitarimai d÷l Savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo
turto panaudos sutarčių pratęsimo;
3) 2 Savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartys su VšĮ Širvintų ligonine ir
1 Savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartis su VšĮ Pirmin÷s sveikatos
priežiūros centru. Perduota medicinin÷ ir kompiuterin÷ įranga, baldai;
4) 16 panaudos sutarčių su Vilniaus apskrities viršininko administracija d÷l Motiejūnų
buvusių kultūros namų, Juodiškių dvaro, I. Šeiniaus gatv÷s, Rožių g. 20, Kabaldos
kaime buvusio vaikų darželio, Kalnalaukio g. 41, 43, 45, 47, 49, 51 žem÷s sklypų ir
kapinių, esančių Dainių, Paširvinčio, Alionių, Navasiolkų, Vičiūnų, Čiobiškio kaimuose;
5) Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žem÷tvarkos Širvintų skyriui atiduota 12
bylų žem÷s panaudos sutartims sudaryti.
6) 23 Širvintų rajono savivaldyb÷s gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys ir 10 Papildomų
susitarimų d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s gyvenamųjų patalpų nuomos pratęsimo;
7) 7 Savivaldyb÷s ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir pri÷mimo naudotis patik÷jimo
teise aktai. Perduoti naudotis patik÷jimo teise Gelvonų vidurin÷s mokyklos pastatai ir
priklausiniai; Družų pradinio ugdymo skyriaus pastatas; Barskūnų pagrindin÷s mokyklos
pastatas ir priklausiniai; Medžiukų pradinio ugdymo skyriaus pastatas; Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindin÷s mokyklos pastatai ir priklausiniai. Širvintų rajono
savivaldyb÷s viešajai bibliotekai perduota naudotis patik÷jimo teise kompiuterin÷ įranga;
8) Pasirašyti 3 perdavimo ir pri÷mimo aktai d÷l turto per÷mimo naudotis Širvintų rajono
savivaldyb÷s nuosavyb÷s teise (iš Lietuvos nacionalin÷s Martyno Mažvydo bibliotekos,
Elektr÷nų rajono savivaldyb÷s).
9) Iš UAB Širvintų komunalinio ūkio perimti 64 butai.
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10) Atlikti Barskūnų pagrindin÷s mokyklos pastato ir priklausinių, Medžiukų pradinio
ugdymo pastato, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindin÷s mokyklos pastatų ir
priklausinių kadastriniai matavimai ir įregistruoti Širvintų rajono savivaldyb÷s
nuosavyb÷s vardu. Įregistruoti 73 butai (perimti iš UAB Širvintų komunalinio ūkio ir
buvę Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos balanse) Širvintų rajono savivaldyb÷s
nuosavyb÷s vardu. Atlikti kadastriniai matavimai rekreacin÷s zonos, esančios Vilniaus
gatv÷s dešin÷je ir kair÷je pus÷se. 2009 metams pastatų kadastriniams matavimams ir
teisinei registracijai buvo skirta 44 000 Lt. Panaudota – 38 945,10 Lt.
Įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją ir
atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti, Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracija 2009 metais teik÷ paraiškas finansinei paramai gauti.
10 lentel÷. Informacija apie 2009 metais pateiktas paraiškas
Iš viso pateikta paraiškų:

14

Patvirtinta finansuoti paraiškų:

10

Bendra pateiktų projektų vert÷:

13 321 202,22 Lt

Prašoma ES l÷šų suma:

12 072 695,52 Lt

Savivaldyb÷s prisid÷jimas:

633 295,14 Lt

Valstyb÷s biudžeto l÷šos:

615 211,56 Lt

Daugiausia l÷šų pagal pateiktas paraiškas numatoma gauti iš Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos (10,46 mln. Lt), nors pagal šios programos priemones pateiktų paraiškų skaičius n÷ra
didžiausias (6 projektai). Mažiausia l÷šų numatoma gauti iš Ekonomikos augimo veiksmų
programos, tod÷l, kad pateikta tik viena paraiška (žr. 2 ir 3 pav.).
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3 pav. 2009 metais pateiktų paraiškų vert÷ pagal veiksmų programas

4 pav. 2009 metais pateiktų paraiškų skaičius pagal veiksmų programas

Iš viso 2009 m. buvo pateikta 14 paraiškų. Pagal kvietimų skaičių daugiausiai gal÷jome
pateikti 19 paraiškų. Didžiausią įtaką pateikiamų paraiškų skaičiui dar÷ projektų parengtumas, pvz.:
neįregistruoti pastatai, žem÷, neatlikta nekilnojamojo turto inventorizacija (d÷l projektų „Buvusio
Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato pritaikymas visuomen÷s poreikiams“ ir „Kernav÷s
kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros gerinimas“), užtrukusios viešųjų
pirkimų procedūros (d÷l projekto „Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatv÷s
rekonstrukcija“), neaiški situacija d÷l objektų (d÷l projekto „Pesticidais užterštų sand÷lių išvalymas
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nuo aplinkai pavojingų medžiagų“), metų pabaigoje gautas kvietimas (d÷l projekto „Širvintų
lopšelio – darželio „Buratinas“ patalpų vidaus remontas ir įrangos įsigijimas“).
Per 2009 m. nebuvo atmesta nei viena paraiška. Prad÷ti įgyvendinti trys projektai, d÷l kurių
2009 m. pasirašytos finansavimo ir administravimo sutartys. Šių projektų vert÷ -7 757 216 Lt, iš jų
7 652 216 Lt finansin÷ parama.
Vilniaus regiono pl÷tros tarybos patvirtintų Širvintų rajono savivaldyb÷s projektų
rengimo ir įgyvendinimo eiga pateikta 1 priede.
Didžiausią įtaką Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymui tur÷jo labai
ilgas paraiškų vertinimo procesas. D÷l šios priežasties didel÷ dalis sutarčių bus pasirašoma 2010 m.
pradžioje.
2009 metais buvo įgyvendinamas projektas „Neries baseino investicin÷s programos I etapas
(Zarasų, Visagino, Utenos, Ignalinos, Mol÷tų, Ukmerg÷s, Širvintų, Švenčionių savivaldyb÷s)“,
kurio metu pasirašytos šios sutartys:
11 lentel÷. Neries baseino investicin÷s programos I etapo pasirašytos sutartys
PAVADINIMAS
1. Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandentiekio ir

VERTö

DATA

8 059 275 Lt

2009-06-26

4 009 145,7 Lt

2009-08-12

3 714 736 Lt

2009-07-21

nuotekų tinklų pl÷tra ir rekonstrukcija
2. Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija
3. Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandens gręžinių
rekonstrukcija ir vandens ruošimo įrenginių statyba

Širvintų rajono savivaldyb÷s administracija 2009 metais vykdydama 2009-2011 m.
Valstyb÷s kapitalo investicijų programą (VIP) įgyvendino 3 tęstinius investicijų projektus už 972
000 Lt.
12 lentel÷. 2009 metais VIP finansavimas
Eil.Nr.
1.

PROJEKTO PAVADINIMAS

SKIRTA LöŠŲ 2008 M.

Širvintų viešosios bibliotekos rekonstravimas ir

400 000 Lt

Kultūros centro modernizavimas
2.

VšĮ Širvintų ligonin÷s Širvintose, Vilniaus g. 85,

250 000 Lt

rekonstravimas ir įrangos atnaujinimas
5.

Širvintų

rajono

2009 metų

melioracijos darbų

322 000 Lt

Iš viso:

972 000 Lt

projektas
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2009 m. buvo teikiamos ataskaitos apie valstyb÷s kapitalo investicijų panaudojimą 2008
metais.
2009 m. vyko regioninių projektų planavimas tikslinant Vilniaus regiono pl÷tros planą
2007-2013 metams. Dalyvavome projektinių pasiūlymų, įtrauktinų į regiono projektų sąrašus,
paketo formavimo darbo grupių pos÷džiuose, kurių metu buvo svarstomi paramos skirstymo būdai,
atrankos kriterijai. Vilniaus regiono pl÷tros tarybos sekretoriatui nuolat buvo teikiami ir tikslinami
projektiniai pasiūlymai.
2009 m. buvo pildomi 6 projektiniai pasiūlymai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir pl÷tra“:
-

„Kernav÷s Kerniaus gatv÷s sutvarkymas“;

-

„Buvusios Bartkuškio pagrindin÷s mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų
pritaikymas bendruomen÷s poreikiams“;

-

„Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas“
pildymas;

-

„Širvintų rajono Čiobiškio pagrindin÷s mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“
pildymas;

-

„Širvintų rajono Musninkų vidurin÷s mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus
sporto aikštyno sutvarkymas“ pildymas;

-

„Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros centro Kiauklių filialo pastato
rekonstrukcija“ pildymas.

2009 m. vasario m÷nesį iš Valstyb÷s paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių
veiklai remti l÷šų baigtas įgyvendinti projektas „Širvintų rajono VVG teritorijos bendruomenių
geb÷jimų tobulinimas ir informacijos sklaidos pl÷tojimas“ (projekto vadov÷ – Investicijų ir
savivaldyb÷s nuosavyb÷s skyriaus vyriausioji specialist÷ Vita Janavičien÷). Buvo suorganizuoti 4
dienų mokymo seminarai bendruomenių atstovams temomis: „Projektų inicijavimas ir rengimas,
finansų valdymas“, „Kaimo bendruomenių aktyvinimas, jų veiklos organizavimas“. Seminarai
prapl÷t÷ bendruomenių lyderių žinias ir geb÷jimus.
2009 m. balandžio 21 d. pasirašyta trišal÷ Jungtin÷s veiklos sutartis, kurioje Širvintų rajono
savivaldyb÷s administracija, Širvintų rajono vietos veiklos grup÷ ir Norvegijos Oppegiordo
savivaldyb÷s administracija įsipareigojo nesiekdamos pelno kartu įgyvendinti projektą „Širvintų
rajono vietos veiklos grup÷s s÷km÷ – bendradarbiavimas!“. Bendra projekto vert÷ – 58 370 Lt, iš
Lietuvos Respublikos, Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos
pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paramai
skirta – 52 533 Lt. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos su Širvintų r. VVG finansinis
prisid÷jimas sudaro 10 (dešimt) procentų. Projekto įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2009 geguž÷s
22 d. Projekto l÷šomis įgyvendintos veiklos:
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 2009 m. rugs÷jo 28, spalio 12 d. suorganizuoti seminarai tema „Sprendimų
pri÷mimas bendradarbiaujant“, kuriame dalyvavo

24 kaimo bendruomenių, kt.

nevalstybinių organizacijų, VVG ir Savivaldyb÷s administracijos atstovai.
 Lapkričio 20 d. Kernav÷je buvo surengta Širvintų rajono vietos veiklos grup÷s ir
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos organizuota konferencija „Problemų
sprendimas bendradarbiaujant“. Joje dalyvavo: Norvegijos Opegiordo savivaldyb÷s
delegacija, nevalstybinių organizacijų atstovai, Ukmerg÷s, Mol÷tų, Trakų rajonų
vietos veiklos grupių atstovai, Savivaldyb÷s tarybos nariai, Savivaldyb÷s vadovai,
Vietos veiklos grup÷s nariai.
2009 m. rugs÷jo 18 dieną, Žem÷s ūkio ministerijoje vyko projektų atrankos komitetas,
kuriame buvo apginta ir patvirtinta Širvintų rajono vietos pl÷tros strategija.
2009-09-25 žem÷s ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-704 buvo patvirtinta Širvintų rajono
vietos pl÷tros strategija, kuriai skiriama parama pagal Lietuvos kaimo pl÷tros 2007–2013 metų
programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos pl÷tros strategijų
įgyvendinimas“ - 6,31 mln. litų.
Širvintų rajone veikia 20 kaimo bendruomenių. Iš 2009 m. Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų
bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų paramai buvo skirta 5752,00 Lt.
2009 m. Valstyb÷s paramai kaimo bendruomen÷ms ir vietos veiklos grupių veiklai remti
buvo pateiktos 6 (šešios) Širvintų rajono kaimo bendruomenių paraiškos. Projektai pateko į tinkamų
finansuoti projektų sąrašą, tačiau d÷l l÷šų trūkumo Specialiojoje kaimo r÷mimo programoje buvo
finansuotos tik pirmą kartą paramos prašančios bendruomen÷s. Motiejūnų kaimo bendruomen÷s
kultūros namų remontui suteiktas – 24970 Lt, visuomenin÷s organizacijos Čiobiškio bendruomen÷s
projektui „Burkim÷s visi kartu“ – 25000 Lt finansavimas.
7. Viešieji pirkimai.
2009 metais įvykdyti 454 mažos vert÷s pirkimai ir užregistruotos jų apklausos. Iš jų:
12 lentel÷. Mažos vert÷s pirkimai
Pirkimo objekto rūšis

Bendras sutarčių skaičius

Bendra sudarytų sutarčių suma

219

241.668,57 Lt

Paslaugos

167

826.044,61 Lt

Darbai
Iš viso:

68

2.777.237,80 Lt

454

3.844.950,98 Lt

Prek÷s

Supaprastinti pirkimai vykdomi pagal Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos patvirtintas
taisykles:
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13 lentel÷. Supaprastinti pirkimai
Pirkimo
Pirkimo pavadinimas
Laim÷tojas
objekto rūšis
1
Nr. 2
3
PASLAUGOS: 1.
Rangos
darbų
technin÷s UAB
priežiūros paslaugos
"Statybos
strategija"
126163297
2. Projekto "Širvintų L. Stuokos- Uždaroji
Gucevičiaus
gimnazijos akcin÷
rekonstravimas,
siekiant bendrov÷
sumažinti
su
vartojamos "Remonto ir
energijos sąnaudas" techninio statybos
projekto ir projekto vykdymo projektas"
priežiūros paslaugos
282845530
SEB
3. Ilgalaikių (7 metų) 2-jų AB
paskolų 144810 eurų ir bankas
112021238
139017 eurų, pirkimas
1
Širvintų
miesto
pietinio Uždaroji
DARBAI:
kvartalo
gatvių akcin÷
rekonstrukcijos
darbų bendrov÷
pirkimas
"Fegda"
110801759
2.

3.

4.

5.

Igno
Šeiniaus
rekonstrukcijos
pirkimas

gatv÷s Uždaroji
darbų akcin÷
bendrov÷
“Kerista”
122635779
Širvintų rajono savivaldyb÷s Uždaroji
viešosios
bibliotekos
ir akcin÷
Širvintų rajono savivaldyb÷s bendrov÷
kultūros
centro
pastato "IRDAIVA"
Širvintose I. Šeiniaus g. 4, 300122690
rekonstravimas
ir
modernizavimas

Musninkų vidurin÷s mokyklos
renovavimas,
mažinant
suvartojamas
energijos
sąnaudas

Uždaroji
akcin÷
bendrov÷
"Dailista"
164816622

Širvintų rajono Musninkų
vidurin÷s mokyklos pastato
rekonstravimo darbai
(NESKELBIAMŲ
DERYBŲ BŪDU)

Uždaroji
akcin÷
bendrov÷
"Dailista"
164816622

Sutarties
suma
4

Sutarties
terminas
5

153 690 Lt

2012-12-03

46 196 Lt

2009-07-08

~980
Lt

000 2016-04-10

6 750 000 2010-12-31
Lt

3 750 000 2010-12-31
Lt

4 895 000 2012-12-31
Lt

1 399 000 2010-05-10
Lt

215 000 Lt

2009-12-10
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6.

Širvintų
lopšelio-darželio
"Buratinas"
pastato
rekonstravimas,
siekiant
sumažinti
suvartojamos
energijos sąnaudas

Uždarojo
akcin÷
bendrov÷
“Ortitas”
147668865

791 974 Lt

2011-07-14

2009 m. prad÷tas tarptautinis pirkimas „Veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo
ir apskaitos sistemos kūrimo, diegimo bei priežiūros paslaugos”.
8.

Kultūra
Širvintų rajono kultūros politiką įgyvendina Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis

skyrius per Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos veiklą, bendradarbiaudamas su visuomenin÷mis
organizacijomis, pavieniais kolektyvais ir kitomis institucijomis.
Skyrius vykd÷ savivaldyb÷s biudžetinių įstaigų – Kultūros centro, Viešosios bibliotekos
veiklos steb÷seną. Šios įstaigos ir skyriaus veikla įgyvendina labai svarbias rajono gyventojams
reikalingas etnin÷s kultūros išsaugojimo, vietinių tradicijų puosel÷jimo, menin÷s veiklos
organizavimo, profesionaliojo meno propagavimo programas.
Kultūros skyrius kuravo valstybinių, kalendorinių ir miesto švenčių organizavimą: rajono
meno m÷g÷jų kolektyvų atstovavimą Lietuvos tūkstantmečio dainų švent÷je „Amžių sutartin÷“,
Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalyje „Rytų Lietuvos žiedas 2009“, Vilniaus apskrities
konkursin÷je liaudies meno parodoje „Aukso vainikas – 2009“, respublikin÷je armonikininkų
švent÷je – varžytuv÷se „Antano armonika“, respublikin÷je kaimo kapelų švent÷je – varžytuv÷se
„Kaimyn÷li, būki svečias“, Širvintų miesto švent÷je „Lietuvos tūkstantmečio aidai“, rajono Derliaus
švent÷je „Smagu širdžiai, gardu pilvui“.
Su kultūros įstaigų direktoriais, darbuotojais suorganizuota 12 pasitarimų. Buvo aptartos
iškilusios problemos, analizuota įstaigų veikla – veiklos planai bei veiklos planų ataskaitos,
derinamas renginių organizavimas.
Vienas iš skyriaus uždavinių palaikyti ir pl÷toti ryšius su užsienio valstybių savivaldyb÷mis.
2009 m. sausio 13 - 18 d. vieš÷jo oficiali delegacija iš Ukrainos Respublikos Charkovo rajono.
Birželio 4 - 7 d. rajone vieš÷jo Vokietijos Zaterlando krašto verslininko Giunterio Šiono
vadovaujama delegacija, teikianti labdarą savivaldyb÷s gyventojams. Rugpjūčio 27 – 31 d. rajono
Savivaldyb÷s oficiali delegacija vyko į Lenkijos Respublikos Rakonevicų savivaldyb÷s šventę
„Rakonevicų dienos“. Lapkričio 19 - 22 d. rajone svečiavosi Norvegijos karalyst÷s Opegiordo
savivaldyb÷s delegacija.
Skatinant turizmo vystymąsi,

rūpintasi kultūros paveldo pl÷tra bei globa savivaldyb÷s

teritorijoje. Siekiant skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą Širvintų rajone, buvo pateikta paraiška
finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstyb÷s biudžeto l÷šų gauti, parengtas
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projektas „Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas“. Šiam projektui buvo surinkta ir
pateikta ši medžiaga: lankytinų vietų Nr. 637, Nr. 638 kelio ženklų žiniaraštis; kultūros paveldo
objektų aprašymai; medžiaga 6 informaciniams stendams parengti; Širvintų rajono gamtos ir
kultūros paveldo objektų žem÷lapio papildymas.
Saugant savivaldyb÷s teritorijoje esančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros paveldo
vertybes, buvo atlikti šie darbai:
•

sutvarkyta Širvintų Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios tvoros avarin÷ būkl÷;

•

pagaminti Kernav÷s ir Gelvonų seniūnijų informaciniai stendai;

•

renovuotos Čiobiškio dvaro arklid÷s;

•

vykdoma piliakalnių priežiūra.

Viešinant kultūros paveldo objektus, buvo suorganizuotas Širvintų rajono moksleivių rašinių
konkursas tema „Istoriją kuriame kartu“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečio pamin÷jimui.
9. Sveikata ir sportas

2009 metais rajono organizacijos pateik÷ 18 sveikatos programų, iš kurių 11 buvo
finansuotos.
2009 metais koreguota, suderinta:
 greitosios medicinos pagalbos išd÷stymo veiklos 2010 m. planas;
 ekstremalių situacijų rajone planai;
 Pasirengimo raupų gr÷smei 2007-2009 m. priemonių planas Širvintų rajone;
 Svarstyta d÷l kaimo bendruomen÷s slaugytojų kabinetų uždarymo, medicininių
paslaugų teikimo kaime didinimo;
 Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rajono gyventojams bei sveikatos
priežiūros paslaugų pirkimo galimyb÷s, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 200912-07 nutarimo Nr. 1654 „D÷l sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo
trečiojo etapo programos patvirtinimo“ nuostatos.
2009 metai buvo s÷kmingi rajono sportininkams. Pagrindiniai sportiniai renginiai: Lietuvos
seniūnijų sporto žaidyn÷s, Lietuvos regionų lygos krepšinio pirmenyb÷s, Lietuvos žol÷s riedulio
moterų ir vyrų čempionatų, stalo teniso moterų ir vyrų pirmenyb÷s, Vilniaus apskrities futbolo
pirmenybių varžybos ,,Hummel“ taurei laim÷ti.
Trečioje rajonų grup÷je mūsų rajonas bendrakomandin÷je įskaitoje pirmą kartą tapo
Olimpinio festivalio nugal÷toju.
Lietuvos II-osiose seniūnijų sporto žaidyn÷se Širvintų seniūnijos futbolo komanda už÷m÷ 6
vietą.
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Lietuvos regionų lygos krepšinio pirmenybių varžybose mūsų rajono rinktin÷ komanda
„LSGG-Alekniškis“ ( tren. A. Majeras ) už÷m÷ 10 vietą.
Širvintų rajono ,,Intos“ žol÷s riedulio

moterų rinktin÷s komandos žaid÷ja Ugn÷

Chmeliauskait÷ (tren. Rasa Buzien÷) Lietuvos rinktin÷s komandos sud÷tyje tapo Europos čempione.
Pasaulio jaunimo čempionato varžybose JAV Ugn÷ Chmeliauskait÷ ir Aist÷ Garbatavičiūt÷ žaid÷
Lietuvos rinktin÷je ir už÷m÷ 16 vietą.
Širvintų rajono moterų (tren. Rasa Buzien÷) ir vyrų (tren. Romualdas Chmeliauskas) žol÷s
riedulio rinktin÷s komandos Lietuvos čempionato ir uždarųjų patalpų čempionato varžybose laim÷jo
bronzos medalius.
Širvintų rajono moterų stalo teniso rinktin÷ komanda (tren. Virginija Lisevičien÷) Lietuvos
II-os lygos pirmenybių varžybose laim÷jo sidabro medalius.
Aivaras Keliotis (tren. Gediminas Ušackas) Lietuvos jaunimo stalo teniso pirmenybių
varžybose laim÷jo bronzos medalį.
,,Širvintos“ vyrų futbolo rinktin÷ komanda (tren. R. Stepaitis) Vilniaus apskrities futbolo
pirmenyb÷se ,,Hummel “ taurei laim÷ti tarp paj÷giausių komandų už÷m÷ 8 vietą.
Savivaldyb÷s administracijos švietimo ir sporto skyrius rajono gyventojams rengia daug
sportinių varžybų, ypač rajone populiarios įvairios krepšinio, futbolo pirmenybių, taurių ir kitos
varžybos.
Rajono vasaros seniūnijų sporto žaidyn÷se pirmą kartą pirmąją vietą iškovojo Kernav÷s
seniūnija (seniūnas Stasys Gaidakauskas), antroji vieta atiteko Musninkų seniūnijai (seniūn÷ Birut÷
Jankauskien÷), trečioji – Jauniūnų (seniūnas Vidmantas Grinys).
Aktyviai dirba Čiobiškio seniūnijos ,,Pykuolio“ sporto klubas (prezidentas Steponas
Mažrimas), rengiama daug sporto renginių ne tik seniūnijos, bet ir rajono sportininkams, ir klubas
dalyvauja respublikin÷se varžybose.
Daug sporto renginių organizuoja automobilų sporto klubas (prezidentas V. Šuminskas).
Širvintose vykdomos 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 daug įvairaus amžiaus vaikų.
Savivaldyb÷je kasmet pagerbiami geriausieji rajono sportininkai, treneriai, kūno kultūros
mokytojai.

10. Seniūnijų veikla
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Seniūnija yra savivaldyb÷s administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldyb÷s
teritorijos dalyje. Širvintų rajono teritorijoje yra 8 seniūnijos. Seniūnijos ir seniūnai vykdo jiems
Vietos savivaldos įstatymu priskirtas funkcijas.
Seniūnijose 2009 metais gyvenviečių, kapinių tvarkymo, gatvių apšvietimo, gatvių ir
vietinių kelių priežiūros darbai buvo atliekami pagal sudarytas sąmatas ir gautus asignavimus, kurie
per metus buvo tikslinami tris kartus.
Gyvenviečių ir kapinių tvarkymui skirta:

5 pav. Gyvenviečių ir kapinių tvarkymui skirtos l÷šos (Lt)
Už skirtas l÷šas atlikti tvarkymo darbai:

SENIŪNIJA

Alionių
seniūnija

14 lentel÷. Atlikti darbai, tvarkant gyvenvietes ir kapines.
SUMA
ATLIKTI DARBAI
Teritorijų tvarkymas:
- Juodiškių kaime surenkamos šiukšl÷s iš uždaryto sąvartyno.
- Nušienautos seniūnijos kelių pakel÷s, iškirsti krūmai.
- Atnaujinti šaligatviai.
Kapinių priežiūra:
- Alionių, Vičiūnų, Gerv÷čių kapin÷se iškirsti krūmai palei
kapinių tvorą.
- Sutvarkyta ir nudažyta Alionių kapinių tvora.

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
15 397,83 Lt
Kitos išlaidos –
9 330,93 Lt
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Čiobiškio
seniūnija

Gelvonų
seniūnija

Jauniūnų
seniūnija

Kernav÷s
seniūnija

Nušienauta kapinių teritorija.

Teritorijų tvarkymas:
- Buvo surenkamos ir išvežamos šiukšl÷s iš užterštų teritorijų.
- Tvarkytos konteinerinių atliekų aikštelių teritorijos.
- Lapelių, Čiobiškio, Juknonių, Astruvkos gyvenviet÷se pagal
viešųjų darbų programą buvo kertami menkaverčiai medžiai,
pakelių krūmai.
- Lapelių kaime buvo tvarkomi sudegę kultūros namai.
- Nušienauti visuomeniniai plotai.
- Atnaujintos skelbimų lentos, suoliukai ir kiti mediniai
statiniai.
Kapinių priežiūra:
- Vykdant viešųjų darbų programą, buvo tvarkomi kapinių
plotai, renkamos šiukšl÷s, šienaujama kapinių teritorija,
tvarkomos užterštos vietos.
- Atnaujintos susid÷v÷jusios kapinių tvorų dalys.
Teritorijų tvarkymas:
- Nuolatos buvo šienaujamos seniūnijai priskirtos teritorijos
(12 ha);.
- Atnaujinti informaciniai stendai.
Kapinių priežiūra:
- Gelvonų kapin÷se atnaujinti prapl÷stų kapinių vartai ir
perkelta dalis tvoros paliekant mašinų stov÷jimo aikštelę.
- Zubelių kapin÷se atnaujinti laiptų tur÷klai.
Teritorijų tvarkymas:
- Seniūnijos teritorijoje yra 5 gyvenviet÷s, kurios buvo
tuometinių tarybinių ūkių centrin÷s gyvenviet÷s, 5 ha dydžio
valstyb÷s saugomas parkas, 3 paplūdimiai, apie 3 ha bendro
naudojimo vietų šalia daugiabučių namų. Iš viso tvarkomų
plotų, kuriuos nors vieną kartą per metus reikia nušienauti,
yra 18 ha.
Kapinių priežiūra:
- Seniūnijoje yra 9 kapin÷s, iš jų 8 veikiančios.
- Kapin÷se, kapinių prieigose ir patvoriuose nuolat buvo
šienaujama žol÷, renkamos ir rūšiuojamos šiukšl÷s.
- Talkininkų, r÷m÷jų ir savo darbuotuojų pagalba, nenaudojant
biudžetinių l÷šų, pašalinome avarinius medžius Bartkuškio,
Žarnavagių ir Antan÷lių kapin÷se.
- Žarnavagių kapin÷se iš naudotų šalygatvio plytelių įrengta
konteinerin÷ aikštel÷ ir išdažyta kapinių tvora.
Teritorijų tvarkymas:
- Tvarkomas vejų plotas apie 6 ha, kuris buvo šienaujamas 23 kartus per sezoną, o 2,5 ha buvo tvarkoma apie 2 kartus per
m÷nesį, likusieji plotai šienaujami 2 kartus per metus
traktorine šienapjove.
- Visus metus buvo atliekama gatvių ir šaligatvių priežiūra,
želdinių tvarkymas, šiukšlių surinkimas, seniūnijos kelių
pakraščių tvarkymas, nuolat tvarkomi lietaus kanalizacijos
įrenginiai.
Kapinių priežiūra:
- Seniūnijoje yra Kernav÷s miestelio kapinių – senoji dalis ir

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
20 259,59 Lt
Kitos išlaidos –
7 241,2 Lt

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
20 330,45 Lt
Kitos išlaidos –
8 819,11 Lt

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
25 003,15 Lt
Kitos išlaidos –
9 114,98 Lt

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
21 110,05 Lt
Kitos išlaidos –
14 522,34 Lt
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naujoji. Į naująją kapinių dalį buvo numatyta nutiesti
vandentiekį (numatoma darbų vert÷ – apie 4,5 tūkst.Lt), bet
to nepadaryta nutraukus šių darbų finansavimą. 2009 metais
pabaigtas visų kapinių aptv÷rimas. Dabar būtina restauruoti
naujųjų kapinių akmeninę tvorą ir nutiesti vandentiekį.

Musninkų
seniūnija

Širvintų
seniūnija

Teritorijų tvarkymas:
- Nupirkta žoliapjov÷ žalių vejų seniūnijoje ir kapinių
priežiūrai.
- Pagal poreikį buvo tvarkomos seniūnijos žalios vejos (5,31
ha), sodinami želdiniai, renkamos šiukšl÷s.
- Užlygintos asfaltbetonių drožl÷mis Vileikiškių gyvenviet÷je:
Gluosnių, Sodų, Alyvų, Užušilių, Svietlikų gatvių duob÷s ir
Musninkų miestelyje: Bajoriškio, Mokyklos, Vyšnių gatvių
duob÷s.
Kapinių priežiūra:
- Pagal poriekį buvo šienaujamos kapinių teritorijos,
remontuojamos jų tvoros.
Teritorijų tvarkymas:
- Kielių kaime sutvarkytas nelegalus sąvartynas;
- Iš antrinių žaliavų konteinerinių aikštelių išvežtos neteis÷tai
supiltos šiukšl÷s (išaiškinti 4 pažeid÷jai ir jiems surašyti
administracinių teis÷s pažeidimų protokolai).
- Puorių kaime suorganizuota gyventojų talka - išvežta 20
kubų šiukšlių.
- Vindeikių kaime įrengta sporto aikštel÷.
- Motiejūnų kaime suremontuota sporto aikštel÷.
- Kabaldos, Motiejūnų I, Družų, Gav÷nių, Dailidžionių
kaimuose drožl÷mis užpiltos asfalto duob÷s.
- Grigiškių kaime įrengta pralaida, suformuotas griovys.
- Nušienautos seniūnijos kelių pakel÷s (113 km) ir visuomen÷s
poreikiams skirta žem÷ (3,5 ha).
- Prižiūr÷ti uždarytų Viesų, Kielių, Vindeikių pradinių
mokyklų pastatai (suremontuoti įsilaužimo metu išduažyti
langai, durys).
- Prie Družų kultūros namų esantiems nenaudojamiems
šuliniams buvo padaryti 4 dangčiai jiems uždengti.
- Šiaulių kaime suremontuotas stogas Savivaldybei
priklausančiame name.
- Suremontuotos seniūnijos 3 skelbimų lentos (buvo
sugadintos).
Kapinių priežiūra:
- Šiaulių kapin÷se išpjauti ir apgen÷ti medžiai.
- Viesų kapin÷se suremontuota dalis tvoros.
- Prie Šiaulių kapinių su seniūnijos technika išlyginta duob÷ta
teritorija, kur bus įrengta automobilių stov÷jimo aikštel÷.
- Viesų, Šiaulių, Kairionių, Dubių, Prienų, Vindeikių, Dainių
kapin÷se išardyta 11 seniūnijos pagamintų medinių
šiukšliad÷žių.

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
20 234,04 Lt
Kitos išlaidos –
9 704,79 Lt

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
20 611,19 Lt
Kitos išlaidos –
9 546,21 Lt
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Zibalų
seniūnija

Teritorijų tvarkymas:
- Surenkamos šiukšl÷s iš jau uždarytų sąvartynų Vazgūnų ir
Staškūniškio kaime.
- Nušienautos seniūnijos kelių pakel÷s.
- Nupjauti medžiai ir krūmai, sutvarkytos medžių šakos.
Kapinių priežiūra:
- Pagal
poreikį
šienaujamos
kapinių
teritorijos,
atvežta sm÷lio.
- Šešuol÷lių ll k. naujose kapin÷se pakeista nauja tvora.

Darbo užmokesčiui
skirtos l÷šos –
13 893,41 Lt
Kitos išlaidos –
10 130,62 Lt

Gatvių apšvietimui skirtos l÷šos buvo panaudotos:

6 pav. Gatvių apšvietimui skirtos l÷šos
15 lentel÷. Atlikti darbai, prižiūrint gatvių apšvietimą
SENIŪNIJA

Alionių
seniūnija
Čiobiškio
seniūnija

ATLIKTI DARBAI
Buvo prižiūrimi Juodiškių, Alionių I ir
Pagirių kaimų gatvių apšvietimas.

IŠLAIDOS

Darbo užmokestis – 3 101,66
Lt
Elektros energija – 2 530,08
Lt
Buvo atlikti gatvių apšvietimo tinklų Darbo užmokestis – 4 284,99
einamieji remontai, prižiūrima apšvietimo Lt
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Gelvonų
seniūnija
Jauniūnų
seniūnija

Kernav÷s
seniūnija

Musninkų
seniūnija

Širvintų
seniūnija

Zibalų
seniūnija

įranga
(keistos
lempos,
remontuoti
šviestuvai).
Buvo
prižiūrimi
Lapelių,
Čiobiškio
gyvenviet÷s gatvių apšvietimas.
Buvo nuolat prižiūrimas gyvenviečių gatvių
apšvietimas.
Buvo atlikti gatvių apšvietimo tinklų
einamieji remontai, prižiūrima apšvietimo
įranga.
Nesant elektrikui, buvo daug d÷mesio skirta
gatvių apšvietimui, ekonomiškam elektros
energijos naudojimui (deg÷ kas antras
šviestuvas).
Buvo nuolat prižiūrimas gyvenviečių gatvių
apšvietimas.

Buvo prižiūrimas Kabaldos, Šiaulių, Družų,
Motiejūnų, Šiaulių ir Širvintų k. gatvių
apšvietimas.

Buvo apšviestos šios gyvenviet÷s: Anciūnų,
Kiauklių, Šešuol÷lių l, Šešuol÷lių ll, Zibalų.

Elektros energija – 7 227,13
Lt

Komunalinis ūkis – 271,92 Lt
Elektros energija – 10 288,44
Lt
Darbo užmokestis – 3 818,26
Lt
Elektros energija – 6 225,81
Lt
Darbo užmokestis - 0
Elektros energija – 4 053,51
Lt
Darbo užmokestis – 6 187,72
Lt
Elektros energija - 6 695,11
Lt
Komunalinis ūkis - 398,82 Lt
Darbo užmokestis – 12
482,63 Lt
Elektros energija – 7537,14
Lt
Komunalinis ūkis – 105,33 Lt
Komunalinis ūkis - 1085,11
Lt
Elektros energija – 5008,61
Lt

Seniūnijose esančių gatvių ir vietinių kelių priežiūrai 2009 metais buvo skirtos l÷šos
atsižvelgiant į finansavimo sutartis, sudarytas su Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susiekimo ministerijos. Informacija apie seniūnijose atliktus gatvių ir vietinių kelių priežiūros
darbus bei skirtas l÷šas pateikiama lentel÷je.
16 lentel÷. Seniūnijų gatvių ir vietinių kelių priežiūra

SENIŪNIJA

ATLIKTI DARBAI

KELIŲ
DIREKCIJO
S SKIRTOS
LöŠOS
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Alionių
seniūnija

Čiobiškio
seniūnija

Gelvonų
seniūnija

Už skirtas l÷šas užtaisytos duob÷s Alionių I kaime,
pažvyruotas kelias Miegučių kaime, Vičiūnų kaime,
Juodiškių kaime, buvo greideriuojami ir profiliuojami seniūnijos
keliai.
Suremontuota Čiobiškio gyvenviet÷s, N÷ries gatv÷s asfalto
danga, 2 kartus (pavasarį ir rudenį), buvo profiliuojami ir
greideriuojami visi vietin÷s reikšm÷s keliai, buvo valomos
pakel÷s, suremontuota bebrų sugadinta pralaida per Kaimenos
upelį.
Buvo
pagerintos
kelio
Bagaslaviškis-Pyplių
kapin÷s,
Bagaslaviškio k. Ąžuolų g., kelio į Mančiuš÷nų kaimo kapines
žvyro dangos atkarpos. Suremontuotos Gelvonų mstl. centre
gatvių asfalto dangos duob÷s. Nuo užaugusių krūmų ir prim÷tytų
šiukšlių buvo valomos pakel÷s. Buvo atliktas pavasarinis ir
rudeninis kelių profiliavimas.

23 900 Lt

24 645 Lt

28 000 Lt

Jauniūnų
seniūnija

Seniūnija prižiūri apie 150 km vietin÷s reikšm÷s kelių.
Intensyviai naudojami ir nuolat greideriuojami 88 km seniūnijos
keliai. Dalis l÷šų buvo panaudota seniūnijos kelių profiliavimui ir
stiprio atstatymui, kita dalis - Bartkuškio gyvenviet÷s gatvių su
žvyro danga atstatymui ir kelių Šiauliai – Barskūnai, Gudulyn÷ –
Pociūnai duob÷tų atkarpų remontui.

38 000 Lt

Kernav÷s
seniūnija

Keliai su žvyro danga seniūnijoje sudaro apie 50 km. Keliai buvo
greideriuoti vieną kartą. Kelyje Kernav÷ – Valiukiškiai pakeista
ir užpilta žvyru kelio pralaida. Taisytas lietaus išplautas kelias į
Kalnynų kaimą, nupirkta žvyro ir užpiltos nepravažiuojamos
kelių duob÷s.

22 710 Lt

Musninkų
seniūnija

Suremontuoti Gelvonų ir Vilniaus gatvių šaligatviai Musninkų
miestelyje, pažvyruota Gaisrin÷s gatv÷, iš dalies pažvyruotas
kelias į Pigašių kapines. Tris kartus - balandžio, liepos ir spalio
m÷nesiais buvo greideriuojami seniūnijos keliai.

26347 Lt

Širvintų
seniūnija

Zibalų
seniūnija

L÷šos skirtos vietin÷s reikšm÷s kelių ir gatvių su žvyro danga
priežiūrai (užpiltos duob÷s Spadviliškių k., Varanavos k., kelias į
Vindeikių kapines, kelias į Dainių kapines, Barčių k., ir kelių
profiliavimui (93,5 km) ir Širvintų kaimo asfalto duobių
užtaisymui.
Iš kelių priežiūrai skirtų l÷šų 4 kartus buvo greideriuojami
seniūnijai priklausantys keliai, samdoma Vilniaus regiono kelių
technika, valomas sniegas nuo kelių. Pažvyruotas Anciūnų Beivydžių kaimo kelias apie 200 m.

Seniūnijų visuomenin÷ veikla

44 301 Lt

199 00 Lt
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Alionių seniūnija. Seniūnijoje įsikūrusi bendruomen÷ „Vienkiemis”. Su bendruomene
bendradarbiaujama organizuojant sportinę ir kultūrinę veiklą. 2009 metais vykdant visuomenines
funkcijas buvo: surengta seniūnijos diena, vesta gražiausiai besitvarkančių sodybų apžiūra,
dalyvauta visuose rajoniniuose sporto renginiuose, dalyvauta rajonin÷je Derliaus švent÷je, surengta
seniūnijos

rudens

švent÷,

dalyvauta

mokyklos

organizuojamuose

renginiuose,

nuolatos

bendradarbiauta su socialiniais darbuotojais siekiant užtikrinti gyventojų tinkamą socialinę apsaugą.
Čiobiškio seniūnija. Aktyvią veiklą seniūnijoje vykdo Čiobiškio bendruomen÷, parengtas ir
s÷kmingai įgyvendintas bendruomen÷s pastato stogo rekonstrukcijos projektas: ŽŪM l÷šos – 25000
Lt, Širvintų savivaldyb÷s administracijos- 1500 Lt, prisid÷jo patys gyventojai. Įkurta Lapelių kaimo
bendruomen÷. Kartu su Investicijų ir savivaldyb÷s nuosavyb÷s skyriumi paregtas projektas d÷l
multifunkcinio centro įsteigimo Lapelių gyvenviet÷je. Siekiant užtikrinti saugumą seniūnijoje,
pasirašytos trišal÷s sutartys su Širvintų policijos komisaru, Lapelių ir Čiobiškio bendruomen÷mis
d÷l saugios kaiminyst÷s grupių įkurimo. Tai skatina būti aktyvesniems patiems piliečiams.
Seniūnijoje veiklą vykdo vienintelis Širvintų rajone vaiko teisių komitetas prie seniūnijos, įkurtas
pagal Nyderlandų projektą. S÷kmingai dirba įkurta lankomosios globos tarnyba, dirba du žmon÷s,
prižiūri 12 žmonių, iš kurių 7 – neįgalūs ir 5 – vieniši gyventojai. Socialin÷ darbuotoja dirba su 17
rizikos šeimų, kuriems reikalinga socialin÷ pagalba. Čiobiškio kultūros ir sporto klubas ,,Pykuolis‘‘
s÷kmingai atstovauja seniūnijai įvairiuose renginiuose ne tik rajone, bet ir už jos ribų, dalyvavo
Lietuvos kaimo kultūros klubų festivalyje Raseinių rajone Rokyn÷je. S÷kmingai vyksta Čiobiškio
kepšinio lygos turai, kurie kelia ir kaimyninio jaunimo susidom÷jimą (dalyvauja Kernav÷,
Musninkai, Gelvonai, Družai). Seniūnija 2009 metais dalyvavo visuose rajoniniuose sportiniuose ir
kultūriniuose renginiuose.
Gelvonų seniūnija. 2009 metais buvo vykdomas bendras darbas su Gelvonų miestelio
bendruomene. Teikiama pagalba kultūros namų darbuotojams organizuojant seniūnijos teritorijoje
įvairias šventes ir renginius: Kultūros, Motinos, T÷vo, Gedulo ir vilties dienų min÷jimai,
dalyvavimas rajonin÷je rudens švent÷je ir kiti renginiai.)

Nuolatos buvo bendradarbiaujama su

bibliotekų darbuotojais, su mokyklomis sprendžiant mokinių lankomumo klausimus, kalb÷ta su
mokinių t÷vais, mokiniai lankyti namuose. Teikiama visapusiška pagalba seniūnijoje dirbantiems
socialinių paslaugų darbuotojams. Bendradarbiaujama su Gelvonų ambulatorijos bei bendruomen÷s
slaugytojais, darbuotojais, teikta pagalba Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir policijos darbuotojams.
Jauniūnų seniūnija. 2009 metais seniūnija organizavo ir prisid÷jo organizuojant šiuos
renginius: seniūnijos meno saviveiklos kolektyvų koncertą „Seniūnijos diena“, rudens šventes
Bartkuškyje, Jauniūnuose ir Medžiukuose. Pad÷jo organizuoti kal÷dinius renginius, lenkų kultūros
festivalį Jauniūnuose, pilietinio ugdymo projektus: „Ką mena Širvintų krašto dvarai?“ ir
„Drąsinkime ateitį“, dalyvavo su programa rajono Derliaus švent÷je. Seniūnija s÷kmingai dalyvavo
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seniūnijų spartakiadoje. Seniūnija organizuoja socialinių būstų (66), esančių seniūnijos teritorijoje,
apskaitą, priskaičiuoja ir renka nuompinigius, padeda rengti butų suteikimo dokumentus naujiems
nuomininkams, stebi butų būklę ir, reikalui esant, atlieka smulkius remontus, šalina instaliacijos
gedimus arba tuos darbus organizuoja. 2009 metais kartu su soc. darbuotoja su rizikos šeimomis
r÷m÷jų, buto nuomininko ir seniūnijos l÷šomis buvo suremontuotas daugiavaikei šeimai skirtas
butas, esantis Bartkuškio kaime.
Kernav÷s seniūnija. 2009 metais seniūnija organizavo arba dalyvavo organizuojant šiuos
renginius: „Seniūnijos diena“, Derliaus šventę rajone ir seniūnijoje, pad÷jo organizuoti visus
renginius, rengiamus kultūros darbuotojų. Seniūnijos sportininkai s÷kmingai dalyvavo rajonin÷se
seniūnijų spartakiadose - už÷m÷ pirmąsias vietas. Daug d÷mesio buvo sutelkta Rasos ir Valstyb÷s
dienos (Gyvosios archeologijos) švent÷ms, kurių metu vyko tautodailininkų mug÷s. Iš
tautodailininkų per šventes surinkta ir įnešta į banką– 13 460 Lt , Širvintų kultūros centrui surinkta
- 11 800 Lt. Seniūnijoje yra dvi bendruomen÷s, tačiau šiuo metu jos veiklos nevykdo. Kernav÷s
bendruomen÷ bando aktyvinti savo veiklą.
Musninkų seniūnija. Seniūnoijoje veikia Musninkų ir Vileikiškių kaimo bendruomen÷s.
2009

m.

pabaigoje įsikūr÷ kultūros

puosel÷tojų

bendruomen÷ „Spindulys“.

Kartu

su

bendruomen÷mis buvo sprendžiamos aplinkos tvarkymo, pastatų panaudojimo, jaunimo aukl÷jimo
ir užimtumo problemos, Abi bendruomenių tarybos kartu su seniūne sprend÷ aktualias seniūnijos
gyventojams gatvių apšvietimo, kelių remonto problemas.
Širvintų seniūnija. Seniūnijoje įsikūrusios Širvintų k., Zosinos, Družų, Rimučių ir
Motiejūnų kaimo bendruomen÷s. Su bendruomen÷mis bendradarbiaujama organizuojant gražiausiai
besitvarkančių sodybų apžiūras, organizuojant sportinę veiklą, vykdant socialinį darbą. Aktyviai
dirbo Družų kaimo bendruomen÷ (pirminink÷ Dalia Taparauskien÷) - gavo dviem projektams
finansavimą; Motiejūnų kaimo bendruomen÷ (pirmininkas Jonas Kajota) gavo finansavimą vienam
projektui. Seniūnija 2009 metais dalyvavo seniūnijų sportin÷se varžybose, organizavo gražiausiai
besitvarkančių sodybų apžiūrą, dalyvavo rajono Savivaldyb÷s organizuojamoje Derliaus švent÷je,
organizavo seniūnijos Derliaus šventę Družuose. Kartu su Družų kaimo bendruomene, Družų
pradine mokykla, Motiejūnų ir Družų kultūros namais surengta seniūnijos kultūros diena Motiejūnų
kultūros namuose. Nuolatos bendradarbiaujama su Socialinio skyriaus darbuotojais, vykstama kartu
pas gyventojus.
Zibalų seniūnija. Seniūnijoje yra įkurtos 4 kaimo bendruomen÷s. Parašyti trys projektai
paramai gauti bendruomenių patalpų remontui. Su bendruomen÷mis bendradarbiaujama
organizuojant sportinę ir kultūrinę veiklą. Seniūnija 2009 metais sureng÷ seniūnijos dieną,
organizavo gražiausiai besitvarkančių sodybų apžiūrą, dalyvavo visose rajoniniuose sporto
renginiuose, dalyvavo rajonin÷je Derliaus švent÷je, organizavo seniūnijos rudens šventę, dalyvavo
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organizuojamuose renginiuose. Organizuoti jau tradicija tapę renginiai saviveiklininko diena,
Nepriklausomyb÷s deina, Derliaus švent÷. Nuolatos bendradarbiaujama su socialiniais darbuotojais.

11. Centralizuoto vidaus audito veikla
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba įsteigta
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2003 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 179 „D÷l Širvintų
rajono savivaldyb÷s administracijos struktūros dalinio pakeitimo“. Širvintų rajono savivaldyb÷s
tarybos 2007 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-101 buvo iš dalies pakeista Savivaldyb÷s
administracijos struktūra – Centralizuoto vidaus audito tarnyba tapo Centralizuotu vidaus audito
skyriumi (toliau - skyrius).
Skyrius vykdydamas jam pavestas funkcijas, vadovavosi Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2009 spalio 30 d. įsakymu Nr. 9-557 patvirtintais Centralizuoto vidaus
audito skyriaus nuostatais, 2008 liepos 24 d. įsakymu Nr. 10-409 patvirtintu pareigyb÷s aprašymu,
2007 rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 9-365 patvirtinta Vidaus audito metodika, Lietuvos Respublikos
(toliau - LR) teis÷s aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.
Skyriaus veikla apima šiuos subjektus: Širvintų rajono savivaldyb÷s administraciją bei 8
struktūrinius teritorininius padalinius – seniūnijas, 20 biudžetinių įstaigų, 13 administracijos veiklos
programų.
2009 metais buvo atliktas Vaiko teisių apsaugos skyriaus veiklos valdymo auditas bei
nevyriausybinei organizacijai skirtų Širvintų savivaldyb÷s l÷šų panaudojimo auditas. Atsižvelgiant į
audito metu nustatytus neigiamus faktus ir kaip pagerinti audituojamojo subjekto veiklą, buvo
pateikta 12 rekomendacijų.
2009 metais skyriaus vyriausioji specialist÷, siekdama tobulinti turimas žinias ir įgūdžius,
dalyvavo vidaus auditorių mokymuose, vidaus auditorių profesinių geb÷jimų tobulinimo
seminaruose, išlaik÷ kvalifikacinį vidaus auditorių egzaminą, įgijo ekonomikos magistro
kvalifikacinį laipsnį.
Administracijos direktorius užtikrino skyriaus veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.
Skyriui nebuvo daromas poveikis, kai buvo planuojamas ir atliekamas vidaus auditas ir pateikiami
vidaus audito rezultatai.

III.

VALSTYBöS PERDUOTOS SAVIVALDYBöMS FUNKCIJOS

12. Civilin÷s būkl÷s aktų registravimas.
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Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Civilin÷s metrikacijos skyrius, vykdydamas
valstyb÷s perduotą funkciją, registravo asmenų gimimą, asmenų mirtį, santuokų sudarymą,
santuokų nutraukimą, t÷vyst÷s pripažinimą, nustatymą ar nuginčijimą, užsienio valstyb÷se sudarytų
civilin÷s būkl÷s aktų įrašų įtraukimą į apskaitą, vardo, pavard÷s pakeitimą, civilin÷s būkl÷s aktų
įrašų ištaisymą, pakeitimą ar papildymą, kartotinių dokumentų išdavimą.
2009 metais skyriuje sudaryti 160 gimimo, 321 mirties, 116 santuokos, 32 ištuokos ir 85
civilin÷s būkl÷s aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai. 37 vaikams pripažinta arba
nustatyta t÷vyst÷, 13 vaikų gim÷ užsienio valstyb÷se, jų gimimai įstatymų nustatyta tvarka įtraukti į
apskaitą Lietuvos Respublikoje, iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos gauta 1260
griežtos atskaitomyb÷s liudijimų blankų, kurie užpajamuoti apskaitos registruose pagal išlaidų
orderius. Liudijimų blankų praradimo atvejų nei skyriuje, nei seniūnijose nebuvo.
Kiekvieno m÷nesio 1 ir 16 dienomis seniūnijos teik÷ sudarytus mirties aktų įrašus, skyriuje
buvo tikrinamas jų teisingumas bei teis÷tumas, po to perduodama Gyventojų registro tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Už civilin÷s būkl÷s aktų įregistravimą, civilin÷s būkl÷s aktų įrašų pakeitimą, papildymą bei
ištaisymą, dokumentų, patvirtinančių civilin÷s būkl÷s akto įrašo išdavimą, renkama valstyb÷s
nustatyta rinkliava. Surinkta 10 403 Lt.
13. Registrų tvarkymas ir duomenų teikimas valstyb÷s registrams.
2009 metais Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio vyriausioji specialist÷ išdav÷:
17 lentel÷. Išduoti ir priimti dokumentai
Išduoti, priimti dokumentai

Vienetai

1.

Atvykimo deklaracijų

311

2.

Išvykimo deklaracijų

33

3.

Priimta prašymų išduoti pažymas apie dekl. gyv. vietą

589

4.

Pažymų apie dekl. gyv. vietą

757

5.

Įrašyta į gyv. vietos neturinčių asmenų apskaitą

29

6.

Išduota pažymų neturintiems gyv. vietos

35

7.

Priimta prašymų išduoti pažymas apie įrašymą į neturinčių
gyv. vietos registrą

13

8.

Priimta prašymų d÷l gyv. vietos duomenų keitimo

53

9.

Priimta sprendimų d÷l duomenų keitimo

48

10. Pranešimų apie leidimų gyventi Lietuvos

Respublikoje

pratęsimą
11. Pranešimų gyv. patalpų savininkams apie deklaruotus

3
1

48
asmenis
12. Savininkų prašymų gauti informaciją apie jų gyv. patalpose
deklaruotus asmenis
13. Išduota miesto gyventojams pažymų apie šeimos sud÷tį

194

14. Išduotos pažymos apie butuose deklaruotą gyventojų skaičių

103

1

2009 metais parengta informacija:
• UAB „Ecoservice“ apie Širvintų mieste individualiuose ir daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose deklaruotų asmenų skaičių;
• nuolat raštu teikta informacija Policijos komisariatui apie su įvairiomis bylomis
susijusių miesto gyventojų šeimos sud÷tį, tikslinti gyvenamosios vietos adresai;
• nuolat raštu (elektroniniu paštu) tikslintos su Gyventojų registru atskirų gyventojų (
iki 18 metų) gyvenamosios vietos deklaravimo datos;
• teiktos saugomų archyvinių dokumentų kopijos (pagal prašymus) fiziniams ir
juridiniams asmenims bei Savivaldyb÷s administracijos darbuotojams.
14. Archyvinių dokumentų tvarkymas.
Teis÷s ir personalo skyriaus tarpžinybinio archyvas per 2009 metus išdav÷ 882 archyvines
pažymas.
Šiame archyve saugoma 16468 bylų:
•

likviduotų kolūkių,

•

tarybinių ūkių,

•

žem÷s ūkio bendrovių,

•

indvidualių,

•

personalinų įmonių ir kt.

Per 2009 metus buvo likviduota:
JURIDINIS ASMUO
Personalin÷s įmon÷s

18 lentel÷. Likviduotos įmon÷s
PAVADINIMAS
D. Paulauskien÷s PĮ
R. Savko PĮ
R. Žyg÷s PĮ
V. Apavičiaus PĮ „ARNIKA“;
Č. Pušklevičiaus PĮ
V. Palionio PĮ
G. Kagramjano PĮ
E. Jakubonien÷s PĮ
A. Damalako PĮ
D. Malūnavičiaus PĮ
A. Gudaičio PĮ
G. Ragelskio personalin÷ keramikos gaminių įmon÷;
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Individualios įmon÷s
Uždarosios akcin÷s bendrov÷s
Kiti juridiniai asmenys

J. Vilučio veterinarinių paslaugų įmon÷;
A. Čiako veterinarinių paslaugų įmon÷;
K. Lubio firma „AVENTITAS“
K. Lenčiausko„Auksinis Renetas“;
V. Kanopkien÷s IĮ
UAB Musninkų vaistin÷
UAB „SCHON KALTEANLAGEN“
Juodiškių dujų ūkio bendrov÷;
Širvintų rajono švietimo aprūpinimo centras.

15. Civilin÷ sauga, dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą ir dalyvavimas
rengiantis mobilizacijai
Širvintų rajono savivaldyb÷s civilin÷s saugos veikla 2009 m. buvo organizuojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilin÷s saugos įstatymu, Savivaldyb÷s civilin÷s saugos darbo
planu, parengtu vadovaujantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos (toliau - AVA) 200812-23 raštu Nr. (110)-1.2-4731-(3.31) ,,D÷l Vilniaus apskrities civilin÷s saugos 2008 m. darbo
apžvalgos ir užduočių bei rekomendacijų 2009 metams“. Planas suderintas su Vilniaus AVA
Civilin÷s saugos ir mobilizacijos departamento direktoriumi 2009 metų sausio 19 d. ir patvirtintas
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2009-01-19 įsakymu Nr. 9-28.
Rajono spaudoje 2009 metais gyventojai buvo nuolatos informuojami Civilin÷s saugos
klausimais apie žol÷s deginimo žalą, d÷l gyventojų persp÷jimo sistemos patikrinimo, apie avariją
magistraliniame dujotiekyje Širvintų seniūnijoje, Graužių miško teritorijoje, apie pandeminį ir
sezoninį gripą ir kt. Iš viso buvo išspausdinta apie 20 informacinių straipsnių.
Ekstremalių situacijų valdymo centro (toliau – ESVC) pagrindinis d÷mesys buvo skirtas
rajono, seniūnijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų ekstremalių situacijų valdymo centrų (grupių) ir
gyventojų įgūdžiams tobulinti, ekstremaliomis sąlygomis veikti ryžtingai, drąsiai ir sumaniai. Visus
metus buvo teikiama metodin÷ pagalba visais civilin÷s saugos organizavimo klausimais, daug
d÷mesio buvo skirta civilin÷s saugos mokymui bendrojo lavinimo mokyklose.
Civilin÷s saugos kontrolei ir veiklai vertinti 2009 m. pirmą pusmetį atlikti kompleksiniai
civilin÷s saugos būkl÷s patikrinimai, teorin÷s pratybos ir civilin÷s saugos grandžių mokymai:

Vieta
Alionių seniūnija

Gelvonų seniūnija

19 lentel÷. Organizuotos teorin÷s pratybos
Organizuotos teorin÷s pratybos:
,,Alionių seniūnijos ESVG veiksmai organizuojant paukščių
gripo kontrolę ir padarinių likvidavimą“.
,,Seniūnijos ESVG, specialiųjų tarnybų veiksmai ekstremalių
situacijų atvejais“ (gaisras buvusiame sąvartyne ir miške).
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,,Čiobiškio seniūnijos ESVG, evakuotų gyventojų pri÷mimo
Čiobiškio seniūnija

komisijos veiksmai priimant evakuotus gyventojus, įvykus
avarijai Ignalinos AE“.

UAB ,,Širvintų šiluma“

Alionių pagrindin÷ mokykla
Širvintų miesto pradin÷
mokykla
Vilniaus apskrities ir Širvintų
rajono savivaldyb÷s
treniruot÷

„ESVC veiksmai įvykus avarijai miesto centralizuoto šildymo
sistemoje žiemos laiku“.
Surengtos lauko pratybos ,,Alionių pagrindin÷s mokyklos
personalo ir moksleivių evakuacija“.
Surengtos lauko pratybos ,,Širvintų pradin÷s mokyklos personalo
ir moksleivių veiksmai gaisro atveju“.
,,Apskrities ir savivaldybių institucijų bei ūkio subjektų (įstaigų)
veiksmai gyventojų saugumui užtikrinti likviduojant teroro akto
padarinius ypač svarbių masinių kultūros, sporto ar religinių
renginių metu“.

Surengti 2 seminarai seniūnijų seniūnams, mokyklų direktoriams, Švietimo skyriaus,
įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą.
Kompleksiniai civilin÷s saugos būkl÷s patikrinimai, pratybos ir treniruot÷s įrod÷, kad rajono
Savivaldyb÷s ESVC, civilin÷s saugos paj÷gos, avarin÷s tarnybos yra pasirengusios organizuoti ir
vykdyti žmonių apsaugą, likviduoti pasekmes ekstremalių situacijų atvejais.
Savivaldyb÷je yra parengtas Savivaldyb÷s civilin÷s saugos parengties ekstremalioms
situacijoms planas (toliau – SCSPES planas), Savivaldyb÷s veiksmų radiacin÷s 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. Civilin÷s saugos darbai, numatyti 2009 metų plane, įvykdyti.
Magistraliniame dujotiekyje Širvintų seniūnijoje, Graužių miško teritorijoje, įvykusi
avarija parod÷, kad Širvintų rajono ekstremalių situacijų valdymo centras, civilin÷s saugos paj÷gos,
avarin÷s tarnybos yra pasirengusios organizuoti ir vykdyti žmonių apsaugą, likviduoti pasekmes
ekstremalių situacijų atvejais. Valdymo institucijos gali teisingai analizuoti ir vertinti susidariusią
situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus ir užtikrinti
nepertraukiamą valdymą įvedant aukštesnius civilin÷s saugos parengties lygius.
Pagal Lietuvos Respublikos karo prievol÷s įstatymą visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo
16 iki 45 metų amžiaus yra karo prievolininkai. 2009 metais buvo atliekama savivaldyb÷s
teritorijoje gyvenančių ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių apskaita.
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Pagal patvirtintą grafiką reguliariai vyko Savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos
komisijos pos÷džiai (per 2009 metus 9 pos÷džiai):
• išnagrin÷tos 77 karo prievolininkų bylos,
• į Karo prievol÷s centrą pasiųsta sveikatos patikrinimui 4 šauktiniai,
• į pradinę karo tarnybą pašaukti 2 šauktiniai.
Rajone yra apie 1700 ikišauktinių ir šauktinių jaunuolių, į karinę įskaitą įrašyta 1628 (96%)
karo prievolininkų.
Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugs÷jo 15 d. įsakymu Nr. V-868 ,,D÷l privalomosios
pradin÷s karo tarnybos atid÷jimo“ sustabdytas šaukimas į privalomąją karo tarnybą. Savivaldyb÷s
administracijos vyr. specialistas karo prievolei, Karo prievol÷s administravimo tarnybos prie Krašto
apsaugos ministerijos Širvintų teritorinis skyrius, be kitų funkcijų, ir toliau administruoja karo
prievolininkų karinę įskaitą.
Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos 2009 metais organizavo
mokymus savivaldybių mobilizacijos štabų viršininkams, nariams ir kitiems Savivaldyb÷s
administracijos specialistams, kurie dalyvauja rengiantis mobilizacijai. Šiuose mokymuose
dalyvavo 7 Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos specialistai ir baig÷ mokymus tema:
,,Įvadinis mobilizacijos mokymas“.
16. Valstybin÷s kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrol÷.
Vykdant Lietuvos Respubliko valstybin÷s kalbos įstatymą, Valstybin÷s lietuvių kalbos
komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus ir kitus valstybin÷s kalbos vartojimą ir jos
taisyklingumą reglamentuojančius teis÷s aktus, tikrino rajono mokyklų interneto svetaines, kartu su
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Išorin÷s reklamos projektų derinimo ir leidimų
išdavimo komisija, kontroliuojančia, kaip laikomasi Aplinkos tvarkymo, higienos ir sanitarijos
taisyklių IV skyriaus „Draudimai“ 40 punkto 40.3., 40.4. papunkčių reikalavimų, Išorin÷s reklamos
įrengimo Širvintų rajono teritorijoje taisyklių, patikrintas 81 miesto reklaminis įrenginys, nustatyti
pažeidimai. Kartu su min÷tos komisijos nariais išnagrin÷ti, bet nesuderinti 7 reklamos projektai,
suderinti – 13.
Kontroliuojant Savivaldyb÷s teis÷s aktų kalbos vartojimo taisyklingumą:
•

suredaguota ir pasirašytinai vizuoti 285 Savivaldyb÷s tarybos sprendimai,

•

redaguota apie 900 įvairių mero, mero patar÷jos, Administracijos darbuotojų
rengiamų dokumentų.

Dokumentų valdymo ir vietinio skyriaus vyriausioji specialist÷ sukaupusi didelę
kvalifikacinę patirtį, tod÷l nemažai d÷mesio skiria kvalifikacinei sklaidai:
•

dalyvavo rajono moksleivių skaitovų konkurso komisijos darbe,

•

organizavo Nacionalinio diktanto konkursą Širvintų rajono savivaldyb÷je,
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•

prisid÷jo prie konferencijos „Problemų sprendimas bendradarbiaujant“ rengimo ir
vedimo,

•

dirbo Derliaus švent÷s vertinimo komisijoje.

Viena iš pareigyb÷s funkcijų – teikti metodinius patarimus valstybin÷s kalbos vartojimo
klausimais Administracijos darbuotojams, fiziniams ir juridiniams asmenims. Šis darbas vyksta
nuolat. Atsakyta raštu Širvintų rajono policijos komisariatui d÷l žodžio reikšm÷s paaiškinimo.
Administracijos pavedimu vykdyti įvairūs darbai, nenurodyti pareigyb÷s aprašyme.
17. Darbo rinkos politikos priemon÷s ir gyventojų užimtumo programa.
Pagal Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. 1-295 patvirtintą
2009 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programą buvo planuojama įdarbinti 80 asmenų ir šiai
programai įgyvendinti panaudoti 108,1 tūkst. Lt.
Širvintų rajono savivaldyb÷s l÷šų viešųjų darbų programai buvo skirta 101,1 tūkst. Lt, per
2009 metus panaudota 98,2 tūkst. Lt programos l÷šų ir 2,9 tūkst. Lt skirta administravimui. 2009
metais buvo įdarbinti 87 asmenys, kurie už skirtas l÷šas atliko Širvintų miesto ir gyvenviečių
gatvių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus.
Kartu su Valstybine darbo inspekcija organizuoto darbdavių ir darbuotojų konsultacijos
darbų saugos, darbo higienos ir darbo teis÷s klausimais, įvykdyti privalomi 79 įvadiniai darbų
saugos instruktažai.
18. Pirmin÷ teisin÷ pagalba.
Pirmin÷s teisin÷s pagalbos teikimo būdas buvo parenkamas atsižvelgiant ir įvertinus teisin÷s
pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą. Savivaldyb÷s administracijos tarnautojų
kvalifikacija yra pakankama teikti pirminę teisinę pagalbą, teisin÷ pagalba buvo teikiama nuolat,
taupiai naudojant skirtas l÷šas. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracija vietos gyventojus apie
galimybę gauti valstyb÷s garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas informuoja šiais
būdais:
1. Skelbia informaciją savivaldyb÷s ineterneto tinklalapyje adresu www.sirvintos.lt.
2. Skelbia informaciją Širvintų rajono savivaldyb÷s patalpose esančioje skelbimų
lentoje.
3. Skelbia informaciją Širvintų rajono savivaldyb÷s seniūnijose esančiose skelbimų
lentose.
4. Dalina Širvintų rajono savivaldyb÷s seniūnijose informacinius lankstinukus.
2009 metais Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijoje pirminę teisinę pagalbą teik÷
nedelsiant:
•

L.e. Teis÷s ir personalo skyriaus ved÷jo pareigas Dalia Maleckait÷;

•

Teis÷s ir personalo skyriaus vyriausioji specialist÷ Vaida Baltaduonien÷;
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•

Teis÷s ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Dalius Bielskis.

2009 metais 235 pareišk÷jams buvo suteikta pirmin÷ teisin÷ pagalba, 53 pareišk÷jams surašyta ar
pad÷ta surašyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
Klausimai, kuriais buvo teikiama pirmin÷ teisin÷ pagalba, klasifikatorius:
20 lentel÷. Suteikta pirmin÷ teisin÷ pagalba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teis÷:
Šeimos teis÷
Darbo teis÷
Socialin÷s apsaugos teis÷
Žem÷s teis÷
Nuosavyb÷s teisių atkūrimas
Administracin÷ teis÷ ir administracinis
procesas
Civilin÷ teis÷ ir civilinis procesas
Kiti klausimai

Pareišk÷jų skaičius:
96
43
10
6
19
51
10

19. Socialin÷ apsauga.
Socialin÷s paramos ir sveikatos skyrius yra Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
struktūrinis padalinys, vykdantis valstyb÷s perduotas ir savarankiškąsias funkcijas socialin÷s
paramos ir socialinių paslaugų srityse.
Socialin÷s paramos ir sveikatos skyriaus įgyvendina Širvintų rajono 2007-2013 metų
strateginio pl÷tros planą, Širvintų rajono savivaldyb÷s 2009 - 2011 m. strateginio veikos planą,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 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 žmon÷ms su negalia 2007-2011 metų programą“,
„Aktyvinti ir remti socialinį darbą su socialin÷s rizikos šeimomis – siekti, kad savivaldyb÷se būtų
daugiau socialinių darbuotojų darbui su socialin÷s rizikos šeimomis, tobulinti šių darbuotojų
kvalifikaciją, skatinti naujų darbo formų atsiradimą“, Širvintų rajono savivaldyb÷s kuriamo
strateginio veiklos plano tikslus, kryptis ir priemones. Socialin÷s paramos ir sveikatos skyrius
atsakingas už 10 (sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s gerinimo ir r÷mimo) ir 13 (socialin÷s
apsaugos pl÷tros, skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo) programų parengimą ir ataskaitų
pateikimą ir kuo s÷kmingesnių rezultatų pasiekimą.
2009 m. parengtas ir rajono Savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtintas Širvintų rajono
savivaldyb÷s socialinių paslaugų planas. Numatytos prioritetin÷s žmonių socialin÷s grup÷s,
kurioms reikalinga teikti ar pl÷sti socialines paslaugas (t.y. socialin÷s rizikos šeimos ir jų vaikai,
socialin÷s rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, pagyvenę ar seni asmenys su sunkia negalia,
nepakankamas pajamas turintys ir skurstantys asmenys ir jų šeimos) ir prioritetin÷s socialin÷s
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paslaugos, t.y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas.
Organizuojant ir teikiant socialinę paramą, paslaugas pra÷jusiais metais prioritetas buvo
teikiamas tiems žmon÷ms, kurie tur÷jo sud÷tingiausių socialinių problemų ir negal÷jo patys
pasirūpinti savimi. Socialin÷ parama ir paslaugos buvo organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas
pačių žmonių aktyvumas ir atsakomyb÷ už save ir savo šeimą.
Širvintų rajono savivaldyb÷s socialin÷s paramos biudžetą sudaro:
 Valstyb÷s biudžeto l÷šos. Iš valstyb÷s

biudžeto finansuojamos valstybin÷s šalpos

išmokos, išmokos vaikams, būsto pritaikymas žmon÷ms su negalia.
 Valstyb÷s perduotų funkcijų vykdymui skirtos l÷šos (specialiosios tikslin÷s dotacijos
savivaldyb÷s biudžetui), laidojimo pašalpos, socialin÷s pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų
šaltam ir karštam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), socialin÷ parama mokiniams.
 Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos. Iš savivaldyb÷s biudžeto finansuojama vienkartin÷
parama, socialin÷s paslaugos, būsto pritaikymas žmon÷ms su negalia.
Per 2009 m. valstybin÷ms funkcijos atlikti (šalpos išmokoms, transporto išlaidų
kompensacijoms, pagalbos (priežiūros) ar slaugos tikslin÷ms kompensacijoms, išmokos vaikams,
Vienkartin÷s išmokos Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 1940-1990 m. okupacijos dalyvių ir
žuvusiųjų šeimoms) buvo skirta – 9992,6 tūkst. Lt, panaudota – 9 905100 Lt.
Nuolat besikeičianti socialin÷ - ekonomin÷ situacija rajone sąlygoja socialinei paramai
skiriamų Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų pokyčius.
21 lentel÷. 2007-2009 m. duomenys apie Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų išsid÷stymą pagal išlaidų
rūšis.
Skirtos l÷šos (tūkst..Lt)
Pinigin÷ socialin÷
Socialin÷s
Socialinei
% nuo
parama
paslaugos
Bendras
apsaugai
savivaldyb÷s
bendro
% nuo
% nuo
skirtos
Metai
biudžetas
savivaldyb÷s
socialinei
socialinei
l÷šos
(tūkst.Lt)
biudžeto
Iš viso apsaugai Iš viso apsaugai
(tūkst.Lt)
skirtų
skirtų
l÷šų
l÷šų
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
2009
41442,7
5313,1
12,0
3039,3
57,2
1520,1
28,00
Viena iš skyriaus vykdomų funkcijų – teisingas ir teis÷tas pinigin÷s socialin÷s paramos
skyrimas ir išmok÷jimas laiku teis÷s aktų nustatyta tvarka. Skyriuje priimami ir nagrin÷jami
prašymai d÷l pinigin÷s socialin÷s paramos ir kitų išmokų skyrimo bei mok÷jimo.
Per 2009 m. į skyrių d÷l pinigin÷s socialin÷s paramos ar kitų socialinių išmokų, socialinių
paslaugų rajono gyventojai kreip÷si daugiau kaip 8000 kartų. Jiems buvo suteiktos informavimo,

55
konsultavimo paslaugos, priimami ir nagrin÷jami prašymai d÷l pinigin÷s socialin÷s paramos ar
išmokų socialinių paslaugų.

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

22 lentel÷. Išmokos ir gav÷jų skaičius 2009 metais.
Gav÷jų
Šeimų
Išmokos pavadinimas
skaičius
skaičius
Socialin÷s pašalpos
1081
456
Bendra tvarka
991
425
Išimties tvarka
90
31
Kompensacijos
2564
1192
Išmokos vaikams
4040
2632
Vienkartin÷s išmokos neščiai moteriai
37
37
Šalpos išmokos
1580
1090
Globos (rūpybos) išmokos
93
83
Vienkartin÷s išmokos būstui įsigyti arba įsikurti
17
17
Mokinių aprūpinimas mokyklin÷mis priemon÷mis
1112
663
Moksleivių nemokamas maitinimas
1089
663
Laidojimo pašalpos
320
x
Transporto išlaidų kompensacijos
37
35
Vienkartin÷s
išmokos
Ginkluoto
pasipriešinimo
(rezistencijos) 1940-1990 m. okupacijos dalyvių ir žuvusiųjų
11
11
šeimoms
Specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos
1
1
Vienkartin÷ išmoka
61
61
Skirtas nemokamas maitinimas socialiai remtiniems
15
14
asmenims (maitinimo talonai)

Savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir sveikatos skyrius atlieka socialinių
paslaugų administravimo funkciją. Taip pat viena iš skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų –
socialinio darbo koordinavimas ir organizavimas rajone.
Pagrindinis socialinių paslaugų teik÷jas rajone yra Socialinių paslaugų centras. Tai mišrių
socialinių paslaugų biudžetin÷ įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas įvairioms
klientų grup÷ms vienos įstaigos baz÷je. Socialinių paslaugų centro veikla organizuojama krizių,
socialin÷s globos ir paslaugų į namus organizavimo padaliniuose.
Per pra÷jusius metus šioje įstaigoje buvo teikiamos informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo, teikiamos transporto paslaugos, gyventojai aprūpinami technin÷s
pagalbos priemon÷mis. Taip pat ši įstaiga organizavo bei teik÷ pagalbos į namus, socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo, dienos, ilgalaik÷s (trumpalaik÷s) socialin÷s globos paslaugas
rajono gyventojams.
23 lentel÷. Per 2009 metus Socialinio pasalugų centro suteiktos paslaugos
Paslaugos pavadinimas
Gav÷jų skaičius
Informavimas, konsultavimas, atstovavimas,
4968
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tarpininkavimas
Transporto paslaugų organizavimas
Aprūpinimas technin÷s pagalbos priemon÷mis
Krizių centre suteiktos paslaugos
Socialinis darbas su socialin÷s rizikos šeimomis
Specialiosios socialin÷s paslaugos
Socialin÷s priežiūros paslaugos:
Pagalba į namus
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Socialin÷ globa
Ilgalaik÷ (trumpalaik÷) socialin÷ globa
Dienos socialin÷ globa

492
175
8
196 šeimų, kuriose
auga 395 vaikai
783
94
689
33
31
2

Širvintų rajono teritorijoje 2009 m. socialines paslaugas įvairioms klientų grup÷ms teik÷ 7
socialinių paslaugų įstaigos: 2 yra stacionarios ir 7 nestacionarios. Pagal pavaldumą 1 priklauso
Savivaldybei ir 5 – NVO sektoriui ir 1 Bažnyčios tarybai.
2009 m. Socialin÷s paramos ir sveikatos skyrius gavo 9 prašymus apsigyventi socialin÷s
globos įstaigose, iš jų patenkinta – 9. Nors yra didelis stacionarių globos paslaugų poreikis, jis iš
esm÷s Širvintų rajono savivaldyb÷je yra patenkintas: 97 proc. gautų prašymų apsigyventi
stacionariose socialin÷s globos įstaigose per paskutinius trejus metus buvo patenkinti.
Socialin÷s paramos ir sveikatos skyriaus specialistai pra÷jusiais metais teik÷ 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 2009 metus intervencin÷mis maisto atsargomis buvo paremti 3290 Širvintų
rajono gyventojų.
Vadovaujantis rajono Savivaldyb÷s tarybos 2008 m. rugs÷jo 23 d. sprendimu Nr. 1- 209 ,,D÷l
pinigin÷s socialin÷s

paramos

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

skyrimo ir mok÷jimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2009 metais vienkartin÷s
pašalpos buvo skiriamos:
•

ligos atvejais,

•

kilus gaisrui,

•

grįžus iš įkalinimo įstaigų,

•

asmens dokumentų tvarkymui ir kitais atvejais.

Per pra÷jusius metus vienkartin÷s pašalpos buvo skirtos 61 asmeniui, jiems išmok÷ta 17,2
tūkst. Lt.
Nuolat yra rūpinamasi neįgaliųjų gerove. Pra÷jusiais metais 175 rajono žmon÷s su negalia
buvo aprūpinti būtiniausiomis technin÷s pagalbos priemon÷mis, 492 suteiktos transporto paslaugos.
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2009 m. didelis d÷mesys buvo skiriamas Būsto pritaikymui neįgaliųjų poreikiams
organizuoti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2007 m.
balandžio 19 d. įsakymu Nr. A1-111 ,,D÷l bazinių būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia
reikalavimų, būsto pritaikymo žmon÷ms su negalia poreikio vertinimo metodikos ir būsto pritaikymo
žmon÷ms su negalia finansavimo aprašo patvirtinimo“ rajone neįgaliųjų poreikiams buvo pritaikyti 3
būstai. Šiuo tikslu iš Savivaldyb÷s biudžeto buvo skirta 10,9 tūkst. Lt, iš valstyb÷s biudžeto – 45,4
tūkst.Lt.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio
16 d. įsakymą Nr. A1-316 ,,D÷l specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymą Nr. A1-342 „D÷l asmenų, sukakusių senatv÷s pensijos amžių, invalidumo grupių
prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ ir kitus teis÷s aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių
nustatymo bei tenkinimo tvarką, Savivaldyb÷je per 2009 metus 88 pensinio amžiaus asmenims buvo
nustatytas specialiųjų poreikių lygis (didelių, vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grup÷s
prilygintos specialiųjų poreikių lygiui ir išduoti neįgaliojo pažym÷jimai.
Pra÷jusiais metais, vadovaujantis socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. A1-67 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo
tvarkos aprašu, buvo vertinami rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. Priimti 348
sprendimai d÷l socialin÷s priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, trumpalaik÷s ar
ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugų skyrimo.
Įgyvendinant skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, teis÷s aktų nustatyta tvarka
teismuose vykstančiose bylose d÷l rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (glob÷jo) paskyrimo
atstovaujami asmenų su negalia, senyvo amžiaus žmonių interesai. Per pra÷jusius metus dalyvauta
16 bylose d÷l rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo (glob÷jo) paskyrimo. D÷l įvairių priežasčių,
t.y. asmens neįgalumo, senatv÷s, negeb÷jimo savarankiškai patenkinti būtiniausių poreikių, suvokti
aplinkos veiksnių, specialiųjų poreikių tenkinimo ar notarinių veiksmų atlikimo, 7 asmenims
nustatyta rūpyba ir skirti rūpintojai, 9 asmenims nustatyta globa ir paskirti glob÷jai.
2009 m. skyriaus iniciatyva buvo pateiktas pareiškimas Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismui
d÷l sprendimo pripažinti fizinį asmenį neveiksniu panaikinimo. Teismas pareiškimą patenkino ir
asmuo pripažintas veiksniu. Asmuo gali gyventi pilnavertį gyvenimą, turi civilines teises ir laisves,
gali gyventi šeimoje, o ne psichoneurologiniame pensionate.
20. Vaiko ir jaunimo teisių apsauga.
Vaiko teisių apsaugos skyrius yra administracijos struktūrinis padalinys, vykdantis valstyb÷s
perduotą funkciją užtikrinti vaikų apsaugą. Nuo 2009 m. spalio m÷nesio sumaž÷jus finansavimui
valstyb÷s perduotoms funkcijoms atlikti, skyrius per÷m÷ ir jaunimo reikalų koordinatoriaus funkciją.
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Vaiko teisių skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už jaunimo teisių apsaugą rajone,
susipažino su perduota dokumentacija, esama situacija rajone, dalyvavo jaunimo koordinatorių
mokymuose.
24 lentel÷. Socialiniai rodikliai

1.
2.

3.

4.

SOCIALINIAI RODIKLIAI
Socialin÷s rizikos šeimos
Socialin÷s rizikos šeimose vaikų skaičius
Per 2009 metus į apskaitą įrašytos naujos socialin÷s rizikos
šeimos
Naujose socialin÷s rizikos šeimose vaikų skaičius
Pagrindin÷s įrašymo į apskaitą priežastys socialinių įgūdžių
stoka, t÷vų girtavimas.
Per 2009 metus iš apskaitos išbrauktos socialin÷s rizikos šeimos:
• šeimoje neliko nepilnamečių vaikų,
• išnyko priežastys, d÷l kurių šeima buvo įrašyta į apskaitą,
• išvyko gyventi į kitas savivaldybes,
• kitos priežastys.
Užregistruoti t÷vų globos netekę vaikai:
• šeimoje globojami vaikai
• institucijoje globojami vaikai
Per 2009 metus t÷vų globos netekę vaikai:
• vaiko globa nustatyta šeimoje
• vaiko globa nustatyta institucijoje.
Per 2009 metus užregistruoti smurto atvejai prieš vaikus

SKAIČIUS
185
382
11
16
35
15
12
7
1
94
53
41
9
8
1
6

2009 metais šiose šeimose lankytasi daugiau kaip 300 kartų: surašyti apsilankymo šeimoje,
skyriuje ar buities tyrimo aktai. Su seniūnijose dirbančiomis socialin÷mis darbuotojomis organizuoti
4 reidai į socialin÷s rizikos šeimas po pašalpų išmok÷jimo ar gautų signalų d÷l girtavimo. Visose
seniūnijose kartu su seniūnais ir socialin÷mis darbuotojomis, dirbančiomis su socialin÷s rizikos
šeimomis, buvo derinami socialin÷s rizikos šeimų sąrašai, aptariamos aktualios problemos,
lankomos šeimos.
Su socialin÷mis darbuotojomis kartą per m÷nesį buvo organizuojami bendri pasitarimai,
kurių metu buvo aptariamos problematiškos situacijos šeimose bei galimi pagalbos šeimai ir
vaikams būdai.
Visi vaikai, gyvenantys globos įstaigose ir šeimose, 2009 metais buvo aplankyti, vykdytos
jų globos peržiūros, derinti globos planai su vaikais ir jų glob÷jais
Viena iš pagrindinių skyriaus funkcijų – atstovavimas vaikų interesams teismuose,
civilin÷se, baudžiamosiose ir administracin÷se bylose.
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25 lentel÷. 2009 metais dalyvauta teisminiuose procesuose
TEISMINIAI PROCESAI

SKAIČIUS

1.

Teismui pateikti ieškiniai

11

2.

Teismui pateiktos išvados ir pažymos

59

3.

Vaikų atstovavimas civilin÷se, baudžiamosiose, administracin÷se
bylose

4.

Teismui pateikti administraciniai teis÷s pažeidimų protokolai d÷l
vaikų nepriežiūros

189

2

Kartu su VšĮ „Paramos paaugliams iniciatyva“ skyriaus darbuotojai dalyvavo bendrame
įt÷vių ir glob÷jų paieškos, mokymo ir vertinimo projekte, organizuoti naudingi mokymai esamiems
ir būsimiems glob÷jams ir įt÷viams, glob÷jams buvo teikiamos individualios specialistų iš min÷tos
organizacijos konsultacijos.
26 lentel÷. Organizuoti renginiai
RENGINYS
1.

TEMA

Tarptautin÷ vaikų gynimo diena

Renginyje dalyvavo pradin÷s mokyklos mokiniai, su
kuriais buvo diskutuojama apie vaikų teises ir
pareigas.

2.

Akcijos metu Savivaldyb÷s darbuotojų vaikai paruoš÷

Kal÷dų senelio akcija

dovan÷lių, o skyriaus darbuotojai vyko į sunkiai
gyvenančias ir daugiavaikes šeimas. Akcijos metu
įteiktos 52 dovan÷l÷s vaikams.
3.

Vaiko

teisių

pažeidimo Su

prevencijos projektai

nevyriausybin÷mis

organizacijomis

„Gelb÷kit

vaikus“, „Asmenyb÷s brandos centras“, „Paramos
paaugliams iniciatyva“ vykdyti prevencijos projektai.

21. Žem÷s ūkis ir melioracija.
Žem÷s ūkio skyrius vykdo daugiau nei dvidešimt valstyb÷s perduotų savivaldyb÷ms žem÷s
ūkio srities funkcijų.
Širvintų rajono plotas – 90,6 tūkst. ha, iš jų apie 30 proc. tenka žem÷s ūkio naudmenoms.
Žem÷s ūkio naudmenų struktūroje 2009 metais pievos ir ganyklos už÷m÷ 50 proc. visų pas÷lių.
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Vidutinis ūkis – 10 ha. Savivaldybių lygmeniu Širvintų rajonas priskirtas mažo nepalankumo
vietovei.
27 lentel÷. Ūkininkų ūkių ir žem÷s ūkio kaimo valdų registras, pas÷lių deklaravimas,
draudimas
Ūkininkų ūkių ir žem÷s ūkio kaimo valdų registras,
Skaičius
pas÷lių deklaravimas, draudimas
1. Iš viso rajone registruoti ūkininkų ūkiai

1879

•

Žem÷s ūkio bendrov÷s

3

•

Ekologiniai ūkiai

15

2. Per 2009 metus naujai įregistruoti, perregistruoti, patikslinti

249

ūkininkų ūkiai
3. Per 2009 metus ūkio subjektai deklaravo žem÷s ūkio naudmenas
ir pas÷lius
4. Ūkininkai, besinaudojantys Europos Sąjungos parama
5. Registruotos ir atnaujintos žem÷s ūkio valdos VĮ Žem÷s ūkio
informacijos ir kaimo verslo centre

3023
3243
3500

Vykdant pieno kvotų administravimą, per 2009 metus gamintojai pateik÷ 268 paraiškas (
K1-K12 formų). Išdalinti 837 gamintojams skirti pranešimai ( D1- D34), gauti iš VĮ Žem÷s ūkio
informacijos ir kaimo verslo centro.
Per pra÷jusius 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 metin÷s deklaracijos.
Rajone buvo įkurta 12 specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus. Ūkininkai
pasinaudojo programomis „Pusiau natūrinių ūkių r÷mimas“, „Investicijos į žem÷s ūkio valdas“,
„Nitratų direktyvos“ ir kt. 985 pieno gamintojai gavo tiesiogines išmokas už kvotinį pieną.
2 rajono ūkininkai prekiauja pieno produktais ir jų gaminiais Vilniuje mobiliuose ūkininkų
turgeliuose.
Traktorių, savaeigių ir žem÷s ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruota 226. Per 2009
metus įsigyti 92 traktoriai, iš jų 26 nauji. Vykdant traktorių ir traktorinių priekabų technin÷s būkl÷s
kontrolę, per metus atlikta 669 technikos vienetų techninių apžiūrų. Už traktorių, savaeigių ir žem÷s
ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą, techninę apžiūrą į biudžetą sumok÷ta 19 996 tūkst. Lt.
Dvidešimt šeši žem÷s ūkio veiklos subjektai pasinaudojo Specialiosios kaimo r÷mimo programos
parama, skirta apsirūpinantiems nauja žem÷s ūkio technika.
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Širvintų rajone drenažu nusausinta 33,59 tūkst. ha plotas. Rajone valstybei nuosavyb÷s teise
priklauso 633,6 km magistralinių griovių, 981 pralaida, 20 tiltų, 6 užtvankos, iš jų 2 išnuomotos 50
metų. Melioracijos statinių priežiūros ir rekonstrukcijos darbus finansuoja valstyb÷ Lietuvos
Respublikos Seimui patvirtinus biudžeto asignavimus melioracijos darbams pagal tikslinę paskirtį.
2009 m. Valstyb÷s biudžeto specialiose tikslin÷se dotacijose savivaldybių biudžetams
valstybin÷ms (perduotoms savivaldyb÷ms) funkcijoms atlikti buvo skirta 404 tūkst. Lt. Panaudojant
šias l÷šas, buvo rekonstruota 6,6 km griovių, 7 pralaidos, 0,30 km drenažo linijų. Susieta su LKS94 koordinačių sistema melioracijos projektin÷s planin÷s medžiagos – 6,716 tūkst. ha., atlikti 4
užtvankų priežiūros ir remonto darbai
2009 m. išduotos 89 technin÷s sąlygos darbams melioruotoje žem÷je atlikti. Paruošta ir
išduota 250 planų topografin÷ms nuotraukoms ruošti.
D÷l melioracijos statinių gedimų kreip÷si 12 žem÷s naudotojų, 3 žem÷s naudotojams buvo
atlikti melioracijos statinių remonto darbai, pagerinta naudojamos dirbamos žem÷s būkl÷.
2009 m. pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įvykdytas Šešuol÷lių
kadastrin÷s vietov÷s melioracijos statinių rekonstrukcijos projektas. Rajone įregistruotos 2
melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, kurios pateik÷ paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos
kaimo pl÷tros 2007-2013 metų programos priemonę „Žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s pl÷tra ir
pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žem÷s ūkio vandentvarka“.
2009 m. priimtos 9 paraiškos draudimo įmokoms už gyvulius ir pas÷lius kompensuoti. D÷l
ilgalaikių paskolų dalies palūkanų kompensavimo kreip÷si 19 ūkio subjektų, d÷l trumpalaikių - 1.
D÷l paskolų, suteiktų žem÷s pirkimui, palūkanų kompensavimo kreip÷si 3 ūkininkai.
Pagal palūkanų kompensavimo tvarką, įsigal÷jusią nuo 2007 m. geguž÷s 1 d., administruoti
2 prašymai kompensuoti palūkanas.
Per 2009 metus priimti 2 ūkininkų prašymai nuostoliams d÷l fitosanitarijos priemonių
taikymo iš dalies kompensuoti. Iš bitininkų priimtos 69 paraiškos paramai bičių laikytojams už
papildomą bičių maitinimą. Pav÷lavus išregistruoti gyvulius, priimti 79 prašymai išmokoms už
bulius, karves žindenes ar telyčias gauti. Jie pateikti VĮ ŽŪIKVC.
2009 metais iš 3 seniūnijų gauta 69 žalos įvertinimo aktai. Žala ūkininkams padaryta 46 ha
plote.
Įgyvendinama Kaimo pl÷tros 2007-2013 metų programa, į kurią, palyginti su ankstesniu
laikotarpiu, įtraukta daug naujovių: žymiai padaug÷jo ES paramos priemonių, supaprastintas
paraiškų administravimas, jos skirtos patiems įvairiausiems skirtingo amžiaus žmonių poreikiams
tenkinti. Rajono žemdirbiams buvo organizuoti 7 mokymai ir seminarai aktualiais žem÷s ūkio ir
kaimo pl÷tros klausimais. Organizuotas konkursas „Metų ūkis 2009“.
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Žemdirbiams teikiama visa reikalinga inormacija spaudoje, rajono Savivaldyb÷s interneto
tinklapyje ir individualiai.

22. Švietimas.
Švietimo ir sporto skyrius atsakingas už valstyb÷s švietimo politikos įgyvendinimą rajone.
Organizuodamas savo veiklą, skyrius vadovavosi bendradarbiavimo, atvirumo, teisingumo,
sistemingumo, nuoseklumo principais.
Švietimo ir sporto skyrius vadovaujasi 2009 metų veiklos programa, patvirtinta
Administracijos direktoriaus 2009 vasario 26 d. įsakymu Nr.9-105.
2009 metais buvo nustatyti trys pagrindiniai tikslai:
1. Siekti, kad rajono ugdymo įstaigos teiktų prieinamas ir kokybiškas paslaugas.
2. Pl÷toti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes.
3. Formuoti teigiamą rajono gyventojų požiūrį į kūno kultūrą, sportą ir sveiką
gyvenimo būdą.
2009-2010 mokslo metais Širvintų rajono mokyklose mokosi 2576 mokiniai:
1.

Lauryno Stuokos gimnazijoje - 599;

2.

Gelvonų vidurin÷je mokykloje – 216;

3.

Musninkų vidurin÷je mokykloje – 354;

4.

„Atžalyno“ pagrindin÷je mokykloje – 468;

5.

Alionių pagrindin÷je mokykloje – 86;

6.

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindin÷je mokykloje – 77;

7.

Bartkuškio pagrindin÷je mokykloje – 117;

8.

Barskūnų pagrindin÷je mokykloje – 92;

9.

Čiobiškio pagrindin÷je mokykloje – 85;

10. Zibalų pagrindin÷je mokykloje – 95;
11. Širvintų pradin÷je mokykloje – 387.
Mieste yra dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšelis – darželis „Saulut÷“ ir lopšelis –
darželis „Buratinas“. „Saulut÷je“ ugdomi 109 vaikai, „Buratine“ – 228 vaikai.
Rajone veikia šie sporto klubai:
1. Širvintų rajono Čiobiškio seniūnijos kultūros ir sporto klubas „Pykuolis“.
2. Širvintų rajono futbolo klubas „Širvinta“.
3. Širvintų rajono žol÷s riedulio klubas „Inta“.
4. Širvintų „Atžalyno“ pagrindin÷s mokyklos sporto klubas „Atžalynas“.
5. Širvintų automobilių sporto klubas.
6. Sporto ir kultūros klubas „Saldva“.
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Sportin÷s veiklos rajone pagrindinis tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų
saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, organizuoti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų laisvalaikį,
įtraukti į sporto sąjūdį kuo daugiau mokinių.
Vienas didžiausių pasiekimų - lietuvių kalbos valstybinis brandos egzaminas. Jį laik÷ 136
abiturientai, išlaik÷ – 95,6 proc. Mūsų rajono mokiniai lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą
išlaik÷ geriau nei pra÷jusiais mokslo metais (2008 m. išlaik÷ 88,7 %) ir geriau už visos Lietuvos
mokinių vidurkį (visoje Lietuvoje išlaik÷ 93,5 %). 50-99 balais įvertinta 66% šį egzaminą
išlaikiusių rajono kandidatų darbų, o Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje - beveik 69%.
Matematikos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 93 abiturientai, išlaik÷ – 89 %. (Gelvonų ir
Musninkų vidurin÷se išlaik÷ visi, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje – 87,3 %). Tai yra
geresnis rezultatas nei pra÷jusiais metais (2008 m. išlaik÷ 85,1 %), bet blogesnis rezultatas visos
Lietuvos mastu (visoje Lietuvoje išlaik÷ 90,2 %). Beveik 46 % išlaikiusiųjų šį egzaminą kandidatų
darbų įvertinta nuo 50 iki 99 balų, o Musninkų vidurin÷je mokykloje- 60 %.
Istorijos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 77 abiturientai, išlaik÷ – 94,8 % (visoje
Lietuvoje- 94 %). Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje išlaik÷ 93,7 % mokinių, o Gelvonų ir
Musninkų vidurin÷se mokyklose- 100 %. Praeitais metais šį egzaminą išlaik÷ 91,2 % abiturientų.
50-99 balais įvertinta 41 % darbų, o Musninkų vidurin÷je mokykloje - beveik 64 %, Gelvonų
vidurin÷je mokykloje – 50 % ir Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje – 36,7 %.
Anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 73 mokiniai, išlaik÷ – 84,9 %. Praeitais
metais išlaik÷ 84,3 %. Šiais metais anglų kalbos valstybinį egzaminą išlaik÷ 93 % visos Lietuvos
abiturientų. Gelvonų ir Musninkų vidurinių mokyklų abiturientai šį egzaminą išlaik÷ visi, o
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – 83 %. 50-99 balais įvertina 34% darbų, o Musninkų
vidurin÷je mokykloje – 60 %.
Fizikos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 15 abiturientų, išlaik÷ visi. Praeitais metais taip
pat išlaik÷ visi. Lietuvoje šiais metais išlaik÷ 97,4 % abiturientų. 40 % rajono abiturientų fizikos
egzamino darbų įvertinta nuo 50 iki 99 balų.
Chemijos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 11 rajono abiturientų. Šiais metais, kaip ir
pra÷jusiais metais, šį egzaminą išlaik÷ visi mokiniai (visoje Lietuvoje išlaik÷ 98,3 %). 54,5 %
rajono mokinių darbų įvertinta 50-89 balais.
Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą laik÷ tik 3 Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos mokiniai, išlaik÷ visi, beveik 67 % įvertinta nuo 50 iki 69 balų. Visoje
Lietuvoje šį egzaminą išlaik÷ 90 % abiturientų.
Vokiečių kalbos valstybinį brandos egzaminą laik÷ ir išlaik÷ visi 8 rajono abiturientai.
Pernai išlaik÷ taip pat visi. 25 % rajono mokinių darbų įvertinta nuo 50 iki 59 balų. Visoje Lietuvoje
šį egzaminą išlaik÷ 97,2 % abiturientų.
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Rusų kalbos (užsienio) valstybinį brandos egzaminą laik÷ 13 Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
abiturientų, išlaik÷ – 92,3 %. Pernai išlaik÷ 83,3 %. Visoje Lietuvoje išlaik÷ 98,6 %. Nuo 50 iki 99
balų įvertinta 33 % rajono abiturientų.
Biologijos valstybinį brandos egzaminą laik÷ 12 rajono abiturientų, išlaik÷ 91,7 %. Pernai
išlaik÷ 100 %. Visoje Lietuvoje išlaik÷ 93 % abiturientų. Tik 27 % abiturientų biologijos darbų
įvertinta nuo 50 iki 99 balų.
2009 metų mūsų rajono abiturientų valstybinių brandos egzaminų vidurkis yra 45,1 (2008
m. buvo 39,4). 50-99 balais įvertintų valstybinių brandos egzaminų dalis nuo išlaikytų valstybinių
brandos egzaminų skaičiaus yra 49 % (pernai – 48,4 %).
Mokyklinių brandos egzaminų bendras rajono vidurkis yra 6,3 (pernai – 6,6).
Brandos atestatai su pagyrimu išduoti septyniems Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
abiturientams ir penkiems Musninkų vidurin÷s mokyklos abiturientams. Apibendrinant egzaminų
rezultatus, galima pateikti tokią apibendrinančią informaciją:
28 lentel÷. Išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus kandidatų dalis %
Laikiusių

Išlaikiusių

Išlaikisių egzaminą

egzaminą mokinių

egzaminą mokinių

2008 m. mokinių

skaičius

proc.

proc.

Lietuvių kalba

136

95,6

87,7

Matematika

93

88,2

85,1

Biologija

12

91,7

100

Chemija

11

100

100

Informacin÷s

3

100

100

Vokiečių kalba

8

100

100

Anglų kalba

73

84,9

84,3

Rusų kalba

13

92,3

83,3

Istorija

77

94,8

91,2

Fizika

15

100

100

Egzamino pavadinimas

technologijos

29 lentel÷. Valstybinių brandos egzaminų vidurkis
Mokykla

2009 metai

2008 metai

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

35,1

37,6

Musninkų vidurin÷ mokykla

59,4

52,1

Gelvonų vidurin÷ mokykla

39,9

25,6
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Savivaldyb÷s mokyklos

45,1

39,4

Beveik 50 % darbų (išlaikiusiųjų) įvertinta 50-99 balais, o Musninkų vidurin÷s mokyklos – 59 %
min÷tais balais.

30 lentel÷. Mokyklų rodikliai
Tenka vienam

Mokytojų

Pirmaeilininkų

Antraeilininkų

skaičius

skaičius

skaičius

64

53

11

9,3

Musninkų vidurin÷

38

34

4

8,2

Gelvonų vidurin÷

28

25

3

7,5

„Atžalyno“ pagrindin÷

46

41

5

10,2

Alionių pagrindin÷

18

15

3

4,7

18

13

5

4,2

Barskūnų pagrindin÷

21

15

6

4,2

Bartkuškio pagrindin÷

24

17

7

4,8

Čiobiškio pagrindin÷

20

15

5

4,3

Zibalų pagrindin÷

19

18

1

4,6

Širvintų pradin÷

34

33

1

11,4

Iš viso:

330

279

51

7,6

Mokykla

Lauryno

Stuokos-

Gucevičiaus gimnazija

Bagaslaviškio

Igno

Šeiniaus pagrindin÷

mokytojui
mokinių

Įsijung÷me į Mokyklų tobulinimo programą (MTP) plius:
 Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas (tikslas - kurti palankesnes sąlygas
bendrojo lavinimo ir švietimo kokyb÷s gerinimui

panaudojant šiuolaikinių

technologijų teikiamas galimybes. Keliamas uždavinys - modernizuoti bendrojo
lavinimo mokyklas įrengiant šiuolaikin÷mis technologijomis aprūpintas mokytojų
darbo vietas). Konkursą laim÷jo: Širvintų „Atžalyno“ pagrindin÷ mokykla, Širvintų
pradin÷ mokykla, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindin÷ mokykla.
 Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra (tikslas modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas ir profesinio rengimo įstaigas, kurios turi
IX-XII kl. mokinių, atnaujinant technologijų, gamtos ir menų mokymo priemones
bei įrangą). Įranga bus aprūpintos Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija
ir Musninkų vidurin÷ mokykla.
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 Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas (tikslas - modernizuoti
mokyklų bibliotekas, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų
kokybę bei laiduoti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas). Tikslui pasiekti
keliamas uždavinys - aprūpinti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas modernia
įranga ir baldais. Konkurso būdu atrinkta gimnazija ir Gelvonų vidurin÷ mokykla.
31 lentel÷. Vykdytos veiklos
Veiklos sritis

Vykdyta veikla

Švietimo ir mokslo institucijų Atnaujinta pagal reikalavimus kompiuterin÷s programos
registro koordinatorius
versijos. Patikslinti Švietimo ir mokslo institucijų registro
duomenys (kontaktiniai duomenys, nuostatai, patalpų plotas ir
kt.). Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenų teikimas
Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo informacinių
technologijų centrui, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo
aprūpinimo centrui ir kitoms įstaigoms (likviduotų,
reorganizuotų, veikiančių mokyklų sąrašai su kontaktiniais ir kt.
duomenimis) bei Savivaldyb÷s tinklalapiui.
Mokinių duomenų baz÷s Atnaujintos pagal reikalavimus kompiuterin÷s programos
administravimas
versijos.Suimportuoti Mokinių duomenų baz÷s išrašai į ataskaitų
programą.Patikslinti mokyklų duomenys, mokinių duomenys ir
skaičius Mokinių duomenų baz÷je sausio 1 d. Iš mokyklų
surinkti Mokinių duomenų baz÷s 2 pusmečio išrašai, patikrintas
duomenų kiekis ir teisingumas. Mokinių duomenų baz÷s išrašai
išsiųsti Švietimo informacinių technologijų centrui. Mokinių
duomenų baz÷s tvarkymas Mokinio krepšelio ataskaitai:
mokinių duomenų baz÷s 1 pusmečio išrašų surinkimas, duomenų
kiekio ir teisingumo patikrinimas bei išsiuntimas Švietimo
informacinių technologijų centrui.Patikslinti mokyklų, mokinių
duomenys ir skaičius Mokinių duomenų baz÷je rugpjūčio 31 d.
ir rugs÷jo 1 d. Iš mokyklų surinkti Mokinių duomenų baz÷s 1 ir
2 pusmečių išrašai, patikrintas duomenų kiekis ir teisingumas.
Mokinių duomenų baz÷s išrašai išsiųsti Švietimo informacinių
technologijų centrui. Mokyklų duomenų, mokinių skaičiaus
tikslinimas Mokinių duomenų baz÷je lapkričio 1 d. Mokinių
duomenų baz÷s 1 pusmečio išrašų surinkimas, duomenų kiekio ir
teisingumo patikrinimas bei išsiuntimas Švietimo informacinių
technologijų centrui.
Pedagogų duomenų baz÷s Pedagogų baz÷s tvarkymas vasario 1 d. (laikotarpis nuo spalio 1
administravimas
d. iki vasario 1 d.): patikrinti ir pakoreguoti mokyklų įvesti
duomenys, patvirtintas duomenų teisingumas ir atsiskaityta su
Švietimo informacinių technologijų centru.Pedagogų baz÷s
tvarkymas spalio 1 d.: patikrinti ir pakoreguoti mokyklų įvesti
duomenys, patvirtintas duomenų teisingumas ir atsiskaityta su
Švietimo informacinių technologijų centru.
Asmens duomenų apsauga Panaikinti seni Gelvonų vidurin÷s ir Zibalų pagrindin÷s mokyklų
mokyklose
Pedagogų duomenų baz÷s administravimo unikalūs prisijungimo
vardai ir slaptažodžiai bei išduoti nauji.
Miesto lopšelių – darželių Patikslinti mokinių duomenys ir skaičius Mokinių duomenų
Mokinių duomenų bazių baz÷je sausio 1 d. Suformuotas Mokinių duomenų baz÷s 2
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tvarkymas

Mokinio krepšelio ataskaita ir
duomenys Mokinio krepšelio
l÷šų apskaitai

Švietimo statistin÷s ataskaitos

Bibliotekų ataskaitos

Statistinių
duomenų
ir
informacijos
teikimas
ir
apdorojimas.
Švietimo

pusmečio išrašas. Suvesti Priešmokyklinio ugdymo grupių
mokinių duomenys į Mokinių duomenų bazę rugs÷jo 1 d.
Suformuotas Mokinių duomenų baz÷s išrašas už 1 pusmetį.
Suimportuoti Mokinių duomenų baz÷s išrašai į ataskaitų
programą.Suformuota
Sutartinių
mokinių
skaičiaus
apskaičiavimo pagal mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių
skaičiaus metodiką ataskaita, ji patikrinta ir pakoreguota,
suderinta su finansininku bei pateikta Švietimo informacinių
technologijų centrui.Mokinių skaičiaus kaita per metus (atvykę,
išvykę mokiniai) Mokinio krepšelio l÷šų apskaitai: sutikrinti
duomenys su Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistu.
Bendrojo lavinimo mokyklos mokslo metų ataskaita (mokiniai)
1-mokykla: patikrintos mokyklų statistin÷s ataskaitos, patikslinti
duomenys, suformuotos rajono ataskaitos (bendra ir kaimas) ir
atsiskaityta su Švietimo informacinių technologijų centru.
Bendrojo lavinimo mokyklos mokslo metų ataskaita (aplinka) 2mokykla: patikrintos mokyklų statistin÷s ataskaitos, patikslinti
duomenys, suformuotos rajono ataskaitos (bendra ir kaimas) ir
atsiskaityta su Švietimo informacinių technologijų centru.
Bendrojo lavinimo mokyklos mokslo metų ataskaita (pedagogai)
3-mokykla: patikrintos mokyklų statistin÷s ataskaitos, patikslinti
duomenys, suformuotos rajono ataskaitos (bendra ir kaimas) ir
atsiskaityta su Švietimo informacinių technologijų centru.
Bendrojo lavinimo mokyklos mokslo metų ataskaita
(nepedagoginiai darbuotojai) 3D-mokykla: patikrintos mokyklų
statistin÷s ataskaitos, patikslinti duomenys, suformuota rajono
ataskaita ir atsiskaityta su Švietimo informacinių technologijų
centru. Bendrojo lavinimo mokyklos mokslo metų ataskaita
(darbuotojai) 3ES-mokykla: patikrintos mokyklų statistin÷s
ataskaitos, patikslinti duomenys, suformuotos rajono ataskaitos
(bendra ir kaimas) ir atsiskaityta su Švietimo informacinių
technologijų centru. Bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų,
kurie naudoja internetą d÷stomam dalykui (ne skaičiavimams),
skaičius ir pasiskirstymas pagal d÷stomus dalykus 3I-mokykla
ataskaita: patikrintos mokyklų statistin÷s ataskaitos, patikslinti
duomenys, suformuotos rajono ataskaitos (bendra ir kaimas) ir
atsiskaityta su Švietimo informacinių technologijų centru.
Neformaliojo švietimo mokyklos mokslo metų ataskaita 4mokykla: patikrintos mokyklų statistin÷s ataskaitos, suformuotos
rajono ataskaitos (meno ir sporto) ir atsiskaityta su Švietimo
informacinių technologijų centru.
Patikrintos ir pakoreguotos švietimo įstaigų bibliotekų ataskaitų
duomenys. Suvesti švietimo įstaigų pateikti duomenys į LIBIS
statistikos modulį ir jie patvirtinti. Parengta 20 suvestinių
ataskaitų (12 mokyklų, bendros pradinių, pagrindinių, vidurinių,
gimnazijų, neformaliojo ugdymo mokyklų grupių, bendrojo
lavinimo mokyklų grup÷s, švietimo įstaigų grup÷s, bendroji
bibliotekų ataskaita 1 kultūra metin÷) ir pateiktos Lietuvos
nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai.
Parengti Širvintų rajono savivaldyb÷s švietimo steb÷senos
rodikliai, Širvintų rajono savivaldyb÷s švietimo steb÷senos
rodiklių aprašai, Širvintų rajono savivaldyb÷s švietimo
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politikos analiz÷

Mokyklų
veiklos
viešo
skelbimo aprašas
Mokinių,
klasių,
klasių
komplektų, grupių nustatymas
švietimo įstaigose

Ugdymo planai

Vidurinio ugdymo programos
aprašo įgyvendinimas
Profesinis informavimas
konsultavimas

Mokyklų
mokykliniais
koordinavimas

ir

aprūpinimo
autobusais

Mokyklų aprūpinimas vadov÷liais, grožine literatūra,
baldais, mokymo ir kt.
priemon÷mis

Informacin÷s komunikacin÷s
technologijos, aprūpinimas ir
įgyvendinimas

steb÷senos tvarkos aprašas bei patvirtinti administracijos
direktoriaus
įsakymu.
Pateikta
statistin÷
informacija
Savivaldyb÷s tinklalapiui. Patikrinti ir pateikti duomenys
Švietimo pl÷tot÷s centrui leidiniui „Lietuva. Švietimas
regionuose“. Sutvarkyti ir apdoroti kasmetiniai ir kt. Švietimo ir
sporto skyriui teikiami duomenys ir informacija. Pateikti
statistiniai duomenys ir informacija įvairioms institucijoms.
Surinkti mokyklų, kurios neturi internetinių svetainių, veiklos
viešo skelbimo aprašai ir išsiųti įd÷ti į Savivaldyb÷s tinklalapį.
Parengti mokinių, klasių, klasių komplektų, grupių skaičiaus
nustatymo švietimo įstaigose (bendrojo lavinimo, neformaliojo
ugdymo mokyklose) 2009-2010 mokslo metams statistinių
lentelių projektai, aptarta su mokyklų vadovais ir pateikta
Savivaldyb÷s tarybai tvirtinti.Parengtos mokinių, klasių, klasių
komplektų, grupių skaičiaus nustatymo švietimo įstaigose
(bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo mokyklose) 20092010 mokslo metams statistin÷s lentel÷s, aptarta su mokyklų
vadovais ir pateikta Savivaldyb÷s tarybai tvirtinti. Parengti
Tarybos sprendimų projektai.
Patikrinti ir suderinti švietimo įstaigų ugdymo planų projektai.
Patikrinti, pakoreguoti ir suderinti Švietimo įstaigų ugdymo
planai.
Vykdyta bendra skyriaus ved÷jos ir specialistų 3-4 gimn. klasių
mokinių individualių ugdymo planų ir tvarkaraščių sudarymo
patikra.
Parengti Tarybos sprendimų projektai d÷l kompiuterin÷s įrangos
perdavimo mokykloms, kuriose įsteigti Profesinio informavimo
taškai, valdyti patik÷jimo teise. Užpildyti Valstyb÷s turto
perdavimo ir pri÷mimo aktai bei išsiųsti Švietimo ir mokslo
ministerijai. Parengti ir užpildyti Savivaldyb÷s turto ir turto,
valdomo patik÷jimo teise, perdavimo ir pri÷mimo aktai. Surinkti
dokumentai d÷l turto perdavimo mokykloms ir pateikti
Buhalterijos skyriui bei mokyklos buhalterijai.
Pateikta paraiška Švietimo ir mokslo ministerijai d÷l mokyklinių
autobusų poreikio. Parengti Tarybos sprendimo projektas ir
aiškinamasis raštas d÷l sutikimo perimti savivaldyb÷s
nuosavyb÷n ir perdavimo mokyklai. Užpildytas Valstyb÷s turto
perdavimo ir pri÷mimo aktas bei išsiųstas Švietimo ir mokslo
ministerijai. Parengtas ir užpildytas Savivaldyb÷s turto
(mokyklinio autobuso) perdavimo ir pri÷mimo aktas. Surinkti
dokumentai d÷l autobuso perdavimo mokyklai ir pateikta
Buhalterijos skyriui bei mokyklos buhalterijai. Patikrinti
mokyklinių autobusų važin÷jimo grafikai.
Parengtas Širvintų rajono savivaldyb÷s mokyklų aprūpinimo
bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir mokymo priemon÷mis
tvarkos aprašas ir aptartas su mokyklų vadovais. Parengtas
Tarybos sprendimo projektas d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s
mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadov÷liais ir
mokymo priemon÷mis tvarkos aprašo patvirtinimo.
Paskirstytos ir išduotos gautos mokomosios kompiuterin÷s
priemon÷s mokykloms. Parengti Tarybos sprendimų projektai ir
aiškinamieji raštai d÷l sutikimo perimti turtą savivaldyb÷s
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Širvintų rajono savivaldyb÷s
švietimo įstaigų paramos
fondo veiklos organizavimas
Mokyklų
tobulinimo
programos plius projektų
koordinavimas

Vadovų ir mokytojų atestacija

Prevencija

Vaiko minimalios ir vidutin÷s
priežiūros
įstatymo
įgyvendinimas

Švietimo ir sporto skyriaus
archyvas

nuosavyb÷n ar valdyti patik÷jimo teise bei perdavimo
mokykloms. Užpildyti Valstyb÷s turto perdavimo ir pri÷mimo
aktai ir išsiųsti atitinkamoms institucijos. Parengti ir užpildyti
Savivaldyb÷s turto ir turto, valdomo patik÷jimo teise, perdavimo
ir pri÷mimo aktai. Surinkti dokumentai d÷l turto perdavimo
mokykloms pateikta Buhalterijos skyriui bei mokyklų
buhalterijoms.
Paramos fondo administratoriaus funkcijų vykdymas: išlaidų
kontrol÷, pinigų iš÷mimas, dokumentų tvarkymas, pos÷džių
organizavimas. Paramos fondo ataskaitų pildymas ir pateikimas
Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Užpildytos ir išsiųstos Trišal÷s sutartys Švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui. Patikrinta Tiek÷jų
pateiktų dokumentai, pasirašytos ir išsiųstos sąskaitos faktūros,
perdavimo ir pri÷mimo bendrieji aktai. Parengti Tarybos
sprendimų projektai ir aiškinamieji raštai d÷l savivaldyb÷s turto
perdavimo mokykloms. Parengti ir užpildyti Savivaldyb÷s turto
perdavimo ir pri÷mimo aktai. Surinkti dokumentai d÷l turto
perdavimo mokykloms ir pateikta Buhalterijos skyriui bei
mokyklų buhalterijoms. Išsiųstos Tarybos sprendimų kopijos
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui.
Patikrinti ir pakoreguoti Mokyklų duomenų Mokyklų tobulinimo
programos plius projektų Virtualioje sistemoje.
Dalyvauta L.Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos vyr. mokytojos
Loretos Skardžiuvien÷s veiklos vertinime jai atestuojantis ir jos
pamokų steb÷jimas. Dalyvauta L.Stuokos - Gucevičiaus
gimnazijos, „Atžalyno“ pagrindin÷s mokyklos atestacinių
komisijų pos÷džiuose.
Organizuotas recenzentų grup÷s darbas socializacijos konkurso
paraiškų vertinimui. Parengta informacija mokykloms d÷l
socializacijos paraiškų tinkamumo. Organizuotas l÷šų skirstymo
komisijos darbas. Sudarytos sutartys d÷l socializacijos projektų
įgyvendinimo.
Surinkta informacija apie vasaros poilsio programų
įgyvendinimą ir parengta dalykin÷ ataskaita. Surinkta
informacija apie prevencinių programų per mokslo metus
įgyvendinimą ir parengta ataskaita. Parengta ataskaita pagal
prevencin÷s veiklos rodiklius.
Organizuoti savivaldyb÷s prevencinio darbo grup÷s pos÷džiai,
parengta informacija. Parengtas darbo planas 2009 metams.
Surinkta ir pateikta informacija apie minimalių ir vidutinių
priežiūros priemonių taikymą bendrojo lavinimo mokyklose.
Dalyvauta teisme d÷l Lauros Kybartait÷s (mokyklos
nelankymo). Parengta ataskaita pagal vaiko priežiūros rodiklius
ŠVIS-ui
Sutvarkytos ir perduotos saugojimui 2006, 2007 metų ilgo ir
nuolatinio saugojimo bylos. Sutvarkytos asmens bylos,
parengtas asmens bylų sąrašas ir bylos perduotos saugojimui.
Parengti 1977, 1976, 1975, 1974, 1995, 1994, 1996, 1997 metų
bylų sąrašai ir bylos perduotos saugojimui. Organizuotas
skyriaus DEK pos÷dis. Parengtas dokumentacijos planas 2010
metams. Parengtas dokumentų registrų sąrašas 2010 metams.
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Mokyklų
vadovų Dalyvauta vertinant „Atžalyno“ pagrindin÷s mokyklos
kompetencijos ir jų veiklos pavaduotojos veiklą, parengta pažyma. Dalyvauta atestacin÷s
ekspertavimas
komisijos pos÷džiuose, parengti protokolai. Dalyvauta vertinant
Alionių pagrindin÷s mokyklos direktoriaus pavaduotojos veiklą,
parengta pažyma.
Mokytojų veiklos vertinimas
Dalyvauta atestacin÷s komisijos pos÷džiuose Alionių
pagrindin÷je, Gelvonų vidurin÷je, pradin÷je, Meno mokyklose.
Steb÷tos Musninkų vidurin÷s mokyklos pradinių klasių
mokytojos Danguol÷s Blusevičien÷s pamokos. Steb÷tos pradin÷s
mokyklos mokytojų Aušros Lebedevien÷s ir Ramun÷s
Savickien÷s pamokos.
Privalomas lankymas (iki 16 Aptartas Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo
metų)
prevencijos tvarkos aprašas. Surinkta informacija apie mokinių
praleistas pamokas ir praleidimo priežastis. Surinkta informacija
apie nelankančius mokyklos mokinius iki 16 metų amžiaus.
Rinkta informacija apie nelankančius mokyklos mokinius,
turinčius negalią. Su VTAS darbuotojais 11 kartų lankytąsi
mokinių, nelankančių mokyklos, namuose.

IV.

SAVIVALDYBöS BIUDŽETAS 2009 METAIS

2009 metų Širvintų rajono savivaldyb÷s biudžeto pajamų planas buvo 44786,1 tūkst.
litų. Planas įvykdytas 41443,1 tūkst. litų arba 92,5 % . Negauta 3343,0 tūkst. litų arba 7,5 %.
Ženkliai neįvykdytas gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planas, t.y. 1776,4 tūkst. litų bei
negauta 1973,0 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių struktūros skirtumams išlyginti.
Nesurinko ir biudžetin÷s įstaigos planuotų pajamų už teikiamas paslaugas - 221,2 tūkst. litų. Pajamų
iš baudų ir konfiskacijos negauta 89,7 tūkst. litų. Savivaldyb÷s biudžeto pajamų struktūra bei
pajamų plano vykdymas pateiktas 32 lentel÷je.
D÷l 2009 metais nevykdomo pajamų plano, vietoj planuotų 44786,1 tūkst. litų išlaidų,
išleista 41442,8 tūkst.litų, arba 92,5 %.
Didžiausią 2009 metų Savivaldyb÷s biudžeto išlaidų dalį sudar÷ l÷šos, skiriamos švietimui net 56,4 % viso biudžeto. Socialinei apsaugai skirtos l÷šos sudar÷ 12 %. Bendrosioms valstyb÷s
paslaugoms 2009 m. buvo išleista 15,2 % biudžeto l÷šų. Šią funkcinę išlaidų grupę sudaro ne tik
valdymo išlaidos, bet ir išlaidos paskolų grąžinimui, palūkanų mok÷jimui, bendrosios dotacijos
kompensacijos grąžinimas valstyb÷s biudžetui, valstyb÷s perduotų funkcijų vykdymo išlaidos. Visa
Savivaldyb÷s 2009 metų biudžeto išlaidų struktūra pavaizduota 7 paveiksle „2009 metų Širvintų
rajono savivaldyb÷s biudžeto išlaidų struktūra“
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Švietimas
56,4%
Socialin÷ apsauga
12,0%

Bendrosios
valstyb÷s
paslaugos
15,2%
Gynyba
0,2%

Poilsis, kultūra ir
religija
5,9%

Sveikatos apsauga
1,4%
Ekonomika
3,3%

Būstas ir
komunalinis ūkis
1,9%
Aplinkos apsauga

Viešoji tvarka ir
visuomen÷s
apsauga
1,7%

2,2%

7 pav. 2009 metų Širvintų rajono savivaldyb÷s biudžeto išlaidų struktūra

32 lentel÷. 2009 metų rajono biudžeto išlaidų pagal valstyb÷s funkcijas vykdymas
Funkcin÷s
klasifikacijos
kodas

01.

Išlaidos pagal valstyb÷s funkcijas

Bendrosios valstyb÷s paslaugos

Patikslintas
2009 m.
biudžeto
išlaidų
planas

7164,5

Įvykdyta
2010-01-01

6305,1

Įvykdymo %

88,0
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomen÷s apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialin÷ apsauga

64,3
704,4
1581,1
1439,7
890,0
577,6
2568,2
24483,2
5313,1

64,3
704,4
1349,8
912,4
782,4
561,1
2440,3
23360,0
4963,0

100,0
100,0
85,4
63,4
87,9
97,1
95,0
95,4
93,4

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

44786,1

41442,8

92,5

Širvintų rajono savivaldyb÷s biudžetinių l÷šų kreditinis įsiskolinimas (be ilgalaikių paskolų)
2010 m. sausio 1 d. prekių ir paslaugų naudojimui, socialinio draudimo įmokoms, socialin÷ms
išmokoms, turto įsigijimui sudaro 1796,3 tūkst. litų. Ilgalaikio turto įsigijimui lizingo būdu – 203,8
tūkst. litų.
Kreditinis įsiskolinimas už 2009 metus susidar÷ d÷l to, kad 2009 metais negavome 3343
tūkst. litų planuotų pajamų. 2009 metų debetinis ir kreditinis įsiskolinimas pateiktas 10 lentel÷je.
Širvintų rajono savivaldyb÷ nuo 1999 metų investiciniams projektams vykdyti turi pa÷musi
15 paskolų už 7348,8 tūkst. litų. Kiekvienais metais dalis paskolų yra grąžinama. Iš viso iki 2010 m.
sausio 1 d. grąžinta 3643,2 tūkst. litų. 2009 metais buvo paimta 980,0 tūkst. litų paskola L.StuokosGucevičiaus gimnazijos dalies bendrabučio pastato rekonstravimui į meno mokyklą bei Širvintų
lošelio-darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimui ir 40,0 tūkst. litų paskola investicijų projektui
„Šešuol÷lių kadastrin÷s vietov÷s melioracijos darbų rekonstrukcija“. 2009 metais paskolų grąžinta
891,5 tūkst.litų, palūkanų už paskolas sumok÷ta 309,5 tūkst. litų. Negrąžintų paskolų likutis 2010
m. sausio 1 d. sudaro 3705,6 tūkst litų.
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto skyrius administruoja
žem÷s nuomos mokestį.
2009 metais surinkta žem÷s nuomos mokesčio – 189 595,38 Lt.
Iš viso yra 909 žem÷s nuomos mokesčio mok÷tojų, iš jų: 91 juridiniai vienetai, 818
fiziniai asmenys.
2009-01-01 žem÷s nuomos mokesčio nepriemoka sudar÷ – 147 833,70 Lt, iš jų:
juridinių vienetų - 117 988,57 Lt (80 %), fizinių asmenų – 29 845,13 Lt (20 %)
2010-01-01 žem÷s nuomos mokesčio nepriemoka sudaro - 196 335,60 Lt, iš jų:
juridinių vienetų – 148 154,45 Lt (75 %), fizinių asmenų – 48 181,15 Lt (25 %).
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1065 patvirtino
Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymo koncepciją ir 2007 m. birželio 26
d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomyb÷s įstatymas, kuris nustato
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viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio, kurį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkinys, sud÷tį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų
rinkinio sudarymą ir pateikimą. Viešojo sektoriaus subjektai, t. y. Savivaldyb÷ bei

visos jos

biudžetin÷s įstaigos, turi tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos
standartus ir bendrąjį sąskaitų planą nuo 2010 m. sausio 1 d.
2009 metais daug d÷mesio skirta projekto „Širvintų rajono savivaldyb÷s finansų valdymo ir
strateginio planavimo sistemų pl÷tra“ įgyvendinimui. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti naujuosius
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansin÷s atskaitomyb÷s standartus, užtikrinti viešojo sektoriaus
apskaitos duomenų ir finansų valdymo efektyvumą bei kokybę, gerinti į rezultatus orientuotą
Savivaldyb÷s valdymą. Taip pat bus pritaikyta ir įdiegta Savivaldyb÷s poreikius atitinkanti veiklos
planavimo ir valdymo bei finansų valdymo ir apskaitos sistema.
V.

PAGRINDINöS 2010 METŲ VEIKLOS KRYPTYS

1. Tęstiniai darbai, vykdomi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas
funkcijas.
2. Veiklos tobulinimas, nukreiptas į darniąją Savivaldyb÷s administracijos s÷kmę.
3. Investicijų projektų įgyvendinimas:
Projekto pavadinimas
Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
ir savivaldyb÷s įstaigų darbuotojų mokymas
Širvintų rajono 2007 – 2013 metų strateginio
pl÷tros plano atnaujinimas
Savivaldyb÷s strateginio veiklos plano atnaujinimas
Širvintų rajono savivaldyb÷s finansų valdymo ir
strateginio planavimo sistemų pl÷tra
Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas
Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros pl÷tros specialiojo plano rengimas
Širvintų miesto ir rajono detaliųjų planų rengimas
Elektronin÷s demokratijos priemonių pl÷tra Širvintų
rajono savivaldyb÷je
Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus
gatv÷s rekonstrukcija
Paplūdimio prie užtvenktos Širvintos up÷s Širvintų
mieste įrengimas
Turizmo informacijos ženklų ir stendų įrengimas
Širvintų mieste esančio Berž÷s upelio būkl÷s
gerinimas
Musninkų vidurin÷s mokyklos renovavimas, mažinant
suvartojamos energijos sąnaudas

Projekto preleminari vert÷, Lt
242.162,80
75.593,00
68.000,00
807.080,00
595.000,00
238.000,00
107.027,00
299.572,00
8.154.336,00
499.999,75
375.000,00
578.000,00
3.391.111,66
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Širvintų Lautyno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos
pastato rekonstravimas, siekiant sumažinti
suvartojamos energijos sąnaudas
Širvintų lopšelio - darželio „Buratinas“ pastato
rekonstravimas siekiant sumažinti suvartojamos
energijos sąnaudas
Neries baseino investicin÷s programos I etapas (Zarasų, Visagino,
Utenos, Ignalinos, Mol÷tų, Ukmerg÷s, Širvintų, Švenčionių
savivaldyb÷s). Širvintų rajone numatytų projektų įgyvendinimas:
1. Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandentiekio ir nuotekų
tinklų pl÷tra ir rekonstrukcija

3.357.305,00

1.438.845,00

6.772.500,00

2. Širvintų miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija

3.369.030,00

3. Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandens gręžinių
rekonstrukcija ir vandens ruošimo įrenginių statyba

3.121.627,00

Širvintų rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos ir Širvintų
rajono savivaldyb÷s kultūros centro pastato Širvintose, I. Šeiniaus
g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas

1.520.500,00

35.010.689,00 Lt
4. Investicijų projektų paraiškų rengimas finansinei paramai gauti:
Projekto pavadinimas
Pesticidais užterštų sand÷lių išvalymas
nuo aplinkai pavojingų medžiagų
Buvusio Lapelių pradinio ugdymo
skyriaus pastato pritaikymas
visuomen÷s poreikiams
Kernav÷s kultūros centro patalpų
renovavimas ir aplinkos infrastruktūros
gerinimas
Širvintų lopšelio - darželio „Buratinas“
remontas
Motiejūnų kaimo geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
įrengimas
Kernav÷s Kerniaus gatv÷s suvarkymas
Buvusios Bartkuškio pagrindin÷s
mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus patalpų pritaikymas
bendruomen÷s poreikiams
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindin÷s
mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas
Širvintų rajono Musninkų vidurin÷s
mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo
skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas

Preliminari
projekto
vert÷, Lt
1.693.326,00

Paraiškos/projektinio
pasiūlymo pateikimo
data
2010.03.31 (bus
atid÷ta)

812.921,00

2010.03.31

1.083.895,00

2010.03.31

782.661,00

2010.03.31

726.800,00

2010.06.30

1.008.217,60

2010.06.30

1.008.217,60

2010.06.30

292.000,00

2010.06.30

256.960,00

2010.06.30
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Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijos Kultūros centro
Kiauklių filialo pastato rekonstrukcija
Nestacionarių socialinių paslaugų pl÷tra
Širvintų rajone
Universalių daugiafunkcių centrų kaimo
vietov÷se steigimas

1.008.217,60

2010.06.30

3.625.000,00

2010.02.18

1.468.451,00

Elektronin÷s sveikatos paslaugos:
regionai

L÷šos n÷ra
žinomos

Elektronin÷s valdžios paslaugos:
regionai

L÷šos n÷ra
žinomos
13.766.666,80

Dar nensutatyta, bet
Švietimo ir mokslo
ministerija planuoja
2010 m.
Dar nensutatyta, bet
IVPK planuoja 2010
m.
Dar nensutatyta, bet
IVPK planuoja 2010
m.

