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Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
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ĮVADAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 2008, Nr. 113-4290)
29 straipsnio 8 dalies 9 ir 10 punktais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento
(redakcija: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009-07-30 sprendimas Nr. 1-159, Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. 1-165), patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2008-12-19 sprendimu Nr. 1-261, 213 punktu, savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito uţ
savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui.
Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti viešojo
administravimo teises ir pareigas, pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir
merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra šios įstaigos vadovas.
Nuo 2009 metų balandţio 8 dienos Savivaldybės administracijos direktore dirba Elena
Davidavičienė, nuo 2007 06 01 Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio)
pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju dirba Jonas Purvaneckas.
Vietos savivaldos įstatyme nustatyta savivaldybių institucijų, iš jų ir savivaldybės
administracijos direktoriaus veiklos tvarka įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos
vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėţta kompetencija, funkcijos, ūkinės ir finansinės veiklos
pagrindai.
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010
metų veiklos ataskaita pateikta pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 02 27 sprendimu Nr. 130 ,,Dėl Širvintų rajono 2009-2011 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas 14
programų. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracijos
darbuotojai įgyvendindami 2010 m. programas siekė šių strateginių tikslų:
1. Uţtikrinti švietimo visiems, socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą, maţinti
socialinę atskirtį.
2. Sudaryti palankias sąlygas kultūros ir turizmo plėtrai, ugdyti pilietiškumą ir verslumą.
3. Tobulinti savivaldos valdymą ir administravimą, stiprinti bendradarbiavimą.
4. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, siekti darnios
plėtros.
5. Diegti aplinkos kokybės gerinimo sistemas.
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2010 m. Savivaldybės biudţetas
2010 metų Širvintų rajono savivaldybės biudţeto pajamų planas 14 programų buvo 41 325,9
tūkst. litų. Planas įvykdytas 42 mln. 160,3 tūkst. litų arba 102 proc., t. y. gauta 834,4 tūkst. litų daugiau
negu planuota. Mokesčių planas 13 mln. 962,0 tūkst. litų, įvykdytas 15 mln. 144 tūkst. litų, arba – 108,5
proc. Geriausiai vykdėme gyventojų pajamų mokesčio surinkimo planą – 4 mln. 316,7 tūkst. litų gauta
daugiau negu planuota, tačiau negavome 3 322 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių
struktūros skirtumams išlyginti bei gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių pajamoms išlyginti. Kitų
mokesčių planas viršytas 185,7 tūkst. litų, pajamų iš baudų ir konfiskacijos gavome 61,7 tūkst. litų
daugiau negu planavome, bet biudţetinės įstaigos nesurinko 244,9 tūkst. litų planuotų pajamų uţ
teikiamas paslaugas. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 10,9 tūkst. litų
maţiau negu planuota. 2010 metais dotacijų gauta 24 mln. 860,7 tūkst. litų. Apyvartos lėšų biudţeto lėšų
stygiui dengti buvo skirta 381,2 tūkst. litų.
Lyginant 2010 metus su 2009 metais, 2010 metais biudţeto pajamų buvo gauta 1,7 proc.
daugiau negu 2009 m. 2009 – 2010 metų biudţeto pajamų faktinis įvykdymas pateiktas 1 schemoje.
1 schema. Biudžeto pajamos 2009-2010 m. tūkst. litų
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2010 metais pajamų planas buvo įvykdytas, todėl iš planuotų 41 mln. 325,9 tūkst. litų išlaidų
išleista 39 mln. 939,3 tūkst. litų arba 96,6 proc. Didţiausią 2010 metų Savivaldybės biudţeto išlaidų dalį
sudarė lėšos švietimui – net 53 proc. viso biudţeto. Socialinės apsaugai skirtos lėšos sudarė 17,7 proc.
Bendrosioms valstybės paslaugoms 2010 m. buvo išleista 16,1 proc. biudţeto lėšų. Šią funkcinę išlaidų
grupę sudaro ne tik valdymo išlaidos, bet ir išlaidos paskoloms grąţinti, palūkanoms mokėti, valstybės
perduotoms funkcijoms vykdyti. Visa Savivaldybės 2010 metų biudţeto išlaidų struktūra pavaizduota 1
diagramoje „2010 metų Širvintų rajono savivaldybės biudţeto išlaidų struktūra“
1 diagrama
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Biudţeto išlaidos darbo uţmokesčiui 2010 metais sudarė 18 mln. 568,3 tūkst. litų. Įnašai
socialiniam draudimui sudarė 5 mln. 945,4 tūkst. litų. Darbo uţmokestis su priskaitymais socialiniam
draudimui sudarė 61,4 proc. viso biudţeto išlaidų. Prekėms ir paslaugoms sunaudota 7 mln. 262,6 tūkst.
litų, arba – 18,2 proc. viso biudţeto išlaidų. Socialinėms išmokoms (pašalpoms) panaudota 5 mln. 806,6
tūkst. litų, tai sudaro 14,5 proc. metų biudţeto. Materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių
įsipareigojimų vykdymui panaudota 2 mln. 205,9 tūkst. litų, tai sudaro 5,5 proc. metų biudţeto. Kitos
išlaidos sudarė tik 0,4 proc. visų išlaidų.
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Širvintų rajono savivaldybės biudţetinių lėšų kreditinis įsiskolinimas (be ilgalaikių paskolų)
2011 m. sausio 1 d. prekių ir paslaugų naudojimui, socialinėms išmokoms, turto įsigijimui sudaro 400,3
tūkst. litų. Ilgalaikio turto įsigijimui lizingo būdu – 85,4 tūkst. litų.
Širvintų rajono savivaldybė investiciniams projektams vykdyti turi paėmusi 16 paskolų.
Negrąţintų paskolų likutis 2011 m. sausio 1 d. – 3 mln. 961,3 tūkst. litų. 2010 metais paskolų grąţinta 1
mln. 407,4 tūkst. litų, palūkanų uţ paskolas sumokėta 149,4 tūkst. litų.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1065 patvirtino Lietuvos
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo koncepciją ir 2007 m. birţelio 26 d. buvo
priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kuris nustato viešojo
sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio, kurį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir biudţeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, sudėtį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę uţ ataskaitų rinkinio
sudarymą ir pateikimą. Viešojo sektoriaus subjektai, t. y. Širvintų rajono savivaldybė bei visos jos
biudţetinės įstaigos nuo 2010 m. sausio 1 d. buhalterinę apskaitą tvarko ir ataskaitas sudaro pagal
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

01 Savivaldybės valdymo tobulinimo programa
Savivaldybės valdymo tobulinimo programos paskirtis – valdymo kokybės gerinimas, viešojo
ir vidaus administravimo tobulinimas, kad būtų greitai ir efektyviai tenkinami visuomenės poreikiai.
Savivaldybės valdymo tobulinimo programos trumpalaikiai tikslai:
1. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudţeto lėšų ir turto naudojimą atliekant
finansinius ir veiklos auditus.
2. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei
finansavimą.
3. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus formuoti teigiamą rajono įvaizdį.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės biudţeto pajamų ir išlaidų bei kitų
piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą organizuoja Savivaldybės administracija. Ji
organizuoja ir kontroliuoja ir Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą. Savivaldybės administracijos
direktorius yra atsakingas uţ Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, Savivaldybės
biudţeto įvykdymo konsoliduotosios ataskaitos parengimą ir pateikimą, Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Savivaldybės kontrolieriaus pareiga, remiantis atliktu auditu,
pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę, biudţeto įvykdymo ataskaitą bei savivaldybės turto
valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą. Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius, siekdamas
6

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita
2010 m. trumpalaikio tikslo – skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudţeto lėšų ir turto naudojimą,
skatino į rezultatus orientuotą valdymą Širvintų rajono savivaldybės administracijoje Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Reikšmingų klaidų ar neatitikimų nenustatyta.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla yra orientuota visapusiškai padėti Savivaldybės
administracijos skyrių, padalinių, jai pavaldţių ar jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, finansuojamų iš
Savivaldybės biudţeto, vadovams, kad jų vykdoma veikla būtų efektyvi ir veiksminga. Vykdytų auditų
metu buvo siekiama nustatyti ir įvertinti, ar vykdant nuostatuose numatytą veiklą, laikomasi įstatymų bei
kitų norminių teisės aktų reikalavimų, ar vidaus kontrolės sistema uţtikrina įstaigų, padalinių tikslų
įgyvendinimą. Atliekant vidaus auditus, nebuvo nustatyta tokių paţeidimų, kuriuos būtų tekę nagrinėti
teisėsaugos institucijose. Atsiţvelgiant į audito metu nustatytus neigiamus faktus, ir siekiant gerinti
audituojamojo juridinio asmens veiklą, buvo pateiktos 33 rekomendacijos.
Rekomendacijos, numatytos rekomendacijų planuose, įvykdytos arba vykdomos.
2. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. Širvintų rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešojo administravimo funkcijas,
siekė antrojo trumpalaikio tikslo – įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos
funkcijų vykdymą bei finansavimą. Savivaldybės administracija savo veikloje vadovavosi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės
tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos
sprendimais.
Savivaldybės taryba – tai institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę. Savivaldybės tarybos,
Savivaldybės

kontrolieriaus

finansinį,

ūkinį,

materialinį

aptarnavimą

atlieka

Savivaldybės

administracija. Per 2010 m. įvyko 12 Savivaldybės tarybos bei 32 komitetų posėdţiai. Iš viso buvo
pateikti 257 sprendimų projektai: meras - 36, Administracijos direktorius – 209, Savivaldybės
kontrolierius – 1, Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas – 1, Ūkininkų ir ţemės ūkio kooperatyvų
rėmimo skirstymo komisijos pirmininkas – 1, Visuomeninės tarybos prie Širvintų rajono policijos
komisariato pirmininkas – 2, Etikos komisijos pirmininkas- 1, Verslo plėtros – 2, Antikorupcijos
komisijos – 2, Tarybos narė J. Barbaravičienė – 1. Priimti 234 sprendimai. Daugiausia vyko jungtinių
komitetų posėdţiai, kuriuose svarstyta Tarybos posėdţiams teikiama medţiaga. Sprendimų projektai
perţiūrėti dėl atitikimo teisės aktams ir suderinti.
Nuo 2010 m. vasario 1 d. pasikeitus Savivaldybės administracijos dokumentų rengimo,
tvarkymo, apskaitos, naudojimo, kontrolės procedūrų taisyklėms, Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio
skyriaus vedėjo pavaduotoja derino Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkių, Administracijos
direktoriaus įsakymų projektus, Administracijos direktoriaus pasirašytus siunčiamųjų dokumentų
valstybinėms įstaigoms ir institucijoms projektus, kurie buvo skelbiami Savivaldybės interneto
svetainėje.
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2010 m. surengti 46 Administracinės komisijos posėdţiai, išnagrinėtos 33 Administracinės
teisės paţeidimų bylos ir priimti 38 nutarimai, surengta 10 etikos komisijos posėdţių ir priimti 5
sprendimai.
2.2. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai,
struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės
tarnautojai.

Į Valdymo tobulinimo programą įtrauktos šios pagrindinės priemonės valstybinėms

funkcijoms vykdyti: gyventojų registro, archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų teikimas valstybės
suteiktos pagalbos registrui, vaiko ir jaunimo teisių apsauga, civilinės būklės aktų registravimas,
pirminės teisinės pagalbos teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė,
gyvenamosios vietos deklaravimas, valstybinės ţemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas juo patikėjimo teise, civilinės saugos organizavimas, mobilizacijos, karo prievolės
administravimas, ţemės ūkio funkcijų vykdymas. Organizuojant savivaldybės darbą, siekiama sudaryti
kuo geresnes, atitinkančias šiuolaikinius darbo vietoms keliamus reikalavimus, sąlygas administracijai,
optimizuojant valstybės tarnautojų skaičių, tobulinant administracinius gebėjimus, taikant šiuolaikines
informacines technologijas.
Rajono Savivaldybės administracijos steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba.
Administracija yra juridinis asmuo. Ją sudaro struktūriniai (15 skyrių) bei struktūriniai-teritoriniai
padaliniai (8 seniūnijos) ir į struktūrinius padalinius neįeinantis valstybės tarnautojas (išskyrus 2
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus). Širvintų rajono savivaldybės administracijoje
nustatytas didţiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių
skaičius – 125 (1 lentelė) ir gaunančių darbo uţmokestį iš surinktų lėšų, pareigybių skaičius - 11.
1 lentelė
Pareigybės lygis

Pareigybės
kategorija

Kvalifikacinė klasė

Pareigybių skaičius

Valstybės tarnautojai
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
8

17
16
13
12
12
12
11
10
10
9
9
6
10
8

II
II
III
III
II
III
III
III
II

1
1
2
6
6
1
5
3
6
22
4
1
1
1
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B
8
III
4
B
8
1
B
7
III
4
B
5
III
1
Iš viso valstybės tarnautojų
70
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Pareigybės
atlyginimo
koeficientas
13
11-12
10-11
9-10
8-9
6-7
Iš viso

Pareigybių skaičius
15
12
5
5
1
17
55

Savivaldybės administracijos personalas 2011 metų sausio 1 dienos duomenimis:


70 valstybės tarnautojai;



55 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;



11 darbo uţmokestis mokamas iš vykdomų programų lėšų.

2010 m. vidutinio mėnesio darbo uţmokesčio palyginimas su 2008 m. bei 2009 m. vidutiniu
mėnesio darbo uţmokesčiu pateiktas 2 lentelėje.
2 lentelė

Pareigybė

Vidutinis mėnesio
darbo uţmokestis
2008 m. (neatskaičius
mokesčių)
su priedais uţ darbo
staţą ir kvalifikacijos
klases

Vidutinis mėnesio
darbo uţmokestis
2009 m.
(neatskaičius
mokesčių)
su priedais uţ darbo
staţą ir
kvalifikacines klases

Vidutinis mėnesio
darbo uţmokestis
2010 m. (neatskaičius
mokesčių)
su priedais uţ darbo
staţą ir kvalifikacines
klases

Administracijos direktorius

5371

4730

4355

4973

4412

3994

Skyriaus vedėjas

3809

3516

3079

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3170

2836

2661

Seniūnijos seniūnas

3192

2945

2677

Seniūnijos seniūno

2428

2315

2178

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas
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pavaduotojas
Vyriausiasis specialistas

3013

2693

2375

Vyresnysis specialistas

2313

2142

1734

Vyresnysis buhalteris

2046

1684

1530

Seniūnijos specialistas

1284

1361

1273

1132

1049

1134

Socialinio darbo organizatorius

1441

1356

1266

Vairuotojas

1605

1356

1319

Darbininkas

855

810

826

Sargas

1198

845

866

Valytojas

843

804

801

Konsultantas ţemės ūkio
klausimais

2010 metais parengti 122 darbo sutarčių projektai, pateikti 238 Valstybinio draudimo fondo
Širvintų skyriui apie apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo pradţią ir pabaigą, bei kitus
nedraudiminius laikotarpius pranešimai, išduoti 7 darbo paţymėjimai ir išduota 17 naujo pavyzdţio
valstybės tarnautojų paţymėjimų.
2.3. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir karo prievolei
administruoti 2010 m. tikslino parengtą Savivaldybės civilinės saugos parengties ekstremalioms
situacijoms (SCSPES planas įvykdytas 100 %), Savivaldybės veiksmų radiacinės avarijos Ignalinos AE
atveju, gyventojų evakavimo, teroro aktų sukeltų padarinių likvidavimo planus pagal galiojančias
rekomendacijas. Buvo suorganizuoti 3 rajono Ekstremalių situacijų komiteto (ESK) posėdţiai, kurių
metu buvo priimti 5 sprendimai. Rajono mobilizacijos štabo nariai dalyvavo įvadinio mobilizacinio
mokymo programoje (mobilizacijos metinio plano uţduotys įvykdytos 100 %). Įvyko 4 Širvintų rajono
savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos posėdţiai. Į karinę įskaitą buvo įrašyti 1 348
ikišauktinio ir šauktinio amţiaus jaunuoliai, pasiųsti į Vilniaus karo prievolės centrą sveikatos
patikrinimui 8 šauktiniai, pateikę prašymus paskirti juos į būtinuosius karinius mokymus, kuriems
pasibaigus karo prievolininkai pageidavo tarnauti profesinėje kariuomenėje. 2010 m. rugsėjo 17 d. kartu
su Vilniaus karo prievolės centro darbuotojais (5 karininkai) Musninkų vidurinėje mokykloje vyko
Nacionalinės gynybos diena, kuri suteikė galimybę moksleiviams susipaţinti su krašto apsaugos
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sistema, kariuomenės veikla ir tradicijomis ir papildė paţintinės veiklos, profesinio orientavimo ir
pilietinio ugdymo programas mokykloje.
2.4. Buhalterijos skyriaus darbuotojai tvarkė Savivaldybės biudţeto, valstybės biudţeto,
Europos Sąjungos ir kitų gaunamų lėšų apskaitą pagal išlaidų sąmatas, rengė finansinę atskaitomybę.
2010 m. skyrius buhalterinę apskaitą tvarkė vadovaudamasis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu
ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010-01-22 įsakymu Nr. 9-35 buvo patvirtintas naujas Savivaldybės
administracijos sąskaitų planas. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-21
įsakymu Nr. 9-529 buvo patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės biudţetinių įstaigų apskaitos politika.
2.5. Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai, vykdydami valstybines (perduotas
savivaldybei) funkcijas, 2010 m. registravo 153 asmenų gimimą (15 uţsienyje gimusių vaikų gimimo
aktai įstatymų nustatyta tvarka buvo įtraukti į apskaitą Lietuvos Respublikoje), 298 asmenų mirtį, 118
santuokų sudarymą, 38 santuokų nutraukimą, 39 tėvystės (motinystės) pripaţinimą, nustatymą ar
nuginčijimą, 6 uţsienio valstybėse sudarytų civilinės būklės aktų įrašų įtraukimą į apskaitą, 6 vardo,
pavardės, tautybės pakeitimą, 115 civilinės būklės aktų įrašų ištaisymą, pakeitimą, papildymą,
anuliavimą ir atkūrimą, išdavė 276 kartotinių liudijimų, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, 388 išrašus
išsiuntė įstaigoms, organizacijoms. Dalyvavo teismų posėdţiuose, kuriuose spręsti tėvystės nuginčijimo
ar tėvystės nustatymo klausimai. 2010 m. į apskaitą įtrauktos 69 baţnyčios (konfesijų nustatyta tvarka),
2 uţsienio valstybėse įregistruotos santuokos ir 1 ištuoka bei išduotos 6 paţymos apie Lietuvos
Respublikos gyventojo šeiminę padėtį piliečiams, norintiems įregistruoti santuoką uţsienio valstybių
institucijose. Vienos santuokos registravimo ceremonija organizuota norinčių susituokti asmenų
pasirinktoje vietoje. Įtrauktos į apskaitą 2 piliečių, mirusių uţsienio valstybėse, mirtys.
Nuo 2010-01-29 įsigaliojo Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo
įvairiomis kalbomis, todėl išrašai buvo išduodami ir priimami iš tų valstybių, kurios yra prisijungusios
prie šios konvencijos. Dirbta su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų baze prijungties
(„online“) reţimu, todėl ţymiai paspartėjo darbas, atsirado galimybė greitai ir kokybiškai teikti
paslaugas gyventojams, nereikalaujant iš jų kai kurių papildomų dokumentų, paţymų.
2010 m. buvo vykdytas gyventojų priėmimas, ţodinių ir rašytinių prašymų nagrinėjimas,
konsultavimas telefonu civilinės metrikacijos klausimais – aptarnauti 1256 interesantai, kartą per mėnesį
buvo siųsti medicininiai mirties liudijimai ir kiti mirties faktą liudijantys dokumentai Higienos institutui
ir sudaryti mirusių piliečių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų aprašai, kurie kartu su asmens
dokumentais buvo siųsti į rajonų policijos komisariatų migracijos poskyrius, bei siųsti pranešimai apie
mirusius šaukiamojo amţiaus jaunuolius bei karo prievolininkus karo prievolės administravimo tarnybos
teritoriniam Širvintų skyriui.
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Uţ civilinės būklės aktų įregistravimą, civilinės būklės aktų įrašų pakeitimą, papildymą bei
ištaisymą, dokumentų, patvirtinančių civilinės būklės akto įrašą, išdavimą, renkama valstybės nustatyta
rinkliava. Surinkta 14 512 Lt.
2.6. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai 2010 m. dokumentus registravo
dokumentų valdymo sistemoje: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai registruojami atskirose bylose,
kurie persiunčiami Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. Atsakyta į gautus raštus
iš įvairių institucijų ir susipaţinta su informacinio pobūdţio raštais – 3 113. 2010 m. Dokumentų
valdymo sistemoje iš viso gauti ir uţregistruoti 3 298 raštai iš įvairių institucijų (9 raštai liko laiku
neatsakyti), kurie reikalauja atsakymo ir gali būti informacinio pobūdţio:

Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
12

Dokumentų valdymo sistemoje registruoti
dokumentai
Susirašinėjimo su Respublikos Vyriausybe, Vilniaus
apskrities
viršininko
administracija
veiklos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo ţemės ūkio klausimais dokumentai
Susirašinėjimo aplinkosaugos, ekologijos, parkų,
poilsiaviečių tvarkymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo investicijų, ekonomikos, biudţeto,
mokesčių ir finansų klausimais dokumentai
Susirašinėjimo ekonominio darbo organizavimo,
komunalinio ūkio, statybos ir renovacijos klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo prekybos ir buitinių paslaugų
atlikimo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo sveikatos apsaugos ir socialinės
saugos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo kultūros, švietimo, sporto ir turizmo
klausimais dokumentai
Susirašinėjimo su rajono policijos komisariatu,
prokuratūra ir kitomis teisėsaugos institucijomis
teisės klausimais dokumentai
Susirašinėjimo privatizacijos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo valstybinės kalbos vartojimo ir
ugdymo klausimais dokumentai
Susirašinėjimo
su
rajono
institucijomis
administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo civilinės, priešgaisrinės saugos,
apsaugos klausimais dokumentai
Susirašinėjimo dokumentų valdymo klausimais
dokumentai
Susirašinėjimo ryšių ir transporto, kelių tvarkymo

Uţregistruoti raštai

Savivaldybės
administracijos
parengti raštai

111

94

65

25

174

60

613

711

652

591

62

46

146

40

38

59

204

71

391

408

7

0

1

1

466

338

21

14

185

170

127

68
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17.

klausimais dokumentai
Susirašinėjimo karo prievolės klausimais dokumentai
Iš Viso:

23
3298

2
2704

Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus buvo parengti 126 raštai įvairioms institucijoms.
2010 m. dokumentų valdymo sistemoje buvo uţregistruoti 806 gyventojų prašymai,
pareiškimai ir skundai, atsakyta į 422 gyventojų prašymus ir skundus.
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai parengė 104 atsakymus į gyventojų
prašymus, išdavė paţymas apie draudţiamąsias pajamas pensijai skirti, paţymas apie darbo uţmokestį.
Dokumentų valdymo sistemoje buvo registruotos gyventojų bei įvairių institucijų paraiškos dėl projektų
rengimo, pagal kurias paruoštos ir sutvarkytos bylos pateiktos tiesiai pareiškėjui. Atsakymas sistemoje
buvo neregistruotas, todėl gautų ir atsakytų dokumentų skaičius neatitinka.
Administracijos direktorius 2010 m. pasirašė 439 sutartis. Sistemoje lengva surasti sutartį ir
perţiūrėti su visais pakeitimais ir papildymais.
2010 m. buvo pasirašyta:


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai

veiklos organizavimo klausimais - 660;


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais - 606;



Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais

– 421.
2010 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus buvo parengta:


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai

veiklos organizavimo klausimais – 24;


Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai personalo klausimais – 17;



Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais

– 2.
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius registravo interesantus, norinčius patekti pas
Širvintų rajono savivaldybės merą ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių.
Administracijos direktorius 2010 m. priėmė apie 100 interesantų. 2010 m. vasario 1 d. nauja redakcija
parengtos Savivaldybės administracijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, kontrolės
procedūrų taisyklės. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius protokolavo Širvintų rajono
savivaldybės administracijos skyrių gamybinius pasitarimus, įvairių komisijų, darbo grupių posėdţius,
tvarkė pasitarimų, komisijų dokumentų apskaitą (38 protokolai). LGGRTC Pasipriešinimo dalyvių
(rezistentų) teisių komisijai buvo parengti ir išsiųsti 1 gyventojui dokumentai dėl teisinio statuso
perţiūrėjimo (nukentėjusio asmens tremtinio teisinio statuso).
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Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus darbuotojai kontroliavo, kaip vykdoma
Savivaldybės administracijos autotransporto priemonių remonto darbų ir atsarginių detalių, kuro
sunaudojimo apskaita, kontroliavo, kaip naudojamas Savivaldybės administracijai priklausantis
transportas. Savivaldybės automobilių detalėms, eksploatacinėms medţiagoms, remonto darbams ir
prieţiūrai, techninei prieţiūrai išleista – 22 180,37 Lt, automobilio draudimo paslaugoms – 4 903 Lt,
kuro sunaudota: benzino – 14 105,55 l, dujų – 900,04 l, dyzelino – 1190,15 l, uţ kurą sumokėta – 64
931,13 Lt. Sudaryta Savivaldybės aukciono komisija viešame prekių aukcione pardavė pripaţintas
nereikalingomis arba netinkamomis (negalimomis) naudoti Savivaldybės administracijos apskaitoje
esančias transporto priemones.
2.7. 2010 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos
tvarkytoja) vykdė Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją: tikrino Širvintų
mieste veikiančių įmonių, įstaigų, kavinių, parduotuvių, įvairių prekių pardavimo ir paslaugų teikimo
vietų viešuosius uţrašus, jų taisyklingumą, gatvių pavadinimus, išnagrinėjo ir suderino 7 reklamos
projektus (kartu su Širvintų rajono savivaldybės administracijos Išorinės reklamos projektų derinimo ir
leidimų išdavimo komisija); redagavo ir derino Savivaldybės tarybos sprendimus, mero, mero
pavaduotojo, mero patarėjos, Administracijos darbuotojų rengiamus dokumentus, teikė metodinius
patarimus valstybinės kalbos vartojimo klausimais Administracijos darbuotojams, fiziniams ir
juridiniams asmenims. Specialistė dalyvavo įvairiose komisijose, darbo grupėse bei prisidėjo prie įvairių
Širvintų rajono renginių organizavimo.
2.8. 2010 m. Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė vykdė
gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją:
Priimta:
 235 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą Širvintų mieste;
 148 prašymai deklaruoti išvykimą į uţsienį;
 19 prašymų įrašyti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 347 prašymai išduoti paţymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 5 prašymai išduoti paţymas apie įrašymą į neturinčių nuolatinės gyvenamosios vietos
asmenų apskaitą;
 42 prašymai dėl gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo ar panaikinimo;
 33 prašymai apie deklaruotus asmenis gyvenamųjų patalpų savininkams priklausančiose
patalpose deklaruotus asmenis.
Išduota:
 468 paţymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 21 paţyma apie įrašymą į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą;
 169 paţymos UAB ,,Ecoservice“ apie butuose registruotų asmenų skaičių;
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 33 paţymos gyvenamųjų patalpų savininkams;
 133 paţymos apie šeimos sudėtį.
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė surašė 42 sprendimus dėl
gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo ar panaikinimo, konsultavo gyventojus išvykimo iš Lietuvos
Respublikos bei kitais gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, archyvavo ilgo ir nuolatinio
saugojimo dokumentus, rengė tvirtinti naikinimui atrinktų bylų aktus, pagal prašymus parengė ir išdavė
archyvinių dokumentų kopijas fiziniams ir juridiniams asmenims, Savivaldybės administracijos
specialistams.
2.9. Finansų ir biudţeto skyriaus darbuotojai dalyvavo įvairių komisijų, darbo grupių veikloje,
mokymuose, seminaruose ir organizavo pasitarimus Savivaldybės biudţetinių įstaigų buhalteriams.
Įstatymų nustatyta tvarka rengė Širvintų rajono savivaldybės biudţeto projektą, kurį patvirtinus 2010 m.,
buvo numatyta gauti 36 mln. 471,2 tūkst. litų mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų. 2010 m. eigoje
Savivaldybės biudţetas buvo tikslinamas 4 kartus. Patikslintas 2010 m. Savivaldybės biudţeto pajamų ir
išlaidų planas sudarė 41 mln. 325,9 tūkst. litų.
Finansų ir biudţeto skyrius organizavo biudţeto vykdymą:
 Parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 2010 metų
Širvintų rajono savivaldybės biudţeto pajamų ir programų finansavimo plano patvirtinimo
ketvirčiais“ bei 5 jo pakeitimai;
 Parengta 112 paţymų-pranešimų asignavimų valdytojams apie pasikeitusių asignavimų
dydţius;
 Vesta biudţeto pajamų ir išlaidų planų apskaita ir jų pasikeitimai pildant pasikeitimų ţurnalą
bei įtraukiant duomenis į kompiuterinę programą „Biudţetas“;
 Parengti 92 pavedimai lėšoms pervesti iš Savivaldybės biudţeto einamosios sąskaitos
asignavimų valdytojams;
 Parengti 1166 pavedimai asignavimų valdytojams į jų sąskaitas;
 Priimtos ir patikrintos 185 asignavimų valdytojų sąmatos. Per metus po
kiekvieno biudţeto tikslinimo sąmatos buvo tikslinamos;
 Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiama parengta Savivaldybės
biudţeto įvykdymo atskaitomybė bei ataskaitos (metinė, ketvirtinė, mėnesinė);
 Teikiamos ataskaitos dėl lėšų, kurios gautos iš kitų institucijų;
 Buvo nagrinėti 164 asignavimų valdytojų klausimai dėl netekusių paskirties biudţeto
asignavimo paskirstymo, prašymai dėl papildomų asignavimų skyrimo bei asignavimų paskirties
pakeitimo, dėl lėšų perkėlimo iš ketvirčio į ketvirtį;
 Parengti 163 atsakymai į gautus paklausimus ir prašymus, teiktos paraiškos ir
ataskaitos valstybės institucijoms bei įstaigoms su skyriaus darbu susijusiais klausimais;
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 Susipaţinta ir įvykdyta 148 gautų pavedimų su skyriaus darbu susijusiais klausimais;
 Vykdyta mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo kontrolė;
 Parengti 2010–2012 metų maksimalūs asignavimai Strateginiam veiklos planui;
 Patikslinti ir parengti 6 tvarkų aprašai .
Nuo 2010 m. sausio 1 d. viešojo sektoriaus subjektai, t. y. Savivaldybė bei visos jos
biudţetinės įstaigos, buhalterinę apskaitą tvarkė ir finansines ataskaitas sudarė pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Finansų ir biudţeto skyrius tvarkė Savivaldybės iţdo
apskaitą bei konsolidavo Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansines ataskaitas. 2010 m. skyrius
parengė Savivaldybės iţdo trijų ketvirčių tarpinės finansinės atskaitomybės rinkinius ir pateikė Lietuvos
Respublikos finansų ministerijai bei paskelbė Savivaldybės interneto puslapyje.
Širvintų rajono savivaldybė investiciniams projektams vykdyti iki 2011 metų iš Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos komercinių bankų paimta 16 paskolų. 2010 metais buvo
paimta 1 mln. 282,1 tūkst. litų paskolų, grąţinta 1 mln. 26,4 tūkst. litų, palūkanų uţ paskolas sumokėta
156,8 tūkst. litų. Negrąţintų paskolų likutis 2011 m. sausio 1 d. sudaro 3 mln. 961,3 tūkst litų.
2010 m. priskaičiuota ţemės nuomos mokesčio su delspinigiais: fiziniams asmenims – 42
631,79 Lt, juridiniams vienetams: 183 420,63 Lt, surinkta ţemės nuomos mokesčio – 223 076,80 Lt.
Ţemės nuomos mokesčių mokėtojų duomenys suvesti ir ţemės nuomos mokestis buvo skaičiuotas ir
apskaitomas mokesčių administravimo savivaldybėse informcinėje sistemoje (MASIS).

Suteiktos

valstybės pagalbos registrui (nereikšminga pagalba) buvo perduoti duomenys 2 fizinių asmenų ir 3
juridinių vienetų apie atleidimus nuo ţemės, nekilnojamojo turto ir ţemės nuomos mokesčio. Teisės ir
personalo skyriui 2010 m. buvo perduoti 8 juridiniai vienetai ir 3 fiziniai asmenys teismo procesiniams
dokumentams parengti ţemės nuomos mokesčio skolai išieškoti.
2.10. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus
darbuotojai 2010 m. uţtikrino kokybišką Savivaldybės administracijos informacinės sistemos veikimą ir
taikomosios programinės įrangos funkcionavimą, ekonomišką Administracijos turimą ir naujos
įsigyjamos kompiuterinės, ryšių technikos bei jai skirtų lėšų naudojimą, dalyvavo Strateginio planavimo
grupių ir viešųjų pirkimų komisijos ir kitų komisijų posėdţiuose. 2010 m. įvykdė viešąjį pirkimą ir
sudarė judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartį, palankesnėmis sąlygomis nei buvo iki šiol. Seni,
visiškai nusidevėję mobiliųjų telefonų aparatai buvo pakeisti naujais – tai sudarė tik 20 proc. visų turimų
mobiliųjų telefonų aparatų. 2010 m. buvo pradėtas įgyvendintis projektas „Elektroninės demokratijos
priemonių plėtra Širvintų rajono savivaldybėje“.
2.11. 2010 m. Investicijų ir savivaldybės nuosavybės skyriaus darbuotojai kartu su kitais
administracijos darbuotojais inicijavo, rengė ir vykdė įvairias programas, dalyvavo rengiant ir vykdant
regionines bei respublikines programas ir projektus. Nuolat

rinko informaciją apie galimybes

pasinaudoti vietinių ir tarptautinių fondų parama. Skyriaus darbuotojai rengė Širvintų rajono
16

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita
savivaldybės tarybos sprendimus, direktoriaus įsakymus, sudaromas sutartis, organizavo viešuosius
pirkimus, reikalingus projektų įgyvendinimui, dalyvavo komisijų, darbo grupių posėdţiuose, rengė ir
teikė ataskaitas įvairioms įstaigoms, organizacijoms.
Kuriant ir plėtojant strateginio planavimo sistemą bei organizuojant Savivaldybės strateginių
planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą, 2010 m. buvo įgyvendinami du projektai: 1. „Savivaldybės
strateginio veiklos plano atnaujinimas“, kurio metu buvo parengtas Širvintų rajono savivaldybės 2010–
2012 metų strateginis veiklos planas; 2. „Širvintų rajono 2007–2013 metų strateginio plėtros plano
atnaujinimas“, kurio metu parengtas Širvintų rajono 2010–2016 metų strateginis plėtros planas. Taip pat
2010 m. buvo rengti planai bei ataskaitos dėl dalyvavimo Tarpinstitucinėse programose.
Įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą 2010 m. buvo sudarytos sutartys dėl Savivaldybės ilgalaikio
materialiojo turto nuomos, dėl patalpų apsaugos, panaudos, dėl šilumos trasų bei katilinių perdavimo,
taip pat buvo nutrauktos nuomos ir panaudos sutartys šalių susitarimu (uţ sutartyje numatytų
įsipareigojimų nevykdymą vienašališkai nutraukta panaudos sutartis su Sutrikusio intelekto ţmonių
globos bendrija „Širvintų viltis“). 2010 m. buvo perrašytos 62 Širvintų rajono savivaldybės gyvenamųjų
patalpų nuomos sutartys, buvo perduoti naudotis patikėjimo teise mokyklų pastatai bei priklausiniai,
mokykliniai autobusai, kompiuteriai bei kompiuterinė įranga. Buvo patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydţio nustatymo, mokėjimo, surinkimo ir
naudojimo tvarkos aprašas. UAB Širvintų komunalinis ūkis paskirtas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų,
esančių Širvintų rajone, nuomos mokesčio administratoriumi bei sutvarkyta teisinė registracija Širvintų
rajono savivaldybės vardu butų, 2009 m. perimtų iš UAB Širvintų komunalinio ūkio. Dėl įrašymo į
sąrašus socialinio būsto nuomai gauti buvo priimta 19 naujų prašymų, iš jų: 6 – jaunų šeimų, 1 –
daugiavaikių šeimų, 3 – našlaičių, 1 – neįgaliųjų, 8 – į bendrąjį sąrašą. Lengvatinėmis sąlygomis
Graţinai Smirnovai (tremtinei) buvo parduotas tremtiniams skirtas butas, esantis Kalnalaukio g. 37-10,
Širvintose, ir baigtas sandoris dėl buto, esančio Juodiškių kaime, Alionių seniūnijoje, Širvintų rajone,
pardavimo A. ir L. Jakimavičiams. 2010 m. suremontuoti 3 socialiniai būstai, kuriuose apgyvendinti
gyventojai, kurie buvo įrašyti į sąrašus socialiniam būstui gauti. Vykdant funkciją, susijusią su
nekilnojamojo turto kadastriniaias matavimais ir teisine registracija, buvo atlikta 12 kadastrinių
matavimų.
Organizuojant investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų
koordinavimą bei organizuojant Europos Sąjungos fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių
finansavimo šaltinių paramos įsisavinimą 2010 m. pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti, buvo
įgyvendinta 19 projektų (bendra vertė 35 mln. 721 tūkst. Lt), pasirašytos 13 projektų Finansavimo ir
administravimo sutartys (bendra vertė 14 mln. 10 tūkst. Lt) ir pateikta 16 projektinių pasiūlymų ES
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paramai gauti (bendra vertė 5 mln. 847 tūkst. Lt). Širvintų rajono savivaldybės administracija 2010 m.
vykdė 2010-2012 m. Valstybės kapitalo investicijų programą (VIP) ir įgyvendino 2 tęstinius investicijų
projektus: „Širvintų viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros centro modernizavimas“ (skirta
600 tūkst. Lt) ir „Širvintų rajono Akmenių k. v. griovių ir jų statinių remontas-rekonstrukcija“ (skirta
186 Lt). Investicijų is savivaldybės skyriaus darbuotojai nuolat bendradarbiavo su ES paramą
teikiančiomis agentūromis, ministerijomis, tiekėjais, rangovais ir kitais atsakingais asmenimis.
2.12. 2010 m. Teisės ir personalo skyriuje 2010 m. parengti 836 Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektai: priėmimo į darbą bei atleidimo iš darbo, perkėlimo,
atostogų, komandiruočių, pavadavimo ir pan. Buvo parengti 122 darbuotojų darbo sutarčių projektai,
suformuoti ir pateikti 238 pranešimai Valstybinio socialinio draudimo fondo Širvintų skyriui apie
apdraustųjų Valstybinio socialinio draudimo pradţią, pabaigą bei nedraudiminius laikotarpius,
suorganizuotas 1 konkursas į valstybės tarnautojo pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka atlikta valstybės
tarnautojų registro informacinės sistemos (VATARAS) bei Valstybės tarnybos valdymo informacinės
sistemos (VATIS) administravimo funkcija. Parengė įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką bei
atliko kitas teisės aktų priskirtas funkcijas, susijusias su personalo valdymu. Širvintų rajono
savivaldybės administracijoje patvirtintų 125 pareigybių skaičius 2010 m. nepakito, tačiau, atsiţvelgiant
į poreikį bei darbuotojų kaitą, panaikinta Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresniojo specialisto
pareigybė ir įsteigta Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė,
panaikinta Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė ir įsteigta Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė, panaikinta darbininko (Gelvonų seniūnijoje)
pareigybė ir įsteigta Kultūros, turizmo ir ryšių su uţsienio šalimis skyriaus vyresniojo specialisto
pareigybė.
Įgyvendinant skyriaus funkciją, susijusią su atstovavimu teismuose ir procesinių dokumentų
teismams rengimu, 2010 m. buvo kreiptasi į teismus dėl teismo įsakymų išdavimo 31 civilinėje byloje,
dalyvauta 7 administracinėse bylose bei 5 civilinėse bylose. Teisės ir personalo skyriaus tarnautojai taip
pat atstovavo Širvintų rajono savivaldybei, Tarybai ir administracijai ir rengė procesinius dokumentus
kitose teisminėse bylose, kurios buvo pradėtos, bet dar nesibaigusios iki 2010 m. pabaigos, priţiūrėjo
įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarčių ir teismo įsakymų vykdymą perdavus vykdomuosius
dokumentus antstoliams. Vidutiniškai 2010 m. buvo 50 teisminių bylų, kuriose reikėjo atstovauti, rengti
procesinius dokumentus ar priţiūrėti jų vykdymą.
Vykdant pirminės teisinės pagalbos teikimo funkciją, 2010 m. buvo suteikta pirminė teisinė
pagalba 180 asmenų.
Vykdant archyvinių dokumentų tvarkymo funkciją, išduotos 528 paţymos saugomų
dokumentų pagrindu.
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Vykdant viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo funkciją, 2010 m. buvo pradėta vykdyti ir
atlikta 19 supaprastintų atvirų konkursų ir 2 atviri konkursai (viršijantys nustatytas tarptautinio pirkimo
ribas), iš jų: 7 paslaugoms, 1 prekėms ir 13 darbams pirkti. Uţtikrinant viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimų vykdymą buvo pereinama prie viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo elektroninėmis
priemonėmis. 2010 m. buvo uţregistruota apie 690 maţos vertės pirkimų tiekėjų apklausų paţymų.
Savivaldybės administracijoje buvo patobulinta viešųjų pirkimų vykdymo tvarka, buvo pasirengta
vieningam viešųjų pirkimų verčių skaičiavimui nuo 2011 m. ir rengiamasi patvirtinti naujas
supaprastintų pirkimų taisykles.
Vykdant Savivaldybės tarybos narių ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų mokymo organizavimo funkciją, 2010 m. geguţės 28 d. Širvintų rajono savivaldybės
administracijos patalpose suorganizuotas VTEK atstovų vedamas seminaras, kurio metu buvo nagrinėti
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo bei
praktikos aspektai. Buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir
savivaldybės įstaigų darbuotojų mokymas“ bei vykdytos kitos funkcijos, susijusios su mokymo
prioritetų nustatymu, kvalifikacijos tobulinimu, paraiškų dėl Europos Sąjungos paramos gavimo
kvalifikacijos kėlimui rengimu.
2.13. Vaiko teisų apsaugos skyriaus darbuotojai 2010 m. vykdė pavestas funkcijas: atsakė į 321
įvairių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų raštus veiklos klausimais, išnagrinėjo 154 raštiškus
piliečių pareiškimus ir prašymus dėl nepilnamečių interesų, išdavė 22 paţymas vaikų globos
institucijoms dėl vaikų vykimo per laisvadienius, šventes ir atostogas pas gimines ar į laikinų globėjų
šeimas, ikimokyklinėms įstaigoms išdavė daugiau kaip 100 rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio
uţ vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, prieš tai kai kurios šeimos aplankytos (kitas
aplankė socialiniai darbuotojai), ištirta buitis, surašyti buities tyrimo aktai, 10 šeimų pateikti motyvuoti
raštiški atsakymai, kodėl negalime rekomenduoti atleisti nuo minėto mokesčio.
Viena iš pagrindinių skyriaus funkcijų – atstovavimas vaikų interesams teismuose, civilinėse,
baudţiamosiose ir administracinėse bylose. Teismams pateikė 2 ieškinius dėl tėvų valdţios ribojimo, 3
prašymus nuolatinės globos (rūpybos) vaikui (-ams) nustatymo. Teismams pateikė 68 išvadas ar
paţymas dėl vaikų interesų. Atstovavo vaikų interesams 175 kartus civilinėse, baudţiamosiose ir
administracinėse bylose. Surašė tėvams ir pateikė teismui 10 administracinių teisės paţeidimų protokolų
dėl vaikų neprieţiūros. Daug kartų skyriaus specialistams teko atstovauti nepilnamečiams teisme ir
Policijos komisariate, apklausiant vaikus kaip liudytojus ar nukentėjusius.
Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2010 metais registruoti 92 tėvų globos netekę vaikai: 35
vaikams nustatyta laikinoji, o 57 – nuolatinė. Šeimose globojami 56 vaikai: 21 vaikui nustatyta laikinoji,
35 –nuolatinė. Pagrindinės tėvų globos netekimo prieţastys – tėvų girtavimas, vaikų neprieţiūra,
socialinių įgūdţių stoka, bei tėvų mirtis. Institucijoje globa nustatyta 36 vaikams: 14 vaikų laikinoji, 22
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– nuolatinė. Tėvams išvykus į uţsienio valstybes, jų prašynu laikinoji globa nustatyta 6 vaikams. 2010
m. 5-iems, tėvų globos netekusiems vaikams, nustatyta globa institucijoje, o šeimoje globa nustatyta 9iems tėvų globos netekusiems vaikams. 2 vaikams pakeistas globėjas iš institucinės globos į globą
šeimoje. 5 vaikams panaikinta globa, jie grįţo gyventi pas tėvus. 3 vaikams laikinoji globa teismo
sprendimu buvo pakeista į nuolatinę globą. 1 vaikas iš institucinės globos buvo įvaikintas. Visi 92
globotiniai buvo aplankyti institucijose bei šeimose, vykdomos jų globos perţiūros bei pildomi globos
perţiūros planai.
Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai surašė daugiau kaip 100 šeimų aplankymo, skyriuje
apsilankymo aktų. 2010 m. pradţioje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą buvo
įrašytos 186 šeimos, o 2010 m. pabaigoje – 176 (140 kaime ir 36 mieste). Šiose šeimose auga 351
vaikas. Net 95 šeimos į socialinės rizikos šeimų apskaitą pakliuvo dėl girtavimo, 60 – dėl socialinių
įgūdţių stokos ir 21 – dėl kitų prieţasčių. Per metus buvo išbrauktos 27, o įrašyta 18 naujų šeimų. Dėl 9
blogai lankančių mokyklą vaikų, kartu su Švietimo ir sporto skyriaus specialistais bei mokyklų
soialinėmis pedagogėmis lankėsi šeimose, kalbėjo su tėvais ir vaikais. Dalyvavo įvairių darbo grupių ir
komisijų darbe, įvairiuose rajono renginiuose, teikė informaciją spaudai, parašė 11 rekomendacijų
ministerijoms dėl įvairių projektų, susijusių su vaikų popamokiniu uţimtumu, finansavimo, rengė
dokumentus archyvui, rengė skyriaus veiklos programą, veiklos planą, veiklos ataskaitas, ataskaitą apie
vaikus. Bendradarbiavo su Policijos komisariatu, vaikų ugdymo įstaigomis, seniūnijomis, sveikatos
prieţiūros įstaigomis, globos institucijomis, kitomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Vykdė bendrus vaiko teisių paţeidimo prevencijos projektus su nevyriausybinėmis organizacijomis
„Gelbėkit vaikus“, „Asmenybės brandos centras“, „Paramos paaugliams iniciatyva“.
2010 m. buvo atkurta Širvintų rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“, įkurta Širvintų rajono jaunimo reikalų taryba, suorganizuoti masiniai renginiai: „Socialinės
virtuvės“, akcija „Darom 2010“, Savivaldybės dienai renginys „Kartu mes galime daugiau“. Buvo
suorganizuoti 7 jaunimo veiklos renginiai (dalyvavo 137 jaunuoliai), parengta jaunimo situacijos
analizė, suteikta 31 konsultacija jaunimo klausimais.
2.14. Ţemės ūkio darbuotojai, vykdydami pieno kvotų administravimą, 2010 m. iš gamintojų
gavo 93 paraiškas (K1-K12 formų), priėmė ir išsiuntė į Nacionalinę mokėjimo agentūrą 49 prašymus
grąţinti pieno gamybos ir realizavimo kvotą iš spec. rezervo, išdalino 9 gamintojams skirtus pranešimus
(D1- D34), gautus iš VĮ Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro. Buvo priimtos 5 paraiškos
dalyvauti pieno gamybos ir realizavimo kvotų aukcione (kvotų pirkimas, pardavimas) ir 72 tiesioginių
pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės deklaracijos iš gamintojų, turinčių tiesioginių
pardavimų pieno kvotas. 2010 m. buvo priimta 11 ūkininkų prašymų dėl ilgalaikių paskolų palūkanoms
kompensuoti ir 1 ūkininko prašymas dėl trumpalaikės paskolos apyvartinėms lėšoms formuoti. Dėl
paskolų, suteiktų ţemės pirkimui, palūkanoms kompensuoti kreipėsi 2 ūkininkai. Per 2010 metus priimti
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2 ūkininkų prašymai nuostoliams dėl fitosanitarijos priemonių taikymo iš dalies kompensuoti, 86
bitininkų (bičių laikytojų) paraiškos paramai gauti uţ papildomą bičių maitinimą, 69 pavėlavusių
išregistruoti gyvulius prašymai išmokoms uţ bulius, karves ţindenes ar telyčias gauti. 2010 m. suteikta
parama 25 rajono ūkininkams iš ūkininkų ir ţemės ūkio kooperatyvų rėmimo fondo. Buvo 1 ūkininkui
suteikta parama traktorinių purkštuvų techninės apţiūros patirtų išlaidų kompensavimui ir 24
ūkininkams kompensuotos išlaidos uţ išklausytus privalomus mokymus.
2010 m. rajono ţemdirbiams buvo suorganizuoti mokymai ir seminarai aktualiais ţemės ūkio ir
kaimo plėtros klausimais, teikiama visa reikalinga informacija spaudoje, rajono Savivaldybės interneto
puslapyje ir individualiai. Širvintų rajono seniūnijų seniūnai Ţemės ūkio skyriaus darbuotojams pateikė
gautų 16 medţiojamųjų gyvūnų pasėliams padarytos ţalos įvertinimo aktų (bendras plotas 142,16 ha).
2010 m. rajone buvo įkurta 12 specializuotų pieno ūkių, atitinkančių ES reikalavimus.
Ūkininkai pasinaudojo programomis „Pusiau natūrinių ūkių rėmimas“, „Investicijos į ţemės ūkio
valdas“, „Nitratų direktyvos“ ir kt. 1050 pieno gamintojai gavo tiesiogines išmokas uţ kvotinį pieną. 3
rajono ūkininkai prekiauja pieno produktais ir jų gaminiais Vilniuje mobiliuose ūkininkų turgeliuose.
Traktorių, savaeigių ir ţemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruota 182 vnt. traktorių savaeigių
mašinų ir jų priekabų. 2010 m. įsigyti 155 traktoriai, iš jų 21 naujas. Vykdant traktorių ir traktorinių
priekabų techninės būklės kontrolę, per metus atlikta 222 technikos vienetų techninių apţiūrų. Uţ
traktorių, savaeigių ir ţemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą, techninę apţiūrą į biudţetą
sumokėta 13,710 tūkst. Lt. 21 ţemės ūkio veiklos subjektas pasinaudojo Specialiosios kaimo rėmimo
programos parama, skirta apsirūpinantiems nauja ţemės ūkio technika. Ūkininkų ūkių ir ţemės ūkio
kaimo valdų registras, pasėlių deklaravimas, draudimas (1 lentelė).
1 lentelė
Eil. Ūkininkų ūkių ir ţemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių
Nr. deklaravimas, draudimas
1.
Iš viso rajone registruoti ūkininkų ūkiai:

Ţemės ūkio bendrovės

Ekologiniai ūkiai
2.
Per 2010 metus naujai įregistruoti, perregistruoti, patikslinti
ūkininkų ūkiai
3.
Per 2010 metus ūkio subjektai deklaravo ţemės ūkio naudmenas ir
pasėlius
4.
Ūkininkai, besinaudojantys Europos Sąjungos parama
5.
Registruotos ir atnaujintos ţemės ūkio valdos VĮ Ţemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centre
6.
Per 2010 metus ūkininkai draudė pasėlius

Skaičius
1930
3
32
177
2876
3243
3500
7

2.15. 2010 m. visos Širvintų rajono seniūnijos (Alionių, Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų,
Kernavės, Musninkų, Širvintų ir Zibalų) parengė Veiklos programų aprašymus. Savivaldybės valdymo
tobulinimo programoje įtrauktos seniūnijų vykdomos valstybinės funkcijos, kurios pateiktos 2 lentelėje.
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2 lentelė

Seniūnija

Išduotų
mirties
liudijimų
skaičius

Išduotų
paţymų
apie dekl.
gyv. vietą
skaičius

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

Gyv.
vietos
duomenų
keitimas

Įtrauktų į Atliktų
gyv. vietos
notarinių
neturinčių
veiksmų
asmenų
skaičius
apskaitą
skaičius

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

Parengtų
išrašų iš
namų
knygų
skaičius

Gyventojų
skundų bei
atliktų
tyrimų
skaičius

Ţemės,
vandens
telkinių
naudototojų
pranešimų bei
atliktų tyrimų
apie
medţiojamus
gyvūnus
skaičius

Išduotų
leidimų
laidoti
seniūnijos
kapinėse
skaičius

Alionių
Čiobiškio
Gelvonų
Jauniūnų
Kernavės
Musninkų
Širvintų
Zibalų
Iš viso:

16
20
28
30
4
27
59
25
209

120
90
143
243
75
181
329
142
1323

32
29
39
73
36
46
186
41
482

5
4
1
4
15
3
32

2
3
5
2
4
20
4
40

43
109
131
59
35
83
145
54
659

79
71
4
3
6
90
253

9
4
5
2
7
9
23
59

1
6
17
10
3
15
52

12
33
36
15
27
42
16
28
209
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92
179
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55
210
268
1
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3. Trečiojo tikslo įgyvendinimas.
3.1. Vykdant savarankiškąsias funkcijas, Informacinių technologijų skyriaus specialistė
skleidė ir platino informaciją visuomenei spaudoje ir internetinėje svetainėje www.sirvintos.lt apie
Savivaldybės vadovų (Tarybos sprendimai) bei administracijos veiklą (Direktoiaus įsakymai),
svarbiausius įvykius, vykdomus projektus, bendruomenių, organizacijų ir įmonių naujienas.
Visuomenei buvo suteikta galimybė teikti pasiūlymus dėl rengiamų dokumentų, komentuoti Tarybos
sprendimų projektus, uţduoti klausimus aktualiomis temomis, todėl buvo suaktyvėjęs interneto
svetainės lankymas – 221 586 kartai per 2010 m. Leidybai išleista 9,6 tūkst. Lt, iš jų 4,4 tūkst. Lt
kreditorinis įsiskolinimas „Versmės“ leidyklai uţ monografiją „Gelvonai“, o lankstinukų ir leidinių,
reprezentuojančių Širvintų rajoną dėl lėšų trūkumo išleista nebuvo. Buvo sureaguota į įvairių
gyventojų grupių pasiūlymus dėl naujų sričių sukūrimo: „Informacija ţiniasklaidai“, „Bendruomenės
naujienos“, „Investicijos“, „Strateginis planavimas“, „Projektai“ ir pan. Buvo sudarytos galimybės
komentuoti Tarybos sprendimų projektus, teikti pasiūlymus dėl rengiamų planavimo dokumentų, tokiu
būdu stengtasi įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimo procesą. 2010 m. buvo atstovauta Širvintų
rajono savivaldybei dalyvaujant didţiosiose miesto, rajono šventėse, renginiuose, pildoma fotogalerija.
3.2. Atstovaujant rajonui šalies viduje ir uţsienyje (reprezentacinės ir kitos rajono išlaidos)
Savivaldybė siekė kuo aktyviau bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybėmis ir uţsienio valstybių
savivaldybėmis: bendrauta elektroniniais laiškais bei priimtos delegacijos iš Ukrainos Respublikos
Charkovo rajono, Norvegijos Karalystės Opegiordo savivaldybės, Lenkijos Respublikos Rakonevicų
savivaldybės ir Baltarusijos Respublikos Postavų rajono. 2010 metais rėmėjų lėšomis buvo finansuota
Širvintų miesto šventė, Vasaros sporto ţaidynės, Rudens šventės seniūnijose, „Aukso vainikas 2010“
uţdarymas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų 90-mečio paminėjimas. 2010 metais reprezentacinėms ir
kitoms rajono išlaidoms skirta 81,7 tūkst. Lt. Lėšos buvo panaudotos Savivaldybių asociacijos nario
mokesčiui, skelbimams, teismo išlaidoms, Igno Šeiniaus premijai, Kunigaikščio Gedimino vardo
apdovanojimams, intervencinio fondo ir kitoms išlaidoms sumokėti.
2010 m. visiems Savivaldybės valdymo tobulinimo programos tikslams įgyvendinti ir
rodikliams pasiekti panaudota 7,305 mln. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.
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02 Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programa

Programa uţtikrina Širvintų rajono švietimo politikos formavimą, valdymo tobulinimą ir
numatytų darbų realizavimą. Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos
įgyvendinimas – tai nuolatinis Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiųjų specialistų, vedėjos ir visų
Savivaldybės švietimo įstaigų darbas, kuris yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos švietimo ministro
įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais.
Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos trumpalaikiai tikslai:
1. Uţtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo lavinimo mokyklose.
2. Tenkinti mokinių paţinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius.
3. Padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, paţintinius poreikius.
1.Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai uţtikrino prieinamas ir kokybiškas švietimo
paslaugas kiekvienam rajono mokiniui, vaikui, suaugusiajam. Rajone sutvarkytas švietimo tinklas:
visose rajono seniūnijose yra bendrojo lavinimo mokyklos arba mokyklų skyriai (1 lentelė).
1 lentelė
Eil. Seniūnija
Nr.
1.
Alionių seniūnija
2.
Čiobiškio seniūnija
Gelvonų seniūnija

3.

Mokykla

Mokyklos skyrius

Alionių pagrindinė mokykla
Čiobiškio pagrindinė
mokykla
Gelvonų vidurinė mokykla

Juodiškių pradinio ugdymo skyrius
-

Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
Jauniūnų seniūnija

4.

Bartkuškio pagrindinė
mokykla

-

Medţiukų pradinio ugdymo skyrius

Kernavės seniūnija

5.
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Barskūnų pagrindinė
mokykla
-

Musninkų vidurinės mokyklos
Kernavės pradinio ugdymo skyrius
Musninkų vidurinės mokyklos
Kernavės ikimokyklinio ugdymo
skyrius
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6.
Musninkų seniūnija
Musninkų vidurinė
Musninkų ikimokyklinio ugdymo
mokykla
skyrius
Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo
skyrius
Vileikiškių pradinio ugdymo skyrius
7.
Širvintų seniūnija
Širvintų pradinės mokyklos Druţų
pradinio ugdymo skyrius
8.
Zibalų seniūnija
Zibalų pagrindinė mokykla
Kiauklių pradinio ugdymo skyrius
9.
Širvintų
miesto Pradinė mokykla
Druţų pradinio ugdymo sk.
mokyklos
9.1.
„Atţalyno“ pagrindinė
mokykla
9.2.
10.

11.
12.
13.

Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija
Širvintų
miesto Lopšelis-darţelis
ikimokyklinės įstaigos
„Buratinas“
Lopšelis-darţelis „Saulutė“
Širvintų miesto ir rajono meno mokykla
Širvintų miesto ir rajono sporto mokykla
Švietimo centras

-

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Bendrojo lavinimo švietimo įstaigų tinklas tenkino rajono gyventojų poreikius. Buvo
išspręsta ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo problema. Kaimo gyventojų vaikai turėjo galimybę
lankyti mokyklose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišrias grupes.
1.2. Rajone buvo uţtikrintas privalomas mokymas(is) bendrojo lavinimo mokyklose.
Nelankančių mokinių iki 16 metų amţiaus nėra.
1.3. 2009–2010 metų abiturientų egzaminų rezultatai buvo geri.
2 lentelė
Valstybinis brandos
egzaminas
Lietuvių gimtoji kalba
Matematika
Anglų kalba
Vokiečių kalba
Rusų kalba
Chemija
Biologija
Fizika
Istorija
Informacinės
technologijos

Laikiusiųjų egzaminą
mokinių skaičius

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių %

127
105
77
4
27
7
27
8
126
3

98,4
96,2
100
100
100
100
93
100
96
100

Išlaikiusiųjų
egzaminą šalies
mokinių %
92
94
99
98
99
97
92
92
94
91

3 lentelė
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Valstybinis
Laikiusiųjų Neišlaikiusiųjų Įvertintųjų 1- Įvertintųjų 50Įvertintųjų
brandos
skaičius
skaičius
49 balais
99 balais
100 balų
egzaminas
skaičius (%)
skaičius (%)
skaičius (%)
Lietuvių
127
2
52 (41,6)
73 (58,4)
0
gimtoji kalba
Matematika
105
4
65 (64,4)
36 (35,6)
0
Istorija
126
5
38 (72,7)
29 (24)
4 (3,3)
Anglų kalba
77
0
41 (53,2)
36 (46,8)
0
Fizika
8
0
7 (87,5)
1 (12,5)
0
Chemija
7
0
4 (57,1)
2 (28,6)
1 (14,3)
Informacinių
3
0
0
3 (100)
0
technologijų
Vokiečių
kalba
Rusų kalba
Biologija

4

0

3 (75)

1 (25)

0

27
27

0
2

19 (70,4)
17 (68)

8 (29,6)
8 (32)

0
0

Mokykliniai brandos egzaminai
4 lentelė
Mokyklinis
egzaminas

brandos

Lietuvių gimtoji kalba
Technologijų
Dailės
Geografija
Muzika

Laikiusiųjų
egzaminą mokinių
skaičius
124
22
50
35
15

Išlaikiusiųjų
egzaminą mokinių %

Išlaikiusiųjų egzaminą
šalies mokinių %

100
100
100
100
100

98,4
99,6
99,5
97,9
99

2009–2010 mokslo metų rajono mokinių paţangumas - 97,12 %, 9,98 % rajono mokinių
mokėsi labai gerai, 25,54 % rajono mokinių mokėsi gerai, 61,60 % mokinių mokėsi patenkinamai.
Organizuojant brandos egzaminų sesiją, buvo parengtas vienas Savivaldybės tarybos sprendimas, 37
rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai. Valstybiniai ir mokykliniai brandos
egzaminai buvo organizuoti ir vykdyti grieţtai vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašo reikalavimais. Mokyklinius brandos egzaminus išlaikė visi laikiusieji.
Brandos atestatai su pagyrimu išduoti 12 Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir penkiems
Musninkų vidurinės mokyklos abiturientams.
1.4. Gerus egzaminų rezultatus lėmė mokytojų profesionalumas. Rajono ugdymo įstaigose
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija 2010 metais buvo vykdyta pagal Širvintų rajono
tarybos patvirtintas (2009 m. gruodţio 18 d. sprendimas Nr. 1-271), suderintas su mokytojų, mokyklos
tarybomis programas. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės atsakingai dirbo ugdymo
įstaigų atestacijos komisijose, kai kuriose mokyklose atliko ir praktinės veiklos vertinimą. Pedagogų
atestacija sudarė sąlygas skatinti mokytojus tobulinti savo kompetenciją. Sudarytos sąlygos
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kiekvienam pedagogui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią
kvalifikacinę kategoriją. 2010 metais 32 rajono pedagogai siekė aukštesnės kategorijos. 2009 metais
atestuota 83,7%, 2010 metais – 92,9% rajono mokytojų.
1.5. Vadovų atestacija – vadovų teorinio pasirengimo, vadybinės veiklos ir jos rezultatų
įsivertinimas ir įvertinimas, kuriais vadovaujantis vadovams suteikiama trečioji, antroji arba pirmoji
kvalifikacinės kategorijos. 2010 m. įgyvendinant Valstybinę švietimo politiką, vadovaujantis mokyklų
vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui atestacijos tvarka, vykdytas mokyklų vadovų vadybinės veiklos
ekspertavimas, analizuota įtaka mokyklos veiklos pokyčiams, atliktas vadovų veiklos vertinimas.
Atestacija vykdyta pagal Savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos parengtą ir Savivaldybės
tarybos patvirtintą grafiką.
1.6. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 2010 m. Širvintų rajono švietimo centras dirbo
produktyviai: tyrė mokytojų kvalifikacijos poreikius, ieškojo laikmetį atitinkančių programų ir
lektorių. Širvintų rajono švietimo centras suorganizavo 85 kvalifikacijos tobulinimo renginius. Bendra
trukmė – 859 akademinės valandos. Juose dalyvavo 1526 dalyviai. Mokytojams buvo pasiūlytos 68
kvalifikacijos tobulinimo programos.
1.7. Metodinę veiklą vykdė 23 metodiniai būreliai, rajono metodinė taryba. Veiklą
koordinavo Švietimo centras.
1.8. Mokinių pavėţėjimas. 2009 - 2010 mokslo metais geltonaisiais mokykliniais autobusais
buvo paveţėta 51 % mokinių, 2010 - 2011 mokslo metais geltonaisiais mokykliniais autobusais buvo
paveţėta 58 %.
1.9. Kaimo mokiniams sudaryta galimybė gyventi Musninkų vidurinės ir Gelvonų vidurinės
mokyklos bendrabučiuose.
1.10. Siekdami ugdymo įstaigų materialinės bazės stiprinimo, Švietimo ir sporto skyriaus
specialistai koordinavo „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektus, kurių dėka rajono
mokyklose buvo atnaujinti ir modernizuoti įvairūs kabinetai (856 816 Lt).
5 lentelė
Mokykla
Projektas
L.Stuokos-Gucevičiaus „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
gimnazija
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“
„Atţalyno“ pagrindinė „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose
dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų
darbo aplinkos modernizavimas“
„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
Musninkų vidurinė
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“
Gelvonų vidurinė
„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“
Bagaslaviškio
Igno „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
Šeiniaus pagrindinė
Širvintų pradinė
„Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“
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1.11. Siekdamos ugdymo turinio tobulinimo, švietimo įstaigos, Švietimo ir sporto skyrius,
Švietimo centras dalyvauja Mokyklų tobulinimo (MTP plius) minkštuosiuose projektuose.
6 lentelė
Mokykla
Lopšelis-darţelis „Saulutė“
Lopšelis-darţelis „Buratinas“
Bartkuškio pagrindinė mokykla
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė
mokykla

Projektas
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
„Besimokančių mokyklų tinklai – II“
„Besimokančių mokyklų tinklai – I“

1.12. 2010 metų gruodţio 7 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu
Nr.V-2222 buvo akredituota Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo
programa.
1.13. Stiprinant ir gerinant švietimo įstaigų materialinę bazę, svarus indėlis tenka projektams,
įgyvendinamiems Savivaldybės administracijos darbuotojų: „Širvintų rajono Musninkų vidurinės
mokyklos pastato rekonstravimas“, „Širvintų lopšelio-darţelio „Buratinas“ patalpų vidaus remontas ir
įrangos įsigijimas“, „Širvintų lopšelio-darţelio „Buratinas“ pastato rekonstravimas, siekiant sumaţinti
suvartojamos energijos sąnaudas“, „Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos pastato
rekonstravimas, siekiant sumaţinti suvartojamos energijos sąnaudas“.
2. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. Vienas iš pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų tikslų – padėti mokiniams pasirengti
savarankiškam gyvenimui, tenkinti mokinių paţinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Šį tikslą
padėjo įgyvendinti neformaliojo ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokyklose, ugdymas
meno ir sporto mokyklose ir profesinio informavimo taškai (PIT-ai), kuriuose mokiniai gavo
informaciją profesinės karjeros planavimo klausimais.
2.1.1. Rajone įsteigti 6 PIT-ai: Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Gelvonų ir
Musninkų vidurinėse, Bartkuškio, Alionių ir Barskūnų pagrindinėse mokyklose.
2.1.2. Rajono mokiniams ir vaikams buvo sudarytos sąlygos savose mokyklose dalyvauti
popamokinėje veikloje. Neformaliojo ugdymo būrelius lankė 73 % rajono mokinių.
2.1.3. Meno mokykloje 2009–2010 mokslo metais buvo ugdomi 182 mokiniai, Sporto
mokykloje – 222 mokiniai. Meno mokykla panaudojo 629,1 tūkst. Lt, Sporto mokykla – 480,3 tūkst.
Lt. Meno mokyklos mokiniai dalyvavo rajono ir respublikos organizuojamuose konkursuose:
7 lentelė
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Renginiai (respublikiniai)

Renginių skaičius

Konkursai

5
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Projektai

2

Festivaliai

4

Kūrybinės stovyklos

1

2.1.4. Mokyklų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose sudarė sąlygas mokiniams ir
mokytojams ne tik tobulėti, praplėsti savo akiratį, bet ir didţiuotis savo ugdymo sistema, savo
mokykla, savo krašto kultūra, etnografija.:
8 lentelė
Švietimo įstaigos
Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazija
Gelvonų vidurinė mokykla
Bagaslaviškio pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų meno mokykla

Projekto pavadinimas
„Gerai jaučiuosi mokykloje“
„Europos namai“
„Sveikas kūnas, sveika siela ir sveika aplinka“
„Europos kultūros praeitis, dabartis ir ateitis“
„Sveika gyvensena, mokykla, aplinka, siela ir kūnas“
„Jeigu nori pamatyti pasaulio groţį, pirmą surask jį savyje“

2.1.5. Sporto mokyklos veikla, bendrojo lavinimo mokyklų sportinė veikla.
9 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Renginiai

Dalyviai

Pasiekimai

Lietuvos jaunučių
kompleksinės sporto
ţaidynės

Sporto mokyklos komandos

2.

Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio
sporto ţaidynės

„Atţalyno“ pagrindinė,
L.Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija, Musninkų
vidurinė,Gelvonų vidurinė,
Čiobiškio pagrindinė,
Bartkuškio pagrindinė
Šalies mokyklos

Komandinėje įskaitoje laimėta
II-oji vieta; berniukų ţolės
riedulio komanda laimėjo aukso
medalius
Bendrojo lavinimo mokyklų
tarpe rajonui iškovota I-oji vieta.
Širvintų pradinė mokykla
laimėjo I vietą, „Atţalyno“
pagrindinė laimėjo II vietą.

Lietuvos
3
sportiškiausių
mokyklų konkursas
Lietuvos
4
jaunučių
stalo teniso
komandinės varţybos
Mokinių
5
vasaros
poilsis. „Oranţinio
kamuolio“ ir „Odinio
kamuolio“ varţybos

3.

4.

5.

Sportiškiausia mokykla„Atţalyno“ pagrindinė

Sporto mokyklos komandos

Sporto mokyklos auklėtinės –
respublikos čempionės

Sporto mokykla

Vaikų uţimtumas vasaros metu

3. Trečiojo tikslo įgyvendinimas.
3.1. Rajone sudarytos sąlygos ugdyti mokinius su dideliais ir labai dideliais ugdymosi
poreikiais, lavinamojoje klasėje. Joje mokiniai gali mokytis iki 21 metų. Lavinamoji klasė buvo Zibalų
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pagrindinėje mokykloje, tačiau dėl patalpų stokos šie mokiniai buvo ugdyti Širvintų pradinės
mokyklos patalpose. 2010–2011 mokslo metais šioje klasėje ugdyti 4 mokiniai.
3.2. Mieste veikė dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšelis-darţelis „Saulutė“ ir lopšelis –
darţelis „Buratinas“. „Saulutėje“ ugdyta 118 vaikų, „Buratine“ – 228 vaikai (gruodţio mėn.
duomenys). Musninkų vidurinei mokyklai priklauso trys ikimokyklinio ugdymo skyriai:


Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje ugdytas 21 vaikas;



Kernavės ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje ugdyta 18 vaikų;



Vileikiškių ikimokyklinio ugdymo skyrius. Skyriuje ugdyta 15 vaikų.

Rajono bendrojo lavinimo mokyklose veikė devynios 4 valandų mišraus amţiaus vaikų
grupės. Jas lankė 34 ikimokyklinio ir 32 priešmokyklinio amţiaus vaikai. Širvintų pradinėje
mokykloje taip pat veikė 4 valandų priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lankė 20 vaikų. Miesto
lopšeliuose-darţeliuose veikė 10,5 valandos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lankė 66 vaikai
ir 14 ikimokyklinio amţiaus vaikų grupių, kurias lankė 346 vaikai. Kaimo ikimokyklinės grupės buvo
mišrios. Jas lankė 54 vaikai: 45 ikimokyklinio amţiaus ir 9 priešmokyklinio amţiaus vaikai.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo pakankamai vietų. Pradinėje mokykloje buvo priešmokyklinio
ugdymo grupė, ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo problema mieste buvo išspręsta, o kaimo
teritorijoje gyvenantys galėjo pasinaudoti bendrojo lavinimo mokyklų teikiamomis paslaugomis.
Širvintų pradinėje mokykloje veikė dvi pailgintos dienos grupės. Pailgintos dienos grupes lankė 70
vaikų.
2010 m. visų Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos tikslų
įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui panaudota 21,444 mln. Lt. Savivaldybės biudţeto lėšų (mokinio
krepšelis ir aplinkos lėšos), t. y. 51,9 % Savivaldybės biudţeto lėšų.

03 Vaikų socializacijos programa
Programos paskirtis – socialinės partnerystės pagrindu kurti ir įgyvendinti kryptingas
prevencines bei edukacines programas, lemiančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias
jų

kultūrinę

brandą,

pilietiškumą,

socialinius

įgūdţius,

saviraišką.

Trečiosios

programos

įgyvendinimas – tai Širvintų rajono švietimo centro ir visų rajono švietimo įstaigų nuolatinis darbas.
Vaikų socializacijos programos trumpalaikis tikslas:
1. Širvintų švietimo centre vykdyti švietimo funkcijas.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. 2010 m. Švietimo centras organizavo mokiniams 44 neformaliojo ugdymo renginius: 14
dalykinių olimpiadų; 5 konkursus; 14 įvairių renginių vaikams; 11 neformaliojo vaikų švietimo
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renginių rajono mokiniams, iš jų – Lietuvos pradinių klasių mokinių varţybos „Šviesoforas“, piešinių
konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“, mokyklinių laikraščių konkursas ir kt..
Bendrojo lavinimo mokyklose didėjo mokinių, turinčių specialiųjų poreikių skaičius.
Praeitais mokslo metais rajone specialiųjų poreikių vaikų buvo 6,8%, šiais mokslo metais – 7,4%
(gruodţio 1 d. duomenimis – 7,9%). Psichologinę-pedagoginę pagalbą šiems vaikams teikia rajono
Psichologinė-pedagoginė tarnyba (tarnyba yra Švietimo centro padalinys).
2010 m. Vaikų socializacijos programos tikslui įgyvendinti ir visų rodikliams pasiekti
panaudota 30,3 tūkst. Lt, t. y. 0,1 % Savivaldybės biudţeto lėšų.

04 Infratruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros programa
Programa siekiama subalansuoti Širvintų rajono teritorijų raidą, uţtikrinti planavimo
dokumentų rengimą ir rajone esančių infrastruktūros objektų būklės gerinimą.
Infrastruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros programos trumpalaikiai
tikslai:
1.Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei uţtikrinti planavimo dokumentų rengimą.
2.Gerinti infrastruktūrą.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Siekiant subalansuoti rajono teritorijų raidą bei uţtikrinti planavimo dokumentų rengimą,
2010 m. buvo teisiškai įregistruoti šie ţemės sklypai:
 Buvusios Viesų pradinės mokyklos ţemės sklypas, esantis Ţemųjų Viesų k., Širvintų
sen., Širvintų;
 Buvusios Kielių pradinės mokyklos ţemės sklypas, esantis Kielių k., Širvintų sen.,
Širvintų;
 Buvusios Lapelių pradinės mokyklos ţemės sklypas, esantis Lapelių k., Čiobiškio sen.,
Širvintų;
 Automobilių stovėjimo aikštelės ţemės sklypas, esantis Kernavės miestelyje (kairėje
Mindaugo gatvės pusėje), Kernavės sen., Širvintų;
 Automobilių stovėjimo aikštelės ţemės sklypas, esantis Kernavės miestelyje (kairėje
Kerniaus gatvės pusėje), Kernavės sen., Širvintų;
 Kabaldos kaimo vandenvietės ţemės sklypas, esantis Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų.
1.2. 2010 m. buvo atlikti šių pastatų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija:
 Širvintų rajono kultūros centro Kiauklių filialo pastatų ir priklausinių;
 Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos pastato ir priklausinių;
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 Buvusios Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus pastato ir priklausinių;
 Kernavės ir Vileikiškių darţelių pastatų bei priklausinių;
 Butų, esančių Vilniaus g. 45-36, Vilniaus g. 41-9, Vilniaus g. 12-3 ir Kalnalaukio g.
24-24, Širvintose, bei Zibalų mstl., Zibalų sen., Širvintų;


Širvintų pradinės mokyklos lauko dangos ir inţinerinių statinių kadastriniai matavimai.
1.3. Po pastatų rekonstrukcijų patikslintos kadastrinių matavimų bylos ir teisiškai

įregistruoti:
 Širvintų lopšelio-darţelio „Buratinas“ pastatas;
 Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos pastatas.
1.4. Po Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos pastato rekonstrukcijos patikslinta
kadastrinių matavimų byla.
1.5. 2010 m. buvo išduota teritorijų planavimo sąlygų, teritorijų planavimo sąlygų sąvadų,
statinių projektavimo sąlygų sąvadų ir statybos leidimų:
 Planavimo sąlygos savivaldybės lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo
dokumentams rengti – 3;
 Planavimo sąlygų sąvadai savivaldybės lygmens detaliojo teritorijų planavimo
dokumentams rengti - 19;
 Statinių projektavimo sąlygų sąvadai (spec. arch. reikalavimai) - 169;
 Statybos leidimai - 108;
2. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. Infrastruktūros skyriaus darbuotojai įgyvendindami antrąjį programos tikslą, vykdė
infrastruktūros objektų prieţiūrą, modernizavimą, ir plėtros programų funkcijų teikimą, detaliųjų
ţemės sklypų ribų planų, techninių projektų ir konkursinės medţiagos rengimą, pastatų teisinę
registraciją ir inventorizaciją, kelių gatvių prieţiūrą ir remontą, miesto tvarkymo darbus ir kapinių
prieţiūrą. Organizavo vandens tiekimo paslaugą, gatvių apšvietimo ir rekonstrukcijos darbus,
gyvenamųjų patalpų šildymo ir remonto darbus, Širvintų rajono gatvių su asfalto danga ir gatvių su
ţvyro danga prieţiūros darbus, miesto gatvių horizontalų ţenklinimą, galimybių studijų projektavimo
ir sąmatinių skaičiavimų paslaugą, techninę prieţiūrą ir naudojamų medţiagų kokybės kontrolės
laboratorinių tyrimų paslaugą, vietinių kelių ir gatvių inventorizaciją ir teisinę registraciją, techninių
projektų ekspertizę, rezervinio fondo sukūrimą nenumatytiems darbams vykdyti, kelio ţenklų
pagaminimą ir įrengimą.
2.2. 2010 m. buvo panaudotos Kelių direkcijos lėšos Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių
ir gatvių prieţiūros ir kitiems darbams.
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1 lentelė

Širvintų
miestas/Sen
iūnija

Savivaldybės biudţeto
lėšos
Vietinės reikšmės
kelių ir gatvių
prieţiūros darbams
panaudotos lėšos, Lt
81 689,65

ATLIKTI DARBAI, DARBAMS PANAUDOTOS LĖŠOS
PAGAL SENIŪNIJAS
Kelių direkcijos
Atlikti darbai pagal Seniūnijas

Atliktiems darbams
pagal seniūnijas
panaudotos lėšos, Lt

Atlikti darbai rajono mastu ir darbams
panaudotos lėšos

6 050,00

 Širvintų savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
rekonstrukcijos, prieţiūros ir saugaus eismo
sąlygų
uţtikrinimo
darbų
techninės
prieţiūros paslaugos (3 073,78 Lt);
 Širvintų rajono savivaldybės vietinės
reikšmės
kelių
ir
gatvių
techninė
inventorizacija (37 361,44 Lt);
 Širvintų rajono vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), sąmatinės
dokumentacijos parengimas (12 100,00 Lt);
 Širvintų rajono vietinės reikšmės keliams ir
gatvėms
tiesti,
taisyti
(remontuoti),
projektavimo dokumentacijos parengimas
(43 560,00 Lt);
 Širvintų savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
rekonstrukcijos, prieţiūros ir saugaus eismo
sąlygų
uţtikrinimo
darbų
techninės
prieţiūros paslaugos (8 113,10 Lt);
 Kelio ţenklų pagaminimas ir įrengimas
Širvintų miestui ir rajono seniūnijoms (40
103,71Lt);
 Širvintų savivaldybės vietinės reikšmės
kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto),
rekonstrukcijos, prieţiūros ir saugaus eismo
sąlygų
uţtikrinimo
darbų
techninės
prieţiūros paslaugos (2 609,75 Lt).

Alionių
Čiobiškio
Gelvonų
Jauniūnų

12 554,14
13 987,50
22 855,14
28 678,86

Kernavės

9 321,92

Musninkų
Širvintų

19 540,33
49 524,36

Igno Šeiniaus gatvės rekonstrukcijos techninio projekto
korektūra
Širvintų miesto gatvių dangų horizontalus ţenklinimas
Gėlių gatvės remonto darbai
Lietaus vandens nuvedimo sistemos remontas Vilniaus
g. Nr. 41
Įvaţiavimo kelias į daugiabučius namus Nr. 19 ir Nr. 17
Vilniaus g.
Įvaţiavimo kelias į Savivaldybės automobilių stovėjimo
aikštelę
Janonio gatvės remontas
Gatvėms Širvintų miesto vakarinės dalies gyvenamųjų
namų kvartalo tiesimo darbai
Gatvėms Širvintų miesto vakarinės dalies gyvenamųjų
namų kvartale tiesti papildomi darbai
Kelias į Juodkos kaimą
Spietiškiai-Strazdai
Maskoliškiai-Pasodninkai
Kelio griovių gilinimas ir pralaidų atstatymas Pievų g.
Bartkuškis – Skėteriai
Pralaidos remontas per Lielupės upelį
Kelias į Pakalniškių kaimą
Kelias į Minčiukų k.
Pralaidos remontas per griovą Gelvonėlių k.

14 977,09

Alekniškis-Jakūbonys-Vaiškūnai
Ūlyčėlės-Gaideliai

Širvintų
miestas

Zibalų
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3 019,80
3 492,59
34 998,45
7 364,12
34 886,17
188 600,82
168 966,20
48 512,71
20 046,80
46 115,52
79 538,14
16 998,92
16 493,27
26 702,00
30 501,80
22 307,68
19 742,21
74 708,14
30 462,96
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2.3. 2010 m. buvo paruošti, nupirkti ir įvykdyti socialinio būsto remonto darbai
daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose, esančiuose Šalkiškių k., Jauniūnų sen. (stogo remontas),
Puorių k., Širvintų sen. (stogo ir vidaus patalpų remontas) ir Kalnalaukio g. 27-4, Širvintose (vidaus
patalpų remontas).
2.5. 2010 m. miesto tvarkymo darbai ir kapinių prieţiūra Širvintų mieste atlikta uţ 658
873,17 Lt. Seniūnijose tvarkymo ir kapinių prieţiūros darbų atlikta uţ:
 Alionių – 23 100 Lt;
 Čiobiškio – 27 300 Lt;
 Gelvonų – 36 100 Lt;
 Jauniūnų – 33 800 Lt;
 Kernavės – 38 200 Lt;
 Musninkų – 32 500 Lt;
 Širvintų – 27 800 Lt;
 Zibalų – 19 700 Lt.
2.6. Širvintų rajono savivaldybės administracijai kartu bendradarbiaujant su UAB „Širvintų
šiluma“

buvo pradėti įgyvendinti investiciniai projektai: Širvintų miesto centralizuoto šilumos

tiekimo tinklų modernizavimas įdiegiant kogeneracinę jėgainę, Širvintų miesto centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų modernizavimas įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį, Širvintų miesto centralizuoto
šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas. 2010 m. perskaičiuota ir
suderinta su Valstybine kainų ir energetikos komisija bazinės šilumos kainos dedamoji antriems
galiojimo metams, kuri daugiau kaip 10 proc. maţesnė nei galiojusi 2009 m.
Širvintų rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaujama su UAB „Širvintų vandenys“
2010 m. įgyvendino ir uţbaigė šiuos investicinius projektus: „Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros rekonstrukcija“, „Širvintų miesto ir Kabaldos kaimo vandens
gręţinių

rekonstrukcijos

vandens

ruošimo

įrenginių

statyba“,

„Širvintų

miesto

valyklos

rekonstrukcija“. Pradėtos vykdyti pirkimo procedūros dėl Kernavės valymo įrengimų statybos bei
Širvintų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos.
2.7. 2010 m. dalyvauta Savivaldybės viešųjų pirkimų komisijos veikloje. Taip pat buvo
vykdyta nuolatinė prieţiūra dėl vykdomų gamybinių pasitarimų nutarimų ir derintas darbas tarp
projektuotojų, rangovų ir techninės prieţiūros.

34

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita
2.8. 2010 m. kartu su Valstybine darbo inspekcija buvo suorganizuotas darbdavių ir
darbuotojų darbų saugos, darbo higienos ir darbo teisės klausimais susitikimas. Įvykdyti privalomi
įvadiniai darbų saugos 63 instruktavimai. Įvykdytas Savivaldybei priklausančių gesintuvų patikros ir
atnaujinimo darbų pirkimas.
2010 m. visų Infrastruktūros objektų prieţiūros, modernizavimo ir plėtros programos
gerinimo programos tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 1 mln. 620 tūkst. Lt
Savivaldybės biudţeto lėšų.

05 Viešųjų darbų programa
Viešųjų darbų programa siekiama padėti bedarbiams, bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviams laikinai įsidarbinti, siekiant uţsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų bei padėti palaikyti ir
(ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą.
Viešųjų darbų programos trumpalaikis tikslas:
1. Sudaryti sąlygas ugdyti visuomenės gebėjimą savarankiškai spręsti socialines problemas
vykdant viešuosius darbus.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Įgyvendinant viešųjų darbų programos trumpalaikį tikslą buvo sudarytos sąlygos ţmonių
uţimtumui. 2010 m. bedarbiai, ekonomiškai neaktyvūs asmenys, socialinę riziką ir socialinę atskirtį
patiriantys asmenys buvo įdarbinti ir dirbo miesto, rajono ir gyvenviečių gatvių, kelių pakelių bei
teritorijų tvarkymo, apţeldinimo ir ţeldinių prieţiūros darbus. Kartu su Lietuvos darbo birţos Širvintų
skyriumi buvo laikinai įdarbinti 70 ţmonės: Alionių sen. – 7, Čiobiškio sen. – 7, Gelvonų sen. – 10,
Jauniūnų sen. – 9, Kernavės sen. – 9, Musninkų sen. – 11, Širvintų sen. – 9, Zibalų sen. – 8.
2010 m. Viešųjų darbų programos tikslui įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 127
894,77 Lt Savivaldybės biudţeto lėšų ir 138 305,46 Lt Vilniaus teritorinės darbo birţos Širvintų
skyriaus lėšų.

06 Kaimo rėmimo, verslo ir turizmo plėtros programa

Kaimo rėmimo, verslo ir turizmo plėtros programa skirta organizuoti paramą verslui, sudaryti
palankias sąlygas rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, naujų verslo iniciatyvų įgyvendinimui,
skatinti naujų darbo vietų steigimą, skatinti įmonių vadovus, vadybininkus ir specialistus kelti
kvalifikaciją, sudaryti sąlygas verslininkams gauti kokybiškas ir pigesnes paslaugas (teorinių ir
praktinių ţinių, informacijos, patarimų ir konsultacijų), ugdyti jų kompetenciją, formuoti teigiamą
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verslininko įvaizdį, vykdyti ūkininkų rėmimą ir teikti su turizmu susijusias paslaugas, formuoti
patrauklaus investicijoms, turizmui ir verslo plėtrai rajono įvaizdį.
Kaimo rėmimo, verslo ir turizmo plėtros programos trumpalaikis tikslas:
1. Skatinti kaimo rėmimo ir turizmo plėtros įgyvendinimą.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Pirmasis tikslas 2010 m. buvo įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijai pavaldţiu VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centru (iki
likvidavimo dienos – 2010 m. rugsėjo 22 d.). Vieną iš savivaldybių savarankiškųjų funkcijų – turizmo
ir gyventojų poilsio organizavimas – teikia Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
turizmo ir ryšių su uţsienio šalimis skyriaus darbuotojai, o kitą savivaldybių savarankiškąją funkciją –
sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas – teikia Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė, taip pat prie šios funkcijos
įgyvendinimo prisideda įsteigtos komisijos: Verslo plėtros komisija ir Smulkaus ir vidutinio verslo
rėmimo komisija bei 2010 m. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos įsteigta įstaiga VšĮ
„Eksportuojančioji Lietuva“.
1.2. 2010 m. buvo teiktos konsultacijos smulkiojo ir vidutiniojo verslo atstovams
(konsultacijas teikė VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras ir Infrastruktūros
skyriaus vyriausioji specialistė). Konsultacijos buvo teiktos įvairiais klausimais: dėl verslo liudijimų,
dėl prekybos švenčių metu, dėl alkoholio ir tabako licencijų, verslo pradţios, verslo planavimo,
rinkodaros, finansų analizės, kontrolės ir valdymo, ES struktūrinių fondų, darbo teisės, informacijos
paieškos ir valdymo. Iš viso buvo suteikta apie 390 konsultacijų. Šio uţdavinio dėka įsteigtos 6 naujos
įmonės. 2010 m. nebuvo organizuojami mokymai smulkiojo ir vidutiniojo verslo atstovams, kurių 80
proc. apmokėtų savivaldybė.
1.3. 2010 m. vykdant Programos priemonę „Ūkininkų ir ţemės ūkio kooperatyvų rėmimas“,
buvo paremti 25 rajono ūkininkai (skirta 4 tūkst. Lt, o pagal poreikį panaudota 1,1 tūkst. Lt).
1.4. 2010 m. vykdant Programos priemonę „Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas.
Visuomeninių organizacijų rėmimas ir jaunimo aktyvinimas“, buvo paremtos 4 nevyriausybinės
organizacijos (Širvintų rajono globėjų asociacija, Musninkų kaimo bendruomenė „Spindulys“,
Kernavės bendruomenė, Širvintų rajono vietovės veiklos grupė) (panaudota tiek, kiek ir suplanuota – 3
tūkst. Lt). 2010 m. buvo pateikti 3 jaunimo organizacijų projektai.
1.5. 2010 m., bendradarbiaujant su Širvintų rajono vietos veiklos grupe, buvo planuojami
preliminarūs projektai, rengiami reikalingi dokumentai (kadastrinių matavimų bylos, teisinė
registracija).
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1.6. 2010 m. Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateikti, o vėliau pristatyti Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ministerijoje, 6 projektiniai pasiūlymai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“: „Širvintų rajono Musninkų vidurinės
mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas“, „Širvintų rajono
Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“, „Kernavės Kerniaus gatvės
sutvarkymas“, „Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas“,
„Buvusios Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus patalpų pritaikymas
bendruomenės poreikiams“ ir „Širvintų rajono savivaldybės administracijos Kultūros centro Kiauklių
filialo pastato rekonstrukcija“ (rezervinis). Pristatymo metu visi projektai buvo patvirtinti ir jiems
paskirtas finansavimas, kurio bendra vertė 4,3 mln. Lt.
2010 m. Kaimo rėmimo, verslo ir turizmo plėtros programos tikslo įgyvendinimui ir rodiklių
pasiekimui panaudota 14 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.

07 Melioracijos programa

Programa skirta pagerinti melioracijos sistemų būklę ir ţemdirbystės sąlygas. Melioracijos
darbų finansavimas per kelis metus smarkiai sumaţėjo.

Melioracijos programos trumpalaikis tikslas:
1. Pagerinti melioracijos sistemų būklę ir ţemdirbystės sąlygas.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Ţemės ūkio skyriaus darbuotojus 2010 m.
dėl melioracijos statinių gedimų kreipėsi 29 ţemės naudotojai, o 9 ţemės naudotojams buvo atlikti
melioracijos statinių remonto darbai, pagerinant naudojamos dirbamos ţemės būklę. Buvo išduotos 67
techninės sąlygos, darbams melioruotoje ţemėje atlikti, parengta ir išduota 200 planų topografinėms
nuotraukoms parengti. Siekiant Programos rezultato rodiklio, buvo rekonstruota 4,64 km griovių, 10
pralaidų, nupirktas geodezinis matavimo prietaisas, atlikti valstybei nuosavybės teise priklausančių
hidrotechnikos statinių prieţiūros ir remonto darbai. Atlikti darbai, susiję su melioracijos statinių
kompiuterinių bazių eksploatavimu, įsigyta šiems darbams reikalinga programinė įranga.
1.2. 2010 m. dvi melioracijos sistemų naudotojų asociacijos gavo paramą pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ţemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir
pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Ţemės ūkio vandentvarka“. Viena iš jų – Širvintų rajono
Alionių ir Širvintų seniūnijų melioracijos sistemų naudotojų asociacija įgyvendino vandentvarkos
projektą „Širvintų rajono Alionių ir Širvintų seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcija“ per
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septynis šių metų mėnesius. Projektas buvo finansuotas 90 proc. iš ES struktūrinių fondų ir 10 proc. iš
asociacijos lėšų. Iš viso atlikta darbų uţ 678 tūkst. litų. Iš jų rangos darbų – uţ 596 tūkst. litų. Ūlyčėlių
melioracijos sistemų naudotojų asociacija planuoja įgyvendinti projektą „Ūlyčėlių melioracijos
sistemų rekonstrukcija“ 2011 m. Savivaldybė asociacijų vykdomuose projektuose dalyvauja partnerio
teisėmis.
2010 m. Melioracijos programos tikslui įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 297
tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų (Valstybės biudţeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybių
biudţetams valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdydymui).

08 Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programa
Programa skirta vykdyti savivaldybės aplinkos apsaugos valdymą, sudaryti sąlygas, kad būtų
uţtikrintas ilgalaikis ir stabilus vietos ekonomikos vystymasis, vietos bendruomenės saugumas,
aukštesnė gyvenimo kokybė, švari, patraukli ir saugi aplinka. Prie šio bloko priskiriamas ir atliekų
tvarkymas.
Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programos tikslas:
1. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę bei vykdyti ţalos aplinkai prevenciją.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Įgyvendindami pirmąjį tikslą Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus
darbuotojai 2010 m. organizavo dvi nemokamas didţiųjų atliekų surinkimo akcijas, vieną pavojingų
atliekų surinkimo akciją ir dvi ţaliųjų atliekų surinkimo akcijas.
2010 m. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Širvintų rajone buvo įdiegta 80 %. Pagal
UAB „Ecoservice“ pateiktus duomenis iš Širvintų rajono buvo surinkta ir išveţta apie 3045,78 tonas
komunalinių atliekų, 66,36 tonos didţiųjų atliekų, 10,92 tonų biologiškai skaidţių atliekų. Antrinių
ţaliavų 108,94 tonos: popieriaus 29,24 tonos, stiklo 52,3 tonos, plastiko 27,40 tonos.
2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-13 patvirtintas antrinių ţaliavų surinkimo
(atliekų rūšiavimo) konteinerių išdėstymo vietų Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje sąrašas.
1.2. Išduoti 57 leidimai saugotinų medţių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. Ţeldynų ir ţeldinių apsaugos ir prieţiūros komisija nagrinėjo
Širvintų rajono seniūnijų seniūnų prašymus kirsti (genėti) medţius, keliančius pavojų gyventojams bei
nagrinėjo Čiobiškio vaikų socializacijos centro administracijos, Širvintų rajono seniūnijų seniūnų ir
gyventojų prašymus kirsti (genėti) saugotinus ţeldinius. Taip pat išnagrinėtos ir pateiktos išvados ūkio
subjektų Savivaldybei pateikiamos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams
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gauti ar atnaujinti. Nagrinėti piliečių pareiškimai ir skundai dėl Širvintų rajono aplinkos tvarkymo,
higienos ir sanitarijos taisyklių paţeidimų, Širvintų rajono ţeldynų ir ţeldinių apsaugos taisyklių
nesilaikymo Pradėta rengti Širvintų rajono aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos
įgyvendinimo priemonių planas.
1.3. 2010 m. rugpjūčio 11 dieną pasirašyta sutartis su UAB „Nuaras“ dėl gyvūnų globos ir
kontrolės paslaugų teikimo. Tarnyba buvo kviesta vieną kartą.
1.4. Pradėtas vykdyti projektas „Širvintų mieste esančio Berţės upelio būklės gerinimas“.
2010 m. Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos programos tikslo įgyvendinimui ir rodiklių
pasiekimui panaudota 355,20 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.

09 Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Programa integruota į aplinkos apsaugos programą ir skirta realizuoti Savivaldybės aplinkos
apsaugos valdymo tikslą, įgyvendinti aplinkos apsaugos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
bei Aplinkos ministerijos priimtus norminius aktus aplinkos apsaugos klausimais – vykdyti aplinkos
apsaugą gerinančias priemones.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos trumpalaikis tikslas:
1. Vykdyti aplinkos apsaugos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Aplinkos
ministerijos priimtų norminius aktus aplinkos apsaugos klausimais.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Įgyvendindami pirmojo tikslo vykdymą Savivaldybės administracijos Infrastruktūros
skyriaus darbuotojai 2010 m. organizavo 10,68 tonų padangų (iš jų 9,61 m3 surinkta vykdant Vilniaus
RAAD Širvintų rajono agentūros privalomąjį nurodymą, kuriuo nurodyta sutvarkyti šias
bešeimininkes atliekas) – atliekų išveţimą į AB „Akmenės cementas“ ir vykdant Vilniaus RAAD
Širvintų rajono agentūros privalomąjį nurodymą, sutvarkytos bešeimininkės atliekos – 1351 kg
chemikalų.
2010 m. Kernavės miestelyje pagal parengtą projektą buvo pasodinta 14 vnt. medelių: 9
liepos greta rezervato teritorijos (Gedimino gatvės zonoje) ir 5 liepos prie miestelio kapinių.
Apmokėtos

išlaidos

miško

sklypų

savininkams,

valdytojams

ir

naudotojams,

įgyvendinantiems medţiojamųjų gyvūnų daromos ţalos miškui prevencijos priemones (VĮ Ukmergės
miškų urėdijai – 44 405,12 Lt).
1.2. 2010 m. buvo uţsakyta periodinių leidinių aplinkosaugos ir gamtos paţinimo temomis
Širvintų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekoms ir uţsakyta „Ţaliojo pasaulio“ iš VšĮ Ekologinio
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švietimo centro prenumerata. Širvintų rajono švietimo centrui perduota kanceliarinių prekių
aplinkosauginiams renginiams rengti uţ 1000 litų.
2010 m. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tikslo
įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui panaudota 126,40 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.

10 Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rėmimo specialioji
programa
Programa skirta uţtikrinti nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimą Savivaldybės
teritorijoje. Įgyvendinant šios programos tikslus ir uţdavinius, siekiama pagerinti sveikatos prieţiūros
paslaugų prieinamumą, jų kokybę.
Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rėmimo programos trumpalaikis
tikslas:
1. Šviesti visuomenę profilaktinės sveikatos tikslais ir teikti kokybiškas sveikatos prieţiūros
paslaugas.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
vyriausioji specialistė koordinavo Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rėmimo
programą. 2010 m. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Teritorinės ligonių kasos, VšĮ Širvintų
ligoninės ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos dėl dantų protezavimo paslaugų pirkimo,
kadangi Savivaldybės administracija iš dalies finansavo nemokamas dantų protezavimo paslaugas
pensininkams ir neįgaliems ţmonėms. 2010 m. buvo iš dalies kompensuotos dantų protezavimo
paslaugos 7 asmenims.
1.2. Viena iš prioritetinių Širvintų rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos veiklos sričių
2010 m. buvo vaikų ir jaunimo sveikatos prieţiūra, kurią įgyvendinant siekta turėti išsamią
informaciją apie vaikų gyvensenos įpročius ir paplitimą bei atlikti mokyklinio ir ikimokyklinio
amţiaus vaikų gyvensenos tyrimą ir stebėseną. Visa tai padėjo įvertinti mokyklinio ir ikimokyklinio
amţiaus vaikų mitybos, fizinio aktyvumo ypatumus, ţalingų įpročių paplitimą, kurie nulemia didelį
vaikų sergamumą Širvintų rajone. Buvo aktyviai skatinama teikti sveikatinimo programas, todėl buvo
pateiktos 22, o finansuota 15 sveikatinimo programų: „Būk sveikas ir aktyvus“, „Rengimo šeimai ir
lytiškumo programa“, „Praktinių sveikatos įgūdţių šeimų (vaikų ir mamų) stovyklėlė“, „Sniego
gniūţtė“, „Sveiki ir saugūs mokykloje“, „Brangink sveikatą nuo maţens“, „Būk švarus ir sveikas“,
„Sveikatos keliai ir takeliai“, „Nedelsk dėl savęs“, „Pedikuliozės prevencijos programa Širvintų
rajono socialinės rizikos šeimoms“, „Saugi aplinka – sveikas vaikas“, „Sveikos gyvensenos įgūdţių
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formavimas“, „Mesti rūkyti gali ir tu“, „Būkime sveiki“ ir „Pacientų su psichikos sutrikimais ir
psichikos neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas“.
1.3. 2010 m. pasirašyta dvišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Širvintų rajono savivaldybės
administracijos ir Ukmergės rajono savivaldybės sveikatos biuro dėl visuomenės sveikatos prieţiūros
organizavimo ir vykdymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Vykdant šią bendradarbiavimo
sutartį 2010 m. buvo atlikta Širvintų rajono gyventojų elgsenos ir gyvensenos stebėsena, analizuoti
sveikatai ţalingų elgsenos ir gyvensenos veiksnių paplitimo duomenys, stebėti svarbiausi sveikatos
būklės rodikliai, vertinami Lietuvos sveikatos programoje (LSP), prevencinėse sveikatos programose,
finansuojamose iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, nuolat finansuojamose ir vykdomose
Širvintų rajono sveikatos programose.
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2010 m. dalyvavo Sveikatos apsaugos
ministerijos koordinuojamose tarpinstitucinėse programose: Vaikų sveikatos stiprinimo 2008–2012
metų programoje, Valstybinėje alkoholio programoje, Valstybinėje maisto ir mitybos strategijos ir jos
įgyvendinimo priemonių 2003–2010 metų plano programoje ir Maudyklų vandens stebėsenos 2009–
2011 metų programoje.
1.4. 2010 m. buvo pateikta nacionalinio projekto, įgyvendinančio Elektroninės sveikatos
sistemos 2009–2015 metų plėtros programos nuostatas, preliminari projekto paraiška pagal priemonę
„Elektroninės sveikatos paslaugos: regionai“.
1.5. Didelis dėmesys buvo skirtas vykdomos Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų
restruktūriavimo III etapo programos klausimų nagrinėjimui, gautų skundų tyrimui.
2010 m. Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rėmimo programos tikslų
įgyvendinimui ir rodiklių pasiekimui panaudota 82,5 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų: sveikatos
prieţiūros įstaigų veiklai – 59 tūkst. Lt, Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai
programai, kurios lėšas paskirstė Bendruomenės sveikatos taryba, – 6,5 tūkst. Lt (savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos) ir 10,970 tūkst. Lt (privalomojo sveikatos
draudimo fondo lėšų).

11 Kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo programa

Programa siekiama sudaryti tinkamas sąlygas seniūnijoms, sporto klubams, VšĮ Širvintų
laisvalaikio centrui skatinti rajono gyventojus aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, organizuojant
sporto ir sveikatingumo renginius rajone: VšĮ Širvintų laisvalaikio centrui planingai vykdyti neįgaliųjų
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ţmonių socialinę integraciją į visuomenę; rajono bendrojo lavinimo mokyklų komandoms dalyvauti
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto varţybose; rajono rinktinėms (suaugusiųjų, jaunimo,
jaunių, jaunučių) komandoms dalyvauti šalies jaunučių, jaunių, jaunimo kompleksinėse sporto
ţaidynėse.
Kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo programos
trumpalaikis tikslas:
1. Ugdyti visuomenės sportiškumą ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą, organizuoti
sportinius renginius.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. 2010 m. buvo suorganizuoti pagrindiniai sportiniai renginiai buvo: Lietuvos jaunučių
kompleksinės sporto ţaidynės, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sporto ţaidynės ir Lietuvos
seniūnijų sporto ţaidynės. Lietuvos jaunučių kompleksinėse sporto ţaidynėse šeštoje rajonų grupėje
mūsų rajonas laimėjo antrąją vietą. Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje Širvintų rajonas laimėjo
pirmąją vietą. Širvintų rajono seniūnijų sporto ţaidynes laimėjo Jauniūnų seniūnijos (seniūnas V.
Grinis) sportininkai, antrąją vietą uţėmė Širvintų seniūnija (seniūnė L. Griškienė), trečiąją – Čiobiškio
seniūnija (seniūnas V. Niekis). Jauniūnų ir Širvintų seniūnijų krepšinio, stalo teniso, smiginio ir
šachmatų komandos

atstovavo mūsų rajonui Vilniaus apskrities seniūnijų sporto ţaidynėse.

Savivaldybės administracija kartu su Širvintų rajono neįgaliųjų draugija surengė neįgaliųjų ţmonių
sporto ţaidynes, kuriose dalyvavo daugiau nei 50 ţmonių. Taip pat buvo surengtos Savivaldybės
administracijos taurės krepšinio ir kartu su UAB ,,Trys valetai“ salės futbolo varţybos. 2010 m. buvo
aktyviai bendradarbiauta su produktyviai dirbančiu Čiobiškio seniūnijos ,,Pykuolio“ sporto klubu
(prezidentas S. Maţrimas), kuris surengė daug įvairiausių sporto renginių viso Širvintų rajono
gyventojams, bei su automobilių sporto klubu (prezidentas V. Šuminskas), kuris suorganizavo rajone
automobilių ralio, slalomo, greičio varţybas ne tik širvintiškiams, bet ir aplinkinių rajonų ir didţiųjų
Lietuvos miesto automobilių sporto mėgėjams ir profesionalams. 2010 m. mokinių vasaros atostogų
metu Širvintose buvo surengti ,,Oranţinio kamuolio“ ir ,,Odinio kamuolio“ turnyrai, kuriuose ţaidė
įvairaus amţiaus rajono vaikai – tokiu būdu buvo padidintas vaikų uţimtumas.
1.2. Daug dėmesio buvo skirta bendradarbiavimui su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu,
Kūno kultūros ir sporto komitetu prie Lietuvos Rėspublikos Vyriausybės, Lietuvos moksleivių kūno
kultūros ir sporto centru, Lietuvos sporto draugija ,,Ţalgiris“, Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir
kitomis sporto organizacijomis.
1.3. VšĮ Širvintų laisvalaikio centro sporto salėje buvo surengta daug rajoninių ir
respublikinių įvairių sporto šakų varţybų. Taip pat buvo sudarytos sąlygos 35 mokiniams,
besigydantiems skoliozės padarinius, nemokamai naudotis baseino paslaugomis.
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2010 m. Kūno kultūros ir sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo programos tikslui
įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 124,40 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.

12 Kultūros veiklos vystymo ir nevalstybinių organizacijų rėmimo programa
Programa siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą ir kultūros paveldą, yra
pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir kultūrinius poreikius, aktyviai
dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Kultūros

veiklos

vystymo

ir

nevalstybinių

organizacijų

rėmimo

programos

trumpalaikiai tikslai:
1. Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje.
2. Uţtikrinti informacijos ir informacinių technologijų pakankamumą.
3. Išsaugoti Savivaldybės teritorijoje esančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros
paveldo vertybes.
4. Stiprini visuomeninį sektorių.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Įgyvendinant kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje, skyrius sudarė sąlygas
susipaţinti su vietos etnokultūra, etninėmis tradicijomis, dvasiniu ir istoriniu paveldu. 2010 m. rugsėjo
25–26 d. suorganizavo Europos kultūros dienas Levaniškio II ir Čiobiškio dvaro sodybose, koordinavo
Rasos šventę, seniūnijų Rudens šventes, Vilniaus apskrities konkursinę liaudies meno parodą „Aukso
vainikas – 2010“, respublikinę armonikininkų šventę – varţytuves „Antano armonika“, respublikinę
kaimo kapelų šventę – varţytuves „Kaimynėli, būki svečias“. Palaikė tarptautinius ryšius su Ukrainos
Respublikos Charkovo rajonu, Norvegijos Karalystės Opegiordo savivaldybe, Lenkijos Respublikos
Rakonevicų savivaldybe ir Baltarusijos Respublikos Postavų rajonu. Tarptautinių partnerių oficialios
delegacijos 2010 m. liepos 15–18 d. viešėjo jubiliejinėje miesto šventėje „Širvintoms 535“.
2. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. Siekiant uţtikrinti informacijos ir informacinių technologijų pakankamumą, buvo
koordinuojamas švietėjiškų „Skaitymo skatinimo“ renginių vykdymas, skirtas neformaliajam
bendruomenės ugdymui. Buvo koordinuojami šie renginiai: daugiau nei 15 parodų, 6 įvairaus
pobūdţio susitikimai su rašytojais, ţurnalistais, aktoriais ir kitais įţymiais ţmonėmis. 2010 m.
dalyvaujant projekte „Bibliotekos paţangai“, viešosios bibliotekos Zibalų filiale buvo įrengta viešojo
interneto prieiga. Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose buvo
suorganizuoti VIPT koordinacinio centro informaciniai raštingumo mokymai.
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3. Trečiojo tikslo įgyvendinimas.
3.1. Trečiajam trumpalaikiui tikslui – išsaugoti savivaldybės teritorijoje esančias
nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros paveldo vertybes – įgyvendinti 2010 m. buvo skirta 18 tūkst.
Lt, iš jų – 11,7 tūkst. Lt kreditorinis įsiskolinimas. Buvo atlikti šie darbai: 1. Piliakalnių tvarkymas ir
prieţiūra (4 tūkst. Lt); 2. Nupirkti Širvintų miesto ir Paširvinčio kaimo kapinėms informaciniai stendai
(300 Lt); 3. Suorganizuotos Europos paveldo dienos (1 tūkst.Lt); 4. Alionių baţnyčios varpinių
avarinės būklės likvidavimas (1 tūkst. Lt).
2010 m. buvo pradėti įgyvendinti projektai: „Paplūdimio prie uţtvenktos Širvintos upės
Širvintų mieste įrengimas“, „Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros
gerinimas“, „Turizmo informacijos ţenklų ir stendų įrengimas“ bei „Širvintų rajono viešosios
bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“.
2010 m. visų Kultūros veiklos vystymo ir nevalstybinių organizacijų rėmimo programos
tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 1,769 mln. Lt, tačiau dėl lėšų trūkumo nebuvo
įgyvendinamas ketvirtasis trumpalaikis tikslas – stiprini visuomeninį sektorių.

13 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo programa siekiama
sukurti ir įgyvendinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų sistemą rajone, uţtikrinant valstybės
garantuotą piniginę paramą (išmoką vaikams, socialinę paramą moksleiviams, paramą gimus kūdikiui
bei mirties atveju ir kitas piniginės paramos rūšis), optimizuojant socialinių paslaugų teikimo tinklą,
siekiant aprėpti visus rajono gyventojus, kurie negali savarankiškai pasirūpinti savimi, plėsti paslaugų
įvairovę, sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į visuomenę, sukurti efektyvią socialinio darbo
sistemą, stiprinančią rajono gyventojų socialinį saugumą.
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo programos
trumpalaikiai tikslai:
1. Padėti visuomenei spręsti socialines problemas.
2. Pritaikyti aplinką ir priemones socialinei atskirčiai maţinti.
1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos bei sveikatos skyriaus
darbuotojai (17 specialistų, iš jų 8 karjeros valstybės tarnautojai ir 9 asmenys, dirbantys pagal darbo
sutartį) bei Širvintų rajono socialinių paslaugų centras 2010 m. siekė, kad socialinė parama ir
paslaugos būtų orientuotos į tuos asmenis, kuriems jų labiausiai reikia, didesnis dėmesys skiriamas
44

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita
socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amţiaus, vienišiems asmenims, neįgaliesiems,
skurdo, socialinės atskirties, vaiko teisių paţeidimų prevencijai. Socialinės paslaugos buvo teikiamos
sutelkiant Savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas. Padidėjusi darbuotojų darbo patirtis ir
kompetencija uţtikrino teikiamos socialinės paramos kokybę. Organizuojant ir teikiant socialinę
paramą, paslaugas praėjusiais metais prioritetas buvo teikiamas tiems ţmonėms, kurie turėjo
sudėtingiausių socialinių problemų ir negalėjo patys pasirūpinti savimi. Socialinė parama ir paslaugos
buvo organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas pačių ţmonių aktyvumas ir atsakomybė uţ save ir
savo šeimą.
1.2. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius atlieka socialinių
paslaugų administravimo funkciją. Taip pat viena iš skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų –
socialinio darbo koordinavimas ir organizavimas rajone. 2010 m. Socialinės paramos ir sveikatos
skyrius gavo 16 prašymų apsigyventi socialinės globos įstaigose, iš jų patenkinta – 15. Stacionarių
globos paslaugų poreikis yra patenkinamas 100 proc. (15 asmenų buvo apgyvendinti socialinės
globos įstaigose, 1 asmuo yra įrašytas į eilę psichoneurologiniame pensionate paslaugoms gauti).
Taip pat rajono gyventojai pagal poreikius apgyvendinami vaikų globos įstaigose bei
psichoneurologiniuose pensionatuose. Savivaldybė perka ilgalaikės socialinės globos paslaugas 17
vaikų ir 5 suaugusiems asmenims su psichine negalia.
1.3. 2010 m. pagrindinis socialinių paslaugų teikėjas rajone buvo Socialinių paslaugų
centras – mišri socialinių paslaugų biudţetinė įstaiga, teikianti skirtingų rūšių socialines paslaugas
įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje. Socialinių paslaugų centro veikla buvo organizuota
krizių, socialinės globos ir paslaugų į namus organizavimo padaliniuose. Šioje įstaigoje buvo
teikiamos informavimo, konsultavimo, psichosocialinės, atstovavimo, tarpininkavimo ir transporto
teikimo paslaugos, taip pat buvo pasirūpinta gyventojų laikinu apnakvindinimu bei techninės
pagalbos priemonių aprūpinimu. 2010 m. Socialinių paslaugų centras organizavo ir teikė pagalbos į
namus, socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo, dienos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos
paslaugas rajono gyventojams (1 lentelė).
1 lentelė
Eil.
Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas

2.
3.

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

4.
5.

Krizių centre suteiktos paslaugos
Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis

6.

Specialiosios socialinės paslaugos
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Suteikta
6539 paslaugos
395 paslaugos
143 gavėjai
(190 priemonių)
16 gavėjų
175 šeimos, kuriose
auga351vaikai
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6.1.
Socialinės prieţiūros paslaugos
692 paslaugos
6.1.1.
Pagalba į namus
96 paslaugos
6.1.2.
Socialinių įgūdţių ugdymas ir palaikymas
596 paslaugos
7.
Socialinė globa
32 paslaugos
7.1.
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
32 paslaugos
7.2.
Dienos socialinė globa
-

1.4. Siekiant gerinti ir skatinti bendradarbiavimą tarp Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus ir socialinių paslaugų centro 2010 m. buvo organizuojami pasitarimai įvairiais klausimais,
teikiamos konsultacijos, metodinė medţiaga. Taip pat buvo bendradarbiauta (organizuoti susitikimai,
pasitarimai ir diskusijos) su rajono asmens sveikatos prieţiūros įstaigų vadovais, mokyklomis,
lopšeliais-darţeliais, NVO, socialinių paslaugų įstaigomis, Širvintų darbo birţa, VSDFV Širvintų
skyriumi, kitomis savivaldybėmis. Širvintų rajono teritorijoje 2010 m. socialines paslaugas įvairioms
klientų grupėms teikė 7 socialinių paslaugų įstaigos:


2 stacionarios:

1. Socialinių paslaugų centras
2. Labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai


5 nestacionarios:

1.
2.
3.
4.
5.

Vileikiškių bendruomenės vaikų dienos centras ,,Lašelis“
Bartkuškio vaikų dienos centras
Bagaslaviškio vaikų dienos centras
Širvintų vaikų dienos centras
Dienos centras neįgaliems ir pagyvenusiems ţmonėms.

2010 m. buvo paremtos 4 organizacijos (Neįgaliųjų draugija, Neįgaliųjų ir pagyvenusių
ţmonių dienos centras bei vaikų dienos centrai) ir joms skirta 42 tūkst. Lt.
1.5. Viena iš pagrindinių Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijų – vykdyti
socialinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos biudţetą
sudaro:
 Valstybės biudţeto lėšos. Iš valstybės biudţeto finansuojamos valstybinės šalpos
išmokos, išmokos vaikams, būsto pritaikymas ţmonėms su negalia.
 Valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos (specialiosios tikslinės dotacijos
savivaldybės biudţetui), laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam
ir karštam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), socialinė parama mokiniams.
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 Savivaldybės biudţeto lėšos. Iš savivaldybės biudţeto finansuojama vienkartinė parama,
socialinės paslaugos, būsto pritaikymas ţmonėms su negalia.
2010

m.

valstybinėms

funkcijos

atlikti

(šalpos

išmokoms,

transporto

išlaidų

kompensacijoms, pagalbos (prieţiūros) ar slaugos tikslinėms kompensacijoms, vienkartinės
išmokos Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 1940–1990 m. okupacijos dalyvių ir ţuvusiųjų
šeimoms buvo skirta 5 mln. 510,4 tūkst. Lt, panaudota – 5 mln 466,1 tūkst. Lt.
Nuolat besikeičianti socialinė- konominė situacija rajone lemia socialinei paramai
skiriamų savivaldybės biudţeto lėšų pokyčius. 2 lentelėje pateikti 2007-2010 metų duomenys apie
Savivaldybės biudţeto ir socialinei apsaugai skirtų lėšų pasiskirstymą pagal išlaidų rūšis (2 lentelė).
2 lentelė

Metai

Bendras savivaldybės
biudţetas (tūkst.Lt)

Socialinei apsaugai
skirtos lėšos (tūkst.Lt)

Proc. nuo bendro
savivaldybės biudţeto

2007
2008
2009
2010

37010,6
48206,2
41442,7
41325,8

3631,0
4330,3
5313,1
7551,8

9,8
9,0
12,0
18,3

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai 2010 m. laiku vykdė teisingą ir teisėtą
piniginės socialinės paramos skyrimą ir išmokėjimą teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat priiminėjo ir
nagrinėjo prašymus (informavo, konsultavo) dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo
bei mokėjimo, nes rajono gyventojai kreipėsi daugiau nei 10000 kartų (3 lentelė).
3 lentelė
Eil. Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Išmokos pavadinimas
Socialinės pašalpos
Bendra tvarka
Išimties tvarka
Kompensacijos
Išmokos vaikams
Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai
Šalpos išmokos
Globos (rūpybos) išmokos
Vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba
įsikurti
Mokinių aprūpinimas mokyklinėmis
priemonėmis
Moksleivių nemokamas maitinimas
Laidojimo pašalpos
Transporto išlaidų kompensacijos
Vienkartinės
išmokos Ginkluoto

Gavėjų skaičius
2333
2278
55
4743
3178
44
1551
93
12

Šeimų skaičius
1145
1128
17
2455
1974
44
1081
80
12

1099

658

1030
298
32
1

612
x
30
1
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pasipriešinimo (rezistencijos) 1940-1990
m. okupacijos dalyvių ir ţuvusiųjų
šeimoms
13.
Specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų 0
0
kompensacijos
14
Vienkartinė išmoka
14
14
15.
Skirtas nemokamas maitinimas socialiai 4
4
remtiniems asmenims (maitinimo talonai)
1.6. 2010 m. buvo teikiama ES parama ţemės ūkio maisto produktais remtiniems rajono
gyventojams, kuri buvo paskirta pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos nustatytus kriterijus. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistai praėjusiais
metais teikė pagalbą religinei bendrijai Lietuvos Caritas, atsakingai uţ šios akcijos administravimą:
rengė asmenų, kuriems skiriami maisto produktai iš intervencinių atsargų, sąrašus, dalino maisto
produktus rajono gyventojams. 2010 m. intervencinėmis maisto atsargomis buvo paremti 3920
Širvintų rajono gyventojai ( 2008 m. – 1789, 2009 m. – 3290). Taip pat buvo tarpininkauta Maisto
bankui ir Širvintų rajono NVO vykdant labdaros akciją. Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės
tarybos sprendimais 2010 m. 14 asmenų buvo paskirtos vienkartinės pašalpos dėl ligos, kilusio
gaisro, asmens dokumentų tvarkymo ir kitų atvejų (6,8 tūkst. Lt).
1.7. Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės 2010 m. kovo 31 d. spendimu Nr.1-60
patvirtintu gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašu, per 2010 m. 9 mėn.
visuomenei naudingiems darbams (aplinkos tvarkymo, pagalbos seneliams ir neįgaliesiems, tvarkyti
apleistus kapus ir kapines ir kt.) buvo pasitelkti 684 rajono gyventojai.
1.8. Praėjusiais metais, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13
d. įsakymu Nr. A1-67 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo
tvarkos aprašu, buvo vertinami rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikiai. Priimta 310 sprendimų
dėl socialinės prieţiūros, socialinių įgūdţių ugdymo ir palaikymo, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės
globos paslaugų skyrimo (2008 m. – 65, 2009 m. – 348). Įgyvendinant skyriaus kompetencijai
priskirtas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka teismuose vykstančiose bylose dėl rūpybos (globos)
nustatymo ir rūpintojo (globėjo) paskyrimo, atstovaujami asmenų su negalia, senyvo amţiaus ţmonių
interesai. 2010 m. dalyvauta 14 bylų teismo procesuose dėl rūpybos (globos) nustatymo ir rūpintojo
(globėjo) paskyrimo, kuriuose dėl įvairių prieţasčių, t. y. asmens neįgalumo, senatvės, negebėjimo
savarankiškai patenkinti būtiniausių poreikių, suvokti aplinkos veiksnių, specialiųjų poreikių tenkinimo
ar notarinių veiksmų atlikimo, 3 asmenims nustatyta rūpyba ir skirti rūpintojai, 4 asmenims nustatyta
globa ir paskirti globėjai.
1.9. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2010 m. dalyvavo Sveikatos apsaugos
ministerijos koordinuojamose tarpinstitucinėse programose: „Būsto pritaikymo ţmonėms su negalia
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2007-2011 metų programa“, „Nacionalinė ţmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų
programa“.
1.10. 2010 m. skyriaus specialistai dalyvavo įvairių administracijos direktoriaus įsakymais
sudarytų komisijų darbe: analizavo socialines situacijas ir ieškojo jų sprendimo būdų, tyrė įvairių
socialinių grupių asmenų gyvenimo ir buities sąlygas, bei rengė Administracijos direktoriaus įsakymus,
Tarybos sprendimų projektus (buvo pakoreguoti ar naujai parengti 6 tvarkos aprašai), įvairias ataskaitas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Socialinių paslaugų
prieţiūros departamentui, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kt. Taip pat skyriaus specialistai aktyviai
dalyvavo rengiant Širvintų rajono savivaldybės 2010–2012 metų strateginį veiklos planą bei Širvintų
rajono 2010–2016 metų strateginį plėtros planą, rengė aktualius rajono gyventojams informacinio
pobūdţio straipsnius socialinės paramos, paslaugų teikimo, sveikatos klausimais, kurie buvo publikuoti
rajoninėje spaudoje, bendravo ir teikė spaudos atstovams įvairią informaciją, atsakinėjo į klausimus.
1.11. 2010 m. parengtas ir rajono Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Širvintų rajono
savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų planas. Numatytos prioritetinės ţmonių socialinės grupės,
kurioms reikalinga teikti ar plėsti socialines paslaugas

(t. y. socialinės rizikos šeimos ir jų

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

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

paslaugos, t. y. pagalba į namus seniems ir neįgaliems asmenims, socialinių įgūdţių ugdymas ir
palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams.
2. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. 2010 m. įgyvendinant antrąjį trumpalaikį tikslą – pritaikyti aplinką ir priemones socialinei
atskirčiai maţinti, buvo nuolat rūpintasi neįgaliųjų gerove: būtiniausiomis techninėmis pagalbos
priemonėmis aprūpinti 143 rajono ţmonės su negalia, suteiktos 94 asmenims transporto paslaugos,
pritaikytas 1 būstas neįgaliajam, 1 asmeniui nupirktas mobilus laiptų kopiklis (panaudota 15,8 tūkst. Lt:
3,1 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto ir 12,7 tūkst. Lt valstybės biudţeto lėšų). Įgyvendindama Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų poreikių nustatymo bei tenkinimo tvarką,
Savivaldybės administracija 2010 m. nustatė 205 pensinio amţiaus asmenims specialiųjų poreikių
lygius (didelių, vidutinių, nedidelių) arba invalidumo grupes prilygino specialiųjų poreikių lygiui ir
išdavė neįgaliųjų paţymėjimus (2008 m. – 62, 2009 – 88).
2010 m. Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties maţinimo programos
tikslams įgyvendinti ir rodikliams pasiekti panaudota 7 mln. 559 tūkst. Lt, t. y. 5,5 % Savivaldybės
biudţeto lėšų.

49

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita

14 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos paskirtis - įgyvendinti Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybei perduotas valstybinę (organizuoti savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos darbą) ir savarankiškąją (dalyvavimas, bendradarbiavimas uţtikrinant viešąją
tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas) funkcijas.
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos trumpalaikiai tikslai:
1. Uţtikrinti viešąją tvarką, ţmonių saugumą ir rimtį.
2. Organizuojant priešgaisrinės tarnybos darbą, uţtikrinti visuomenės ir jos turto apsaugą.
Šios programos trumpalaikius tikslus įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės administracija
kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu bei Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrine tarnyba.
1.1. Pirmojo tikslo įgyvendinimas.
1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracija, siekdama uţtikrinti viešąją tvarką, ţmonių
saugumą ir nusikalstamų veikų prevenciją, kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu 2010 m.
rengė ir vykdė prevencinę programą. Šios programos tikslas – ne tik padėti policijai uţtikrinti viešąją
tvarką ir ţmonių saugumą, bet ir skatinti visuomenės aktyvumą, bendradarbiavimą su policijos ir
seniūnijos darbuotojais nusikalstamumo prevencijos srityje, siekiant palaipsniui perduoti saugios
aplinkos formavimo iniciatyvą bendruomenės aktyviems nariams.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai, Administracijos vadovai, darbuotojai ir seniūnai
kartu su bendruomenės atstovais ir policijos darbuotojais, dalyvaudami Visuomeninės tarybos prie
Širvintų rajono policijos komisariato veikloje, svarstė svarbiausias Širvintų rajono policijos
komisariato bei vietos bendruomenės bendradarbiavimo kuriant saugią aplinką rajonui priskirtose
teritorijose kryptis ir formas, teikė patariamojo, rekomendacinio pobūdţio sprendimus.
Viešoji tvarka priklauso nuo esamos kriminogeninės būklės rajone. Didėjantis teisėsaugos
pareigūnų trūkumas, maţėjantis finansavimas policijai lemia didėjantį nusikalstamumą kaimiškose
vietovėse. 2010 m. uţregistruotos 334 nusikalstamos veikos, iš jų viešose vietose – 36 (2009 m. – 324,
iš jų 28 viešose vietose) ir ištirta 19 nusikalstamų veikų (2009 m. – 12). Didţiąją dalį nusikalstamų
veikų sudaro vagystės. Moksliniai tyrimai rodo, kad be visuomenės pagalbos policija gali išaiškinti ne
daugiau kaip 10 procentų nusikalstamų veikų. 2010 m. Savivaldybės administracijos ir Širvintų
policijos komisariato prevencinė programa buvo skirta saugios aplinkos formavimui, visuomenės
aktyvumui bei pilietiškumui skatinti. Širvintų miesto ir rajono gyventojams buvo platinta informacija
apie saugios kaimynystės projektą bei galimybes jame dalyvauti. Į pagalbą policijos darbuotojams
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buvo kviečiami policijos rėmėjai ir aktyvūs, visuomeniški ţmonės. Atrinkti policijos rėmėjai kartu su
policijos pareigūnais 2010 m. patruliavo 46 kartus. Įgyvendinant viešosios tvarkos ir visuomenės
apsaugos programos tikslą bei plėtojant visuomenės ir policijos bendradarbiavimą, buvo suorganizuoti
susitikimai su bendruomenės nariais, Savivaldybės, seniūnijų atstovais bei policijos pareigūnais, todėl
Širvintų rajone 2010 m. jau buvo 6 saugios kaimynystės bendruomenės. 2010 m. Savivaldybė skyrė 5
tūkst. Lt policijos transporto priemonių degalams įsigyti.
2.1. Antrojo tikslo įgyvendinimas.
2.1. Įgyvendinant Savivaldybei priskirtą valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją,
Širvintų rajono savivaldybės administracija su Priešgaisrine tarnyba vykdė visuomenės ir jos turto
apsaugą nuo gaisrų, teikė pirminę pagalbą avarijų, katastrofų ir kitų ekstramalių situacijų atvejais.
Įgyvendinant valstybinę Savivaldybei perduotą funkciją, 2010 m. daugiausia dėmesio buvo
skiriama gaisrų likvidavimui (103 gaisrai) ir ţmonių gelbėjimui (išgelbėti visi 7 asmenys), ugniagesių
saugumui (surengtos 2 mokomosios pratybos) ir kvalifikacijos kėlimui (36 ugniagesiai kėlė
kvalifikaciją). Gruodţio mėnesį, tikslinant Savivaldybės biudţetą, Priešgaisrinei tarnybai papildomai
buvo skirta 10,2 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų gelbėjimo priemonių įsigyjimui.
Širvintų rajono savivaldybės administracija organizavo Ekstremalių situacijų komisijos posėdį,
kuriame buvo aptarta, kaip Savivaldybės vadovaujamos įstaigos (komunalinių paslaugų, šilumos,
elektros energijos, priešgaisrinės gelbėjimo, greitosios pagalbos, policijos ir kt.) pasiruošusios šaltajam
metų periodui, parengti veiksmų planai, numatytos priemonės, įvykus ekstremaliai situacijai. Buvo
akcentuota, kad nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. paskambinus numeriu 112 galima iškviesti pagrindines
pagalbos tarnybas: ugniagesius gelbėtojus, policiją ir greitąją medicinos pagalbą.
2010 m. visų Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos tikslams įgyvendinti ir
rodikliams pasiekti panaudota 662,20 tūkst. Lt Savivaldybės biudţeto lėšų.
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2011 M. ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Projekto pavadinimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės
įstaigų darbuotojų mokymas
Širvintų rajono 2007 – 2013 metų strateginio plėtros
plano atnaujinimas
Savivaldybės strateginio veiklos plano atnaujinimas
Širvintų rajono savivaldybės finansų valdymo ir strateginio
planavimo sistemų plėtra
Širvintų miesto teritorijos bendrojo plano parengimas
Širvintų rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimas
Širvintų miesto ir rajono detaliųjų planų rengimas
Elektroninės demokratijos priemonių plėtra Širvintų
rajono savivaldybėje
Širvintų miesto pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus
gatvės rekonstrukcija
Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir
aplinkos infrastruktūros gerinimas
Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato
ir ţemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams
Paplūdimio prie uţtvenktos Širvintos upės Širvintų
mieste įrengimas
Turizmo informacijos ţenklų ir stendų įrengimas Širvintų
rajone bei privaţiavimo prie Pikuolio kalno įrengimas
Širvintų mieste esančio Berţės upelio būklės gerinimas
Širvintų lopšelio - darţelio "Buratinas" patalpų vidaus
remontas ir įrangos įsigijimas"
Širvintų Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos
pastato rekonstravimas, siekiant sumaţinti
suvartojamos energijos sąnaudas
Širvintų lopšelio - darţelio „Buratinas“ pastato rekonstravimas
siekiant sumaţinti suvartojamos energijos sąnaudas
Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir kultūros
centro modernizavimas
Iš viso
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Bendra projekto vertė, Lt
242163,00
75592,45
67999,66
807500,00
595000,00
238000,00
95877,60
352069,92
8154336,00
987371,88
767182,91
479697,00
0,00
578000,00
665260,08
3557216,00
1294805,00
6250000,00
25.208.071,50
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PLANUOJAMOS PATEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKOS 2011 M.

Projekto pavadinimas
Motiejūnų kaimo geriamo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
įrengimas
Kernavės Kerniaus gatvės
sutvarkymas
Buvusios Bartkuškio pagrindinės
mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus
patalpų pritaikymas bendruomenės
poreikiams
Širvintų rajono Čiobiškio
pagrindinės mokyklos sporto
aikštyno sutvarkymas
Širvintų rajono Musninkų vidurinės
mokyklos Vileikiškių pradinio
ugdymo skyriaus sporto aikštyno
sutvarkymas
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Kultūros centro
Kiauklių filialo pastato
rekonstrukcija
„Širvintų rajono šilumos ūkio
plėtros specialiojo plano
parengimas“
Širvintų rajono savivaldybės
teritorijos kraštovaizdţio tvarkymo
specialiojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės
teritorijos gamtinio karkaso
teritorijų naudojimo specialiojo
plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės
elektros tinklų infrastruktūros plėtros
specialiojo plano parengimas
Teritorijos nuo Igno Šeiniaus
g. iki Staviškių gatvės Širvintų
mieste detaliojo plano parengimas
Teritorijų prie daugiabučių
gyvenamųjų namų Širvintų mieste
detaliųjų planų parengimas
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Priemonė

Preliminari projekto
vertė, Lt

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

726.800,00

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

1.008.217,60

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

1.008.217,60

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

292.000,00

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

256.960,00

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

1.008.217,60

Teritorijų planavimas

164.705,89

Teritorijų planavimas

211.764,71

Teritorijų planavimas

164.705,89

Teritorijų planavimas

235.294,12

Teritorijų planavimas

47.058,83

Teritorijų planavimas

275.587,06

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2010 metų
veiklos ataskaita
Regioninės
plėtros
tobulinimas,
Širvintų rajono strateginio
regionų plėtros planai ir
plėtros plano atnaujinimas
savivaldybių (ilgalaikiai /
103.248,00
trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai
Regioninės plėtros tobulinimas,
Širvintų rajono strateginio
regionų plėtros planai ir
veiklos plano atnaujinimas
savivaldybių (ilgalaikiai /
82.352,95
trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai
Širvintų rajono savivaldybės
Savivaldybių institucijų ir įstaigų
administracijos darbuotojų ir
dirbančiųjų kvalifikacijos
130.966,00
Tarybos narių mokymai
tobulinimas
Širvintų rajono savivaldybės
Savivaldybių institucijų ir įstaigų
administracijos darbuotojų
dirbančiųjų kvalifikacijos
130.966,00
kvalifikacijos kėlimas
tobulinimas
Universalaus daugiafunkcinio centro Universalių daugiafunkcių centrų
1.276.914,00
Bartkuškio kaime steigimas
kaimo vietovėse steigimas
Iš viso
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2011 M. PLANUOJAMI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI DALYVAUJANT PARTNERIO
TEISĖMIS

Projekto pavadinimas

Priemonė

Preliminari
projekto vertė, Lt

Kielių kadastrinės vietovės
melioracijos statinių rekonstravimas

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonė „Ţemės ūkio ir
miškinikystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Ţemės
ūkio vandentvarka“.

1.322.459,00

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonė „Ţemės ūkio ir
miškinikystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Ţemės
ūkio vandentvarka“.

1.322.459,00

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m.
programos priemonė „Ţemės ūkio ir
miškinikystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“, veiklos sritis „Ţemės
ūkio vandentvarka“.

1.322.459,00

Širvintų rajono Gervėčių vietovės
melioracijos statinių rekonstrukcija

Širvintų r. melioracijos sistemų bei
hidrotechnikos statinių
rekonstrukcija

Iš viso

3.967.377,00

REZERVINIAI PROJEKTAI, KURIE PLANUOJAMI ĮGYVENDITI 2011 M., JEI BUS
PATVIRTINTAS FINANSAVIMAS
Preliminari projekto vertė,
Projekto pavadinimas
Lt
Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstrukcijos techninio
191.623,00
projekto rengimas
Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės rekonstrukcija
Širvintų ir Trakų rajonų turizmo informacijos sklaida
Širvintų lopšelio-darţelio „Saulutė“ patalpų vidaus remontas ir
įrangos įsigijimas
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos pastato
rekonstravimas, siekiant sumaţinti suvartojamos energijos
sąnaudas
Iš viso
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5.075.158,00
358.000,00
1.467.300,00

2.000.000,00
9.092.081,00

