Projektas
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS IR MERO VEIKLOS 2007 METAIS
ATASKAITA
TARYBOS VEIKLA
2007 metais po rinkimų į vietines tarybas Širvintų rajono savivaldyb÷s taryboje vietoje
anksčiau dirbusiųjų 25 liko 21 tarybos narys. Valdančiąją daugumą sudar÷ 5 Darbo partijos ( v÷liau
4 iš jų , tapę nepartiniais, susijung÷ į Nepriklausomą frakciją), 4 Liberalų demokratų ( „Tvarka ir
teisingumas“), 2 Naujosios sąjungos ir 1 Krikščionių demokratų partijos atstovas. Į tarybą taip pat
išrinkti 4 Valstiečių liaudininkų, 2 Socialdemokratų ir 3 Konservatorių ( T÷vyn÷s sąjungos) partijų
atstovai. Meru buvo ištrinktas Darbo partijos narys Kęstutis Pakalnis, mero pavaduotoju – Liberalų
demokratų partijos narys Alfredas Astikas. Direktoriumi paskirta Darbo partijos atstov÷ Živil÷
Pinskuvien÷ ( v÷liau ji, praradusi Savivaldyb÷s tarybos

pasitik÷jimą, buvo atstatydinta).

Direktoriaus pavaduotoju išrinktas Naujosios sąjungos atstovas Jonas Purvaneckas.
Širvintų rajono savivaldyb÷s taryboje yra šeši komitetai: Biudžeto ir finansų komitetas,
Investicijų ir vietinio ūkio komitetas, Socialin÷s ir sveikatos apsaugos komitetas, Kultūros ir
švietimo komitetas, Žem÷s ūkio ir aplinkos apsaugos komitetas ir Kontrol÷s komitetas. Dviejų
komitetų sud÷tis keit÷si. Tarybos nar÷s Genovait÷s Abromavičien÷s prašymu ji buvo perkelta iš
Kultūors ir švietimo komiteto į Biudžeto ir finansų komitetą, Tarybos nario Antano Lidžiaus
prašymu jis perkeltas iš Biudžeto ir finansų komiteto į Socialin÷s ir sveikatos apsaugos komitetą.
Tarybos nar÷s Jadvygos Barbaravičien÷s prašymu ji iš Kultūros ir švietimo komiteto perkelta į
Socialin÷s ir sveikatos apsaugos komitetą. Iš viso buvo suorganizuota 9 Biudžeto ir finansų
komiteto pos÷džiai, 10 Investicijų ir vietinio ūkio komiteto pos÷džių, 10 Socialin÷s ir sveikatos
apsaugos komiteto pos÷džių, 8 Kultūros ir švietimo komiteto pos÷džių, 9 Žem÷s ūkio ir aplinkos
apsaugos komiteto pos÷džių ir 4 Kontrol÷s komiteto pos÷džiai. Visi klausimai ir sprendimų
projektai prieš Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos pos÷džius yra svarstomi komitetuose .
Iš viso nuo 2007 m. balandžio m÷n. 4 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. įvyko 12 Savivaldyb÷s
tarybos pos÷džių. Tarybos pos÷džių metu buvo priimtas 231 sprendimas. Patvirtinti rajono
gyventojams aktualių tvarkų aprašai d÷l nuomos mokesčio už valstybinę žemę, mokyklų transporto
naudojimo, leidimų važiuoti Širvintų rajono savivaldyb÷s vietin÷s reikšm÷s keliais ir gatv÷mis
didžiagabarit÷mis ir (ar) sunkiasvor÷mis transporto priemon÷mis išdavimo, užmokesčio už vaikų
išlaikymą ikimokyklin÷se įstaigose, ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo į
teismo medicinos ekspertiz÷s centrą, mokinių socialin÷s paramos, pinigin÷s socialin÷s paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mok÷jimo Širvintų
rajone, mok÷jimo už socialines paslaugas Širvintų rajone, socialinių paslaugų asmeniui (šeimai)
poreikio nustatymo ir skyrimo Širvintų rajone tvarkų aprašai ir kiti sprendimai.

2007 m. aktyviai dirbo Smulkaus ir vidutinio verslo r÷mimo, Karo prievolininkų atrankos,
Širvintų rajono verslo pl÷tros, Narkotikų kontrol÷s, Antikorupcijos, Nuolatin÷s statybos,
Administracin÷ ir kitos komisijos.
2007 m. spalio 27 d. iškilmingame Širvintų rajoano savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje buvo
pasirašyta bendradarbiavimo ir partneryst÷s sutartis su Baltarusijos Respublikos Postavų rajonu.
Meras pasiraš÷ 8 potvarkius personalo klausimais, 46 potvarkius tvarkomosios organizacin÷s
veiklos klausimais (d÷l apdovanojimų Širvintų rajono savivaldyb÷s mero pad÷kos raštais; patvirtinti
apžiūros - konkurso geriausiai sutvarkytoms kaimo ir miesto sodyboms, daugiabučiams
gyvenamiesiems namams, įmonių, įstaigų ir organizacijų teritorijoms išaiškinti nuostatai, sudaryta
vertinimo komisija; sudaryta medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nuostolių skaičiavimo
komisija; patvirtintas Širvintų rajono savivaldyb÷s ekstremalių situacijų valdymo centras ir jo
nuostatai) bei 32 potvarkiai atostogų ir komandiruočių klausimais. Iš viso meras pasiraš÷ – 86
potvarkius.
GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
Savivaldyb÷s administracijoje įdiegtas „Vieno langelio“ principas. Tai žymiai pagerino
gyventojų aptarnavimą, palengvino administracijos specialistų darbą. 2007 metais įsigyta
Dokumentų valdymo informacin÷ sistema, kuri palengvins Gyventojų aptarnavimą

„Vieno

langelio“ principu..
2007 metais gauta 2250 įvairių dokumentų, iš jų 726 įvairūs prašymai, tarp jų 489 piliečių..
Piliečių prašymai
D÷l socilalinių problemų,
materialin÷s paramos
D÷l gyvenamojo ploto(
nuomos, išsipirkimo,
prisiregitravimo)
D÷l komunalinių ir kt.
klausimų
D÷l kelių (gatvių) tvarkymo
ir priežiūros
D÷l autobusų maršrutų

Žem÷s ūkio klausimais

Žem÷s klausimais

Architektūros ir teritorijų
planavimo klausimais
Kitais klausimais

2007 metais meras pri÷m÷ 622, direktorius -356 piliečius įvairiais klausimais.
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2007 metais Civilin÷s metrikacijos skyrius įregistravo 167 gimimo ir 361 mirties
atvejus. Įregistruotos 132 santuokos ir 49 ištuokos. Gauti 39 prašymai t÷vystei pripažinti. Sudarytos
6 vardo, pavard÷s, tautyb÷s pakeitimo bylos.
Širvintų rajono gyventojams Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir
personalo skyriuje buvo teikiama pirmin÷ teisin÷ pagalba. Iš viso 2007 m. pirmin÷ teisin÷ pagalba
buvo suteikta 110 gyventojų. Pagrindiniai klausimai, d÷l kurių žmon÷s kreip÷si pirmin÷s teisin÷s
pagalbos, buvo d÷l santuokos sudarymo ir nutraukimo, šeimos narių tarpusavio išlaikymo,
nuosavyb÷s teisių atkūrimo, paveld÷jimo teis÷s.
Nuo 2007 metų liepos m÷nesio Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijoje ir visose
seniūnijose teikiamos gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos. Nuo 2007 liepos iki metų
pabaigos gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugomis pasinaudojo 1118 rajono gyventojų, iš jų
385 deklaravo atvykimą, 8 – išvykimą. 32 asmenys įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą.
SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
2007 m. įvyko pasikeitimų Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos struktūroje. Nuo
2007-10-02 buvo panaikinti Administracijos struktūroje esantys: vyriausiasis specialistas
(informacijai ir turizmui), vyriausiasis specialistas (savivaldyb÷s gydytojas), Finansų skyrius, Ūkio
valdymo ir ekonomikos skyrius, Investicijų tarnyba, Socialin÷s paramos skyrius, Švietimo skyrius,
Bendrasis skyrius, Kanceliarijos ir ūkio skyrius. Nuo 2007-10-02 buvo įsteigti nauji Savivaldyb÷s
administracijos padaliniai: vyriausiasis specialistas (ekologas), Finansų ir biudžeto skyrius,
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius, Infrastruktūros skyrius, Investicijų ir savivaldyb÷s
nuosavyb÷s skyrius, Įmonių valdymo tarnyba ( v÷liau ji buvo panaikinta), Kultūros, turizmo ir ryšių
su užsienio šalimis tarnyba, Socialin÷s paramos ir sveikatos skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
Teis÷s ir personalo skyrius.
Savivaldyb÷s administracijos skyriai ir tarnybos aprūpintos kompiuterine technine ir
programine įranga, kuri periodiškai atnaujinama. 2007 metų gruodžio m÷nesį Širvintų rajono
savivaldyb÷s administracijoje buvo 92 naudojami kompiuteriai. Veik÷ Biudžeto, Buhalterin÷s
apskaitos, Socialin÷s paramos, Sąmatų, Pas÷lių deklaravimo, Traktorių registravimo, Civilin÷s
būkl÷s aktų registravimo, Gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitos informacin÷s sistemos.
2007 metais vykdytas Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros sukūrimo Lietuvoje projektas
„RAIN“. Visos 8 seniūnijos ir administracija apjungtos į bendrą, plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą
naudojantį tinklą. 2008 m. naudojant šią infrastruktūrą bus užtikrintas žymiai kokybiškesnis
interneto ryšys, reikalingas informacinių sistemų s÷kmingam darbui.
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Širvintų rajono savivaldyb÷ kartu su Kaišiadorių, Trakų, Birštono, Elektr÷nų savivaldyb÷mis
dalyvavo

įgyvendinant kompiuterinio raštingumo gyventojams projektą „@kademija“, kuris

tęsiamas ir 2008 metais.
SAVIVALDYBöS BIUDŽETAS
2007 metais gauta 37 mln.166 tūkst. litų pajamų. Pajamų planas įvykdytas 100,8
proc., gauta 312,3 tūkst. litų daugiau negu planuota.
Mokesčių planas 17407,1 tūkst. litų, įvykdytas 17484,2 tūkst. litų, arba – 100,4 proc.
Iš jų: Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 146,5 proc., t.y. surinkta 2853,8 tūkst. litų
daugiau, negu planuota. Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams
išlyginti ir pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti planas įvykdytas 74 proc., t.y. gauta
2693 tūkst. litų mažiau, negu planuota.
2007 metais dotacijų gauta 17934 tūkst. litų.
Kitų pajamų gauta 1607,4 tūkst. litų, planas įvykdytas 114,2 proc., gauta 199,8 tūkst.
litų daugiau negu planuota.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 133,7 tūkst. litų.
Apyvartos l÷šų biudžeto l÷šų stygiui dengti buvo skirta 619,9 tūkst. litų.
Per 2007 metus paimta 965,8 tūkst. litų paskolų, iš jų: 263,5 tūkst. litų Socialinių
paslaugų pl÷trai Širvintų rajone ir

702,3 tūkst. litų patalpoms, esančioms P.Cvirkos g. 13,

Širvintose III aukšte, pritaikymui ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugoms teikti. Grąžinta – 623,3
tūkst.litų paskolų ir 177,4 tūkst.litų palūkanų.
2008 metų sausio 1 dienos duomenimis, Savivaldyb÷ turi 3 mln. 901,4 tūkst. litų
paskolų. Tai paskolos Musninkų, „Atžalyno“, Bartkuškio mokyklų renovacijai ir Socialinių
paslaugų pl÷trai bei patalpoms, esančioms P.Cvirkos g. 13, Širvintose III aukšte, pritaikymui
ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugoms teikti.
2007 metais biudžeto išlaidos sudar÷ 37 mln.10,6 tūkst. litų. Išlaidų planas įvykdytas
98,8 proc.
Širvintų rajono savivaldyb÷s 2007 m. biudeto išlaidų įvykdymas
Eil.Nr. Išlaidų pavadinimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planas(tūkst.litų) Įvykdymas(tūkst.litų) Įvykdymas %

Bendros valstyb÷s paslaugos
5546,9
Gynyba
71,4
Viešoji tvarka ir visumen÷s apsauga 714,6
Ekonomika
1877,9
Aplinkos apsauga
747,2
Būstas ir komunalinis ūkis
1162,5
Sveikatos priežiūra
277,6
Poilsis, kultūra ir religija
2412,9
Švietimas
21636,3

5471,1
69,9
714,6
1837,2
634,1
1158,5
267,8
2396
21510,8

98,6
97,9
100,0
97,8
84,9
99,7
96,5
99,3
99,4
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10.

Socialin÷ apsauga

3026,3

2950,6

97,5

IŠ VISO:

37473,6

37010,6

98,8

Biudžeto išlaidos darbo užmokesčiui 2007 metais sudar÷ 16 mln. 416,7 tūkst.litų.
Įnašai socialiniam draudimui sudar÷ 5 mln. 86,9 tūkst.litų. Darbo užmokestis su priskaitymais
socialiniam draudimui sudar÷ 58,1 proc. viso biudžeto išlaidų. Prek÷ms ir paslaugoms sunaudota 7
mln. 308,7 tūkst.litų, arba - 19,7 proc. viso biudžeto išlaidų. Socialin÷ms išmokoms (pašalpoms)
panaudota 2 mln. 290,1 tūkst.litų, tai sudaro 6,2 proc. metų biudžeto. 2007 metais iš Savivaldyb÷s
biudžeto valstyb÷s biudžetui prievol÷ grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos sudar÷ 708
tūkst.litų. Kitos išlaidos neviršijo 2 proc. visų išlaidų. Materialiojo ir nematerialiojo turto bei
finansinių įsipareigojimų vykdymui panaudota 4 mln. 499,6 tūkst.litų.
Savivaldyb÷s biudžeto asignavimų valdytojai uždelstų skolų paslaugų teik÷jams ir
rangovams neturi. Kreditorinis įsiskolinimas buvo tik už pr÷jusį m÷nesį.
IŠLAIDOS 2007 m.
Palyginimas
%

Eil.Nr.

Išlaidų pavadinimas

1.
2.

Bendros valstyb÷s paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visumen÷s
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialin÷ apsauga

1.9
5.0
1.7
3.1
0.7
6.5
58.1
8.0

IŠ VISO:

100

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

14.8
0.2
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Širvintų rajono savivaldyb÷s 2007 m. biudžeto išlaidų struktūra, tūkst. litų ( %)

Socialin÷ apsauga
2950,6 (8,0%)

Bendros valstyb÷s paslaugos
5471,1 (14,8%)
Gynyba
69,9 (0,2%)
Viešoji tvarka ir visumen÷s
apsauga
714,6 (1,9%)
Ekonomika
1837,2 (5,0%)
Aplinkos apsauga
634,1 (1,7%)
Būstas ir komunalinis ūkis
1158,5 (3,1%)
Sveikatos priežiūra
267,8 (0,7%)
Poilsis, kultūra ir religija
2396 (6,5%)

Švietimas
21510,8 (58,1%)

Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-207
„D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s 2008 metų programinio biudžeto rengimo“ pirmą kartą
nuspręsta rengti savivaldyb÷s biudžetą programiniu planavimo principu.
ĮVYKDYTI IR VYKDOMI
SĄJUNGOS FONDŲ

PROJEKTAI,

FINANSUOJAMI

IŠ

EUROPOS

Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-34 „D÷l
Širvintų rajono strateginio pl÷tros plano“ nuspręsta patvirtinti pirmąjį ilgalaikį rajono
strateginį pl÷tros planą 2007-2013 metams. Širvintų rajono 2007-2013 metų strateginiame
pl÷tros plane išd÷styta detalizuota rajono pl÷tros strategija, prioritetai bei prioritetų
suderinamumas.
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 1-36 „D÷l
Širvintų rajono savivaldyb÷s 2007 – 2009 m. prioritetinių investicijų projektų sąrašo
patvirtinimo“ patvirtintas prioritetinių projektų sąrašas pagal kiekvieną iš sričių: švietimas,
kultūra, sportas, sveikatos ir socialin÷ apsauga, aplinkos apsauga, turizmas, kelių
rekonstrukcija, teritorijų planavimo dokumentų rengimas, Kernav÷s miestelio bendrosios
tvarkymo priemon÷s.
2007 metais įgyvendintas prioritetiniame sąraše numatytas projektas – Lopšeliodarželio „Pasaka“ pritaikymas pradinei mokyklai (1 900 000 Lt iš Valstyb÷s investicijų
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programos ir 725 000 Lt iš privatizavimo fondo). Iš Privatizavimo fondo l÷šų už 85 000 Lt
bei iš savivaldyb÷s biudžeto už 40 000 Lt buvo rekonstruojamas VšĮ Širvintų laisvalaikio
centro pastatas. Už 320 000 Lt suremontuotas Kernav÷s miestelio lopšelio – darželio
pastatas. Buvo ruošiamas Kernav÷s miestelio vandentiekio rekonstravimo ir nuotekų sistemos
įrengimo techninis projektas (vykdomas pagal Neries up÷s baseino investicin÷s programos I
etapą). Buvo vykdomas projektas „Socialinių paslaugų pl÷tra Širvintų rajone“ už 1 972 000
Lt, taip pat patalpų pritaikymas socialiniam būstui už 808 000 Lt. Vykdytas Igno Šeiniaus
gatv÷s rekonstrukcijai paruošto techninio projekto tikslinimas kartu su Širvintų miesto pietinio
gyvenamojo kvartalo gatvių dangų gerinimo techniniu projektu (už 29 000 Lt).

Pagrindiniai Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos 2007 m. vykdyti projektai

Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

1

"Elektr÷nų
savivaldyb÷s
teritorijos
ir
Širvintų
savivaldyb÷s
teritorijos
bendrųjų
planų
parengimas"

2

Gyventojų
(darbuotojų)
kompiuterinio
raštingumo
didinimas
Birštono,
Elektr÷nų,
Kaišiadorių,
Širvintų ir Trakų
regionuose:
PROJEKTAS
"@kademija"

3

„Vietos vystymo
strategijų
įgyvendinimas:
Viešųjų paslaugų
kokyb÷s
gerinimas
stiprinant
savivaldybių
geb÷jimus
bendradarbiavimo
ir
finansų
valdymo srityje”

Projekto
vert÷,
Lt
1 132 096,00

Pastabos
Bendra projekto vert÷ – 1 132 096 Lt, iš jų paramos l÷šos – 1 007 565
Lt, kita dalis – 124 531 Lt Elektr÷nų savivaldyb÷s ir Širvintų rajono
savivaldyb÷s
l÷šos
(66
441,00
Lt).
Projekto
pareišk÷jas
Elektr÷nų
savivaldyb÷.
Projekto partneris - Širvintų rajono savivaldyb÷. Savivaldyb÷s ind÷lis
16 240,00 Lt.

Vykdomas

2 601 015,00

Projektas skirtas BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių pl÷tra“ 2.2
priemon÷s „Darbo j÷gos kompetencijos ir geb÷jimų prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas“ 2 veiklų grup÷s „Gyventojų kompiuterinio
raštingumo ugdymas“ tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. Iki 2007-1231 išnaudota 873 576,00 Lt. Iki 2007-12-31 ECDL pažym÷jimus gavo
175 Širvintų gyventojas. Iš sutaupytų projekto l÷šų dar planuojama
išmokinti 306 gyventojus (481 gyv. privaloma pagal projektą).

Vykdomas

580 000,00

Jungtinių Tautų vystymo programos inicijuotas projektas skirtas
stiprinti Lietuvos savivaldybių geb÷jimus įgyvendinant pl÷tros
strategijas, efektyviai valdant finansus ir rengiant bendrus projektus.
Dvejų metų trukm÷s projektas, apimantis aštuonių Lietuvos apskričių
17 savivaldybių. Numatoma teikti konsultacinę pagalbą savivaldyb÷ms
ir organizuoti praktinius mokymus, kurie pad÷s Savivaldybių atstovams
tobulinti įgūdžius įgyvendinant vietos pl÷tros strategijas ir efektyviai
valdant
finansinius
išteklius.
Savivaldyb÷s
įnašas
9
000,00
Lt.

Įvykdytas
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Projekto tikslas – didinti Lietuvos savivaldybių darbuotojų, atsakingų
už strateginį planavimą, valdymo geb÷jimus ir kvalifikaciją tokiu būdu
užtikrinant efektyvesnį
savivaldybių darbą, jų tarpusavio
bendradarbiavimą, prisitaikymą prie išor÷s ir vidaus pokyčių.
Iš mūsų savivaldyb÷s dalyvavo 2 asmenys (A.Gatelyt÷ ir
E.Davidavičien÷).

Įvykdytas

. Parengta 1 Verslo pl÷tros galimybių studija, išleistas įmonių katalogas
lietuvių - anglų kalbomis, rusų-vokiečių kalbomis ir jo CD versija
(lietuvių - anglų kalbomis, rusų-vokiečių kalbomis, informacinis
leidinys apie netradicinius rajono verslus bendru tiražu, sukurta VšĮ
Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras internetin÷
svetain÷.Projektas baigtas įgyvendinti 2007 m. IV ketv. ir įgyvendintas
pagal įgyvendinimo planą.

Įvykdytas

1 971 942,32

Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
Širvintų rajone gerinimas, paslaugų kokyb÷s ir įvairov÷s didinimas
modernizuojant socialinių įstaigų materialinę bazę. Projektas pasibaigs
2008 kovo m÷n. Pastato 3 ir 4 aukšai renovuoti, baldai ir visa numatyta
įranga nupirkta. Liko tik įsigyti automobilį.

Vykdomas

Nenaudojamų
P.Cvirkos g. 13
Širvintų m. trečio
aukšto
patalpų
pritaikymo
ilgalaik÷s globos
paslaugoms teikti

808 000,00

1.
Projekto
veikos
visiškai
įgyvendintos
2007
m.
2. Projektas vyko lygiagrečiai su projektu "Socialinių paslaugų pl÷tra
Širvintų rajone".

Įvykdytas
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Vilniaus regiono
buitinių atliekų
tvarkymo
sistemos
sukūrimo
projektas
(Įgyvendinimo
laikotarpis 2003 –
2007 m.)

72 208 500,00

Vykdomas
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Neries
up÷s
baseino
investicin÷s
programos
I
etapo projektas

17 250 000,00

1.
Projekto
tikslai:
1)
Širvintų
rajone
esančių
sąvartynų
uždarymas:
uždarymas
prasid÷jo
2007-08
- tikslas - uždaryti 19 sąvartynų (planuojama iki 2008-05)
2)
konteinerinių
aikštelių
įrengimas:
-jau įrengtos visos planuotos konteinerin÷s aikštel÷s (17 vnt.)
- šių aikštelių eksploatacija bus perduota atliekų tvarkymo įmonei
(operatoriui).
3) atliekų pri÷mimo aikštel÷s (APA) įrengimas (šalia Šniponių
sąvartyno);
4)
atliekų
tvarkymo
operatoriaus
suradimas
2. Vilniaus apskrities savivaldyb÷s įsteig÷ UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras" (VAATC), kuris apsakingas už projekto
įgyvendinimą (kartu su APVA) ir taps šios naujai sukurtos regionin÷s
infrastruktūros
savininku.
3. Parama projektui sudaro 20,930 mln.eurų (visam Vilniaus regionui):
50 proc. - ES parama, 14 proc. - valstyb÷s biudžeto l÷šos, 36 proc. komercinių bankų paskola (skolininkas VAATC su savivaldybių
garantija)
Projekto tikslai:1) Vandentiekio tinklų pl÷tra ir nuotekų tinklų
renovacija bei pl÷tra Širvintų mieste ir Kabaldos kaimeTechninį
projektą pareng÷ UAB „Cowi Baltik"- suderinus projektą bus daroma
techninio projekto ekspertiz÷- po projekto ekspertiz÷s rangovas prad÷s
darbus .
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„Pedagoginių
psichologinių
tarnybų pl÷tra“

4

„Lietuvos
savivaldybių
darbuotojų
geb÷jimų
ir
kvalifikacijos
strateginio
planavimo srityje
stiprinimas“
Verslo aplinkos
gerinimas
Širvintų rajone

411 156,00

6

Socialinių
palaugų
pl÷tra
Širvintų rajone

7

5

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004 -2006 metų Bendrojo
programavimo dokumentą. Projekto metu Širvintų rajono pedagogin÷
psichologin÷ tarnyba gavo jos tiesiogin÷ms funkcijoms vykdyti
reikalingą turtą: vieną fakso aparatą, du personalinius stacionarius
kompiuterius, vieną lazerinį spausdintuvą, du baldų komplektus.

Vykdomas

Įvykdytas

8

11

„Širvintų rajono
kaimo
vietovių
pl÷tros
integruotos
strategijos
rengimas“
(paramos
sutarties Nr. BPD
2004-ERZUF4.6.0-0606/0031)

70

Skirta parama Širvintų rajono vietos veiklos grup÷s projektui
įgyvendinti. Numatyti projekto rezultatų rodikliai: atlikta socialin÷s
ekonomin÷s situacijos ir gyventojų poreikių analiz÷; parengta integruota
kaimo pl÷tros strategija; parengtas strategijos įgyvendinimo planas;
apmokyti vietos veiklos grup÷s nariai.

Vykdomas
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Rekreacin÷s
teritorijos
tarp
Vilniaus g. 58 ir
62 namų valdų
Širvintų mieste
įrengimas

480 000,00

Teritorija apima esamą skverą tarp daugiabučių namų Vilniaus g. Nr.43
ir Nr.45 ir teritoriją kitoje gatv÷s pus÷je tarp namų valdų Nr.58 ir
Nr.60.
Planuojama sutvarkyti pakrantę, įrengti skulptūrų parką, išvystant
p÷sčiųjų trauką link up÷s. Numatomas platus takas su laiptais, prie
kurių komponuotųsi stačiakamp÷s formos negilus baseinas su
mechanine vandens recirkuliacija bei cheminiu vandens valymu, su
akmenų ir augalų kompozicija. Bus įrengti suoliukai. Arčiau up÷s
planuojamas dar vienas braidymo basein÷lis apskritimo formos. Gali
būti įrengtas ir fontanas. P÷sčiųjų zona bus apšviečiama.

Vykdomas
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„Bartkuškio
vaikų ir jaunimo
centras
–
socialinių
paslaugų teikimo,
užimtumo
ir
prevencijos
garantas“

25 000,00

Skirta 25,0 tūkst. litų iš 2007 metų valstyb÷s biudžete Socialinių
paslaugų infrastruktūros pl÷tros programai įgyvendinti numatytų l÷šų
pagal 2007 m. programos sąmatą VO „Vaikai – visuomen÷s dalis“
projektui „Bartkuškio vaikų ir jaunimo centras – socialinių paslaugų
teikimo, užimtumo ir prevencijos garantas“ įgyvendinti.

Įvykdytas

KELIAI. ŪKIS. TURTAS
2007 m. miesto gatv÷ms, p÷sčiųjų takams tiesti ir tvarkyti panaudota 468804 Lt. Už
200 tūkst. Lt suremontuoti šaligatviai Vilniaus g. Šaligatvio remontas ir aikštel÷s įrengimas Upelio
g. kainavo 93933 Lt. Už 56263 Lt suremontuota asfaltbetonio danga P. Cvirkos gatv÷je. Tarp Plento
ir Jaunimo gatvių įrengtas p÷sčiųjų takas. Tai kainavo 72978 Lt. Įrengta pralaida Medžiotojų gatv÷je.
Sutaisytas p÷sčiųjų takas Upelio gatv÷je. Įrengtas laikinas privažiavimas rengiant miesto vakarin÷s
dalies gatves.
Seniūnijų kelių remontui ir priežiūrai iš rajono biudžeto skirta iki 84,6 tūkst.Lt.
Nemažai panaudota Automobilių susisiekimo kelių direkcijos l÷šų.

Širvintų seniūnijoje

suremontuotas Prienų-Vindeikių kelias (apie 62 tūkst. Lt). Suremontuota Družų k. Žolynų g. asfalto
danga (apie 42,60 tūkst.Lt).
Jauniūnų seniūnija prižiūri apie 200 km vietin÷s reikšm÷s kelių. Biudžeto l÷šomis 2007 metais
buvo suremontuoti keliai: Šiauliai – Barskūnai, Pasp÷riai – Papiernia, dalis Jauniūnų gyvenviet÷s
Pievų gatv÷s, išasfaltuota aikštel÷ prie daugiabučių namų Bartkuškio gyvenviet÷je. Savivaldyb÷s
l÷šomis paremontuotas kelias į Žebokštos ežero paplūdimį.
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Čiobiškio seniūnijoje remontuota Čiobiškio gyvenviet÷s Liepų gatv÷s asfalto danga,
sutvarkytas kelkraštis. Tai kainavo 30,8 tūkst.Lt. Suremontuota kelio atkarpa Spietiškiai Bartasiūniškis (16,8 tūkst. Lt), suremontuota 3 km. kelio atkarpa kelyje Astruvka Burniškiai.(120,00 tūkst.Lt)
Iš dalies remontuotas Diršonių kelias.
Gelvonų seniūnijoje atnaujintos žvyro dangos keliuose: į Lesčiūnų kaimą nuo kelio
Liukonys- Musninkai (21000 Lt), Mikalajūnai – Tilvikai (15000 Lt.) Gelvonų miestelyje atnaujinta
Pirties gatv÷ 22300 Lt suremontuota Šarkaičių gatv÷s asfalto danga už 15800 Lt , viena gatv÷
Liukonių gyvenviet÷je už 3000 Lt.
Zibalų seniūnijoje iš kelių priežiūrai skirtų l÷šų baigta asfaltuoti Zibalų gyvenviet÷s Gojaus gatv÷,
pažvyruotas kelias į Drublionių ir Sudokių kaimus. Užtaisytos asfalto duob÷s Zibalų gyvenviet÷je.
Sutvarkytas (įrengta žvyro danga ) buvęs blogos būkl÷s kelias į Ardiškių ir Kalnynų
kaimus. Tam buvo panaudoti seniūnijos kelių tvarkymui skirti pinigai – 25000 Lt.
Musninkų seniūnijoje iš kelių direkcijos gautų l÷šų Musninkų miestelyje pažvyruotos
Paberž÷s, Mokyklos, Gaisrin÷s gatv÷s ir užpiltos žvyrkelių duob÷s keliuose, vedančiuose į Kaukiškį
ir Kaimyn÷lius. Už 55.3 tūkst. Lt iš dalies asfaltuotos Krūnų ir Parko gatv÷s.
Širvintų seniūnijoje įrengtas Vindeikių kaime prie buvusios pradin÷s mokyklos krepšinio stovas.
Paruoštas plotas įrengti sporto aikštelę Avižonių kaime. Suremontuotos Zosinos ir Družų sporto
aikštel÷s (užpilta asfalto drožlių).
Seniūnijų gyvenviečių tvarkymui pernai buvo panaudota

122 tūkst. Lt, gatvių

apšvietimui – 96,5 tūkst. Lt, gatvių, parkų, aikščių, p÷sčiųjų takų valymui ir kapinių priežiūrai - 112
tūkst. Lt. Už 30,2 tūkst. Lt nupjauta medžių.
Kernav÷s seniūnijai 2007 metais miestelio tvarkymui, kapinių priežiūrai ir gatvių
apšvietimui buvo skirta 30000 Lt. Sutvarkyta kelis metus neveikusi lietaus kanalizacija
Vilniaus bei Pajautos gatv÷se, profilaktiškai išvalyti lietaus kanalizacijos šuliniai kitose
gatv÷se, sutaisyta dalis Kernav÷s miestelio šaligatvių.
Nuolat tvarkomos kapin÷s. Prie Viesų kapinių prapl÷sta automobilių stov÷jimo aikštel÷,
išbetonuotas takas kapin÷se. Gelvonų seniūnijos darbuotojų j÷gomis ir viešųjų darbų pagalba
rekonstruota (atnaujinta) tvora Kangedų kapin÷se už 1500 Lt. Taip pat Gelvonų kapin÷se padaryti
takai, panaudojant šaligatvinius bortelius. Šešuol÷lių ll kaimo kapin÷se iškastas vandens šulinys.
Liukonių gyvenviet÷je atlikta gatvių apšvietimo rekonstrukcija (trys objektai) už 52886 Lt.
Nupirkta 10 vnt. gatvių apšvietimo šviestuvų su natrio lempomis už 2150 Lt.
Jauniūnų seniūnijoje remontuotos Jauniūnų, Barskūnų, Bartkuškio, Šiaulių ir Medžiukų
gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemos. 2007 m. rajono viešųjų darbų programai buvo numatyta
73045 Lt. Visos l÷šos panaudotos. Viešuosiuose darbuose įdarbinta 80 asmenų.
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Savivaldyb÷s administracijoje buvo organizuoti mokymai darbų saugos klausimais
Savivaldyb÷s įstaigoms ir kitiems darbdaviams:
Tarybos sprendimu patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Širvintų rajono
biudžetin÷se įstaigose taisykl÷s. Savivaldyb÷s administracijos reikm÷ms lizingu nupirktas
automobilis „Ford S-max“. Pasiruošta nereikalingų automobilių pardavimo aukcionui.
Išduota 117 vnt. leidimų prekybai.
Savivaldyb÷ turi 356 mln. 150 tūkst. Lt vert÷s ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, iš
jo gyvenamųjų pastatų - už 814 tūkst. Lt, negyvenamųjų pastatų – už 23 mln.134 tūkst. Lt,
inžinerinių statinių – 8 mln. 145 tūkst. Lt. Valstyb÷s ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
savivaldyb÷ turi už 21 mln. 149 tūkst. Lt. Per 2007 metus sudaryta 19 ilgalaikio materialiojo
turto nuomos sutarčių ir 9 ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartys. Atlikti 10 objektų
kadastriniai matavimai ir suformuotos kadastrinių matavimų bylos. Įregistruota 13 nekilnojamo
turto objektų.
Teritorijų planavimo srityje iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir išnagrin÷ta

130 paraiškų

detaliesiems ir specialiesiems žem÷s sklypų planams rengti, išduoti 4 sąlygų sąvadai detaliajam
planavimui ir 102 sąlygos specialiesiems žem÷tvarkiniams planams rengti.

Baigtas rengti ir

patvirtintas Širvintų rajono savivaldyb÷s taryboje teritorijos prie automagistral÷s Vilnius-Panev÷žys
Širvintų rajone specialusis planas (Gyvenamųjų namų ir kitų teritorijų išd÷stymo specialusis planas).
Parengta Širvintų miesto centrin÷s dalies urbanistin÷s raidos galimybių studija. Toliau rengiamas
Širvintų rajono teritorijos bendrasis planas, visuomenei buvo pristatyta koncepcija, jai pritarta
Savivaldyb÷s taryboje. Toliau priimami ir nagrin÷jami prašymai bei pasiūlymai d÷l bendrojo plano
rengimo.
Suorganizuota ir dalyvauta 4 detaliųjų ( ir specialiųjų ) planų viešo svarstymo su visuomene procese,
išnagrin÷tos visuomen÷s pretenzijos, pastabos, skundai ir pasiūlymai, dalyvauta karštose diskusijose
su Širvintų miesto gyventojais d÷l būsimų permainų mieste. Suorganizuota diskusija d÷l tolimesnių
R.Olšauskoo sand÷lio Plento gatv÷je teritorijos planavimo darbų, sutarta su gyventojais d÷l būsimų
pastatų paskirties.
Statybos srityje iš 306 fizinių ir juridinių asmenų priimtos paraiškos projektavimo sąlygų sąvadui
gauti.
Išduota 321 išvada techniniams projektams rengti, 263 specialiosios sąlygos architektūrai formuoti ir
292 sąlygos sąvadų ( iš jų gautos spec. sąlygos iš kitų valstybinių organizacijų).
Išnagrin÷ti ir suderinti įvairios apimties ir sud÷tingumo 237 techniniai projektai ir 41 supaprastinti
projektai.
Suorganizuoti ir pravesti 27 Nuolatin÷s statybos komisijos pos÷džiai projektams derinti.
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ŽEMöS ŪKIS. MELIORACIJA. APLINKOSAUGA
2007 m. įregistruoti 286 ūkininkai (iš viso įregistruota - 1698, iki 40 metų - 322 ūkininkai).
Vidutinis registruoto ūkininko ūkio sklypo dydis -8,61 ha žem÷s;
Šiuo metu įregistruota 5671 valdos žem÷s ūkio ir kaimo verslo registre, atnaujintos 5000 valdos;
Žem÷s ūkio naudmenas ir pas÷lius deklaravo 3403 žem÷s ūkio subjektų, iš viso deklaruota
34034,03 ha žem÷s ūkio naudmenų ir pas÷lių. ES remiami plotai sudaro 9202,48 ha.
Administruota 100 tiesioginių pieno kvotų pardavimų deklaracijų ir 405 paraiškos, susijusios su
pieno gamybos kvotų administravimu, 19 paraiškų pirmajam pieno kvotų pirkimo – pardavimo
aukcionui.
Rajone įregistruota 1628 traktorių. 2007 m. įvežta ir įregistruota 169 traktorių, iš jų 33 nauji .
Iš kaimo r÷mimo programos l÷šų tiesiogin÷ms išmokoms gauti priimta 10 paraiškų už ÷riavedes ,
226 paraiškos už karves žindenes ir veislines telyčias. Į Žem÷s ūkio skyrių kreip÷si 76 rajono
gyventojai d÷l patikslinimų tiesiogin÷ms išmokoms už skerdimą gauti. 2007 metais atlikta 10 patikrų
d÷l ankstyvo pasitraukimo iš prekin÷s žem÷s ūkio gamybos.

26 rajono ūkininkams dengiama

dalis palūkanų už ilgalaikius kreditus bei kreditus suteiktus apyvartin÷ms l÷šoms formuoti, 3 - už
įsigytą žem÷s ūkio paskirties žemę, priimti 2 prašymai d÷l fitosanitarijos priemonių taikymo.
2007 metais valstyb÷s l÷šomis finansuojamų melioracijos darbų žem÷s ūkio paskirties žem÷je
buvo atlikta už 798, 0 tūkst. Lt.
2007 m. Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba paatvirtino Širvintų rajono savivaldyb÷s atliekų
tvarkymo plano, Širvintų rajono komunalinių atliekjų tvarkymo taisyklių naujas redakcijas.
Iš seniūnijų sąvartynų buvo vežamos atliekos į Šniponių sąvartyną. Seniūnijose įrengta 17
atliekų pri÷mimo punktų.
Pra÷jusiais metais visos seniūnijos dalyvavo naudotų padangų surinkimo akcijoje. Padangos
buvo išvežtos į Akmen÷s cemento fabriką utilizavimui. Surengta pavojingų atlioekų surinkimo
akcija. Iš visų savivaldybei priklausančių įstaigų, mokyklų buvo surinktos ir išvežtos utilizuoti į
„Žalvario“ įmonę liuminescencin÷s lempos.

UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VEIKLA
UAB „Širvintų vandenys“ 2007 m. gruodžio 31 d. aptarnavo 10136 gyventojus, t.y. 135
gyventojais daugiau nei 2006 m. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis 2007 m.
naudojosi 5908 gyventojai, vandens tiekimo paslaugomis – 4051 gyventojas, nuotekų tvarkymo
paslaugomis – 77 gyventojai.
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Patvirtinus naujas šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, nuo 2006-02-01 bendrov÷
prad÷jo taikyti abonentams naują pardavimo kainą. Vykdant pardavimo veiklą iki 2007 m.gruodžio
31 d. buvo pastatyta ir pakeista 210 šalto vandens skaitiklių.
2007 m. d÷l skolų už suteiktas paslaugas į teismą buvo perduota 21 byla, kurių suma sudar÷
17726,00 Lt. išieškotos 5 bylos, kurių suma – 2145,39 Lt. Teismo priteistos sumos perduotos
antstoliams. Antstoliai d÷l skolų išieškojimo negalimumo bylų negrąžino.
Be pagrindin÷s veiklos bendrov÷ užsiima ir kita veikla, tokia kaip asenizacijos išvežimas iš
išs÷mimo duobių, santechniniai darbai butuose ir įmon÷se, vandens bokštų nuoma.
UAB per 2007 m. bendrov÷s pagrindin÷s veiklos pajamos sudar÷ 1178677 Lt, iš kurių - 554912 Lt
už vandens tiekimą, 487746 Lt - už nuotekų tvarkymą ir 136019 Lt iš pardavimo veiklos. Šioms
pajamoms uždirbti bendrov÷s sąnaudos sudar÷ 804996 Lt, iš jų 331049 Lt tiekiant vandenį, 426455
Lt tvarkant nuotekas ir 47492 Lt vykdant pardavimo veiklą. Iš pagrindin÷s veiklos bendrov÷ uždirbo
373681 Lt pelną. Bendrosios ir administracin÷s sąnaudos sudaro 325985 Lt. Ataskaitiniais metais
bendrov÷s tipin÷s veiklos pelnas sudaro 47696 Lt.
Vykdydama kitą veiklą, bendrov÷ uždirbo 143138 Lt pajamų, o sąnaudos sudar÷ 234425 Lt,
tod÷l 2007 m. patirtas 91287 Lt nuostolis. Finansin÷s ir investicin÷s veiklos pajamos sudar÷ 126358
Lt, sąnaudos – 36009 Lt. Šios veiklos rezultatas – 90349 Lt pelnas.
Bendrov÷ 2007 m. priskaičiavo 46758 Lt grynojo pelno. Bendras nuostolis 2007 m. gruodžio
31 d. sudaro 925911 Lt. Bendrov÷ 2007 metus baig÷ su 46758 Lt pelnu, tam įtakos tur÷jo gauta iš
savivaldyb÷s biudžeto 331,0 tūkst.litų subsidija ir teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka 126353
Lt. Be šių dviejų veiksnių per metus būtų patirta 410595 Lt nuostolio.
UAB Širvintų komunalinis ūkis mieste prižiūri 34,5 ha žaliųjų plotų, iš jų -10,7 ha prie
gyvenamųjų namų. Valomi bei barstomi plotai sudaro 183,8 tūkst. Lt. Bendrov÷ rūpinasi švara ir
tvarka viešosiose vietose, komunalinių atliekų tvarkymu, sąvartynų eksploatavimu, vietin÷s
reikšm÷s kelių ir gatvių priežiūra. Iš miesto ir seniūnijų tvarkymo l÷šų atlikta darbų už 705,3 tūkst.
Lt. Atliekų išvežimas kainavo 171.2 tūkst. Lt. Iš viso 2007 m. bendrov÷ gavo 1152,3 tūkst. Lt
pajamų, o sąnaudos sudar÷ 1115,8 tūkst. Lt.
Bendrov÷ vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo funkciją. Mieste
administruojamas 101 daugiabutis namas. 2007 m. gyventojų kaupiamosios l÷šos sudar÷ 98,9 tūkst.
Lt. Per 2007 metus buvo suremontuota 14 stogų, perdažyta 11 laiptinių, pakeistos 8 laiptinių durys.
Panaudota 111 tūkst. gyventojų l÷šų. Bendrov÷ gavo 192 gyventojų prašymus, iš jų 178 patenkino.
Laiptinių skelbimo lentose nuolat informuojama

apie sukauptų l÷šų kiekį ir kita informacija.

Sudaryta sutartis su viešąja įmone Būsto agentūra, kurios darbuotojai konsultuoja daugiabučių namų
bendrijų steigimo, būsto modernizavimo klausimais.
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UAB ,,Širvintų šiluma” – pagrindin÷ ūkin÷ veikla – garo ir karšto vandens tiekimas.

Per

ataskaitinius metus iš pagrindin÷s veiklos gauta 3484,2 tūkst. Lt pajamų, sąnaudos sudar÷ 3306,7
tūkst. Lt. Pagrindin÷s veiklos pelnas – 174,5 tūkst. Lt. Veiklos sąnaudos sudaro 576,9 tūkst. Lt. Iš
viso veiklos nuostolis – 402,4 tūkst. Lt. 2006 metais iš pagrindin÷s veiklos patirta 314,9 tūkst. Lt
nuostolio.
Pagrindin÷s veiklos nuostolio padid÷jimui reikšm÷s tur÷jo medienos kainos augimas.
Vidutiniškai per metus nurašomos medienos sąnaudos padid÷jo 14 procentų. Pabrango ir kiti
energetiniai resursai, medžiagos ir paslaugos. Dujų kaina per 2007 metus išaugo apie 30 % . Didelę
įtaką bendrov÷s veiklos efektyvumui ir rentabilumo lygiui tur÷jo ir klimatinių sąlygų pasikeitimas –
šiltos žiemos.
D÷l to mažiau parduota paslaugų ir priskaityta 181,7 tūkst. Lt mažiau pajamų.
Kritus Europos rinkoje ATL kainoms iki 1 euro cento už vieną ATL-ą, negauta
planuotų 800 – 900 tūkst. Lt pajamų. D÷l šios priežasties iš kitos veiklos gauta 41,1 tūkst. Lt
nuostolio.
Ruošiantis 2007 – 2008 metų šildymo sezonui d÷l finansinių l÷šų trūkumo pagrindinis d÷mesys
buvo skiriamas būtiniausiems remonto darbams, kurie susieti su šilumos tiekimo patikimumo
užtikrinimu.

Dauguma šių darbų , taupant įmon÷s l÷šas, atlikta bendrov÷s l÷šomis.
Laikas parod÷, kad šildymo sezonui buvo pasiruošta tinkamai. Per šildymo sezoną

nebuvo nei vieno avarinio gedimo nei šilumos tinkluose, nei katilin÷se.
ŠVIETIMAS. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS.
VAIKO TEISIŲ APSAUGA. SPORTAS
Širvintų rajono savivaldyb÷je veikia 19 švietimo įstaigų: gimnazija, 2 vidurin÷s, 7
pagrindin÷s ir viena pradin÷ mokykla, 11 pradinio ugdymo skyrių, 2 lopšeliai – darželiai, 3 darželiai,
Meno ir Sporto mokyklos, Švietimo centras.
2007-2008 mokslo metais bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 2867 mokiniai. Pirmąją
klasę lanko 192 pirmokai. Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 763, pagrindinio ugdymo –
1514, vidurinio ugdymo – 489 mokiniai (iš jų 230 abiturientų). Mišrias priešmokyklinio ugdymo
grupes lanko 101 ugdytinis. Miesto mokyklose mokosi 1628 (57 %) mokiniai. Gimnazijoje ugdomi
738 gimnazistai, vidurin÷se mokyklose – 551, pagrindin÷se – 1145, pradin÷je mokykloje – 433
mokiniai. Širvintų pradin÷s mokyklos patalpose veikia lavinamoji klas÷, kurioje lavinami 5
mokiniai. Bendrojo lavinimo mokyklų klas÷se integruotai ugdomi 142 mokiniai. Rajono mokyklose
veikia 6 pailgintos dienos grup÷s, kurias lanko 155 vaikai.
Šiais mokslo metais Meno mokyklą lanko 191 (muzikos kryptis 117, dail÷s – 74), Sporto
mokyklą – 214 mokinių. Meno mokyklose mokiniai gali rinktis akordeono, fortepijono, kanklių,
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smuiko, trimito klases ar dailę. Sporto mokykloje vaikai gali pasirinkti šias sporto šakas: futbolą,
žol÷s riedulį, stalo tenisą, lengvąją atletiką ir plaukimą.
Miesto lopšelius – darželius lanko 362 vaikų. Kaimo darželiuose ugdomi 48 vaikai.
Lopšelyje – darželyje „Saulut÷“ veikia 6 grup÷s: 2 ankstyvojo, 3 ikimokyklinio amžiaus ir viena
priešmokyklinio ugdymo. Lopšelyje – darželyje „Buratinas“ veikia 12 grupių: 3 ankstyvojo, 6
ikimokyklinio amžiaus, dvi priešmokyklinio ugdymo bei mišri savaitin÷ grup÷.
Į mokyklas vežiojami 1063 (38 %) rajono mokiniai: iš jų 554 - geltonaisiais autobusais.
Geltonaisiais autobusais mokinius vežioja Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija, Gelvonų ir
Musninkų vidurin÷s, „Atžalyno“, Alionių, Bartkuškio, Barskūnų, Čiobiškio ir Zibalų pagrindin÷s
mokyklos.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklose ugdymui pernai buvo naudojami 355 kompiuteriai
(iš jų 18 nešiojamųjų kompiuterių). Vienas kompiuteris tenka aštuoniems 1-12 klasių mokiniams.
Visos mokyklos aprūpintos multimedijos projektoriais.
Bendrojo lavinimo mokyklose dirba 286 pedagogai: 14 priešmokyklinio ugdymo
pedagogų, 63 pradinių klasių, 5-12 klasių 165 mokytojai, 3 specialieji, 12 socialinių pedagogų,
vienas psichologas, 11 mokyklos direktorių ir 14 pavaduotojų ugdymo reikalams. 87 % visų
pedagogų dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose sudaro moterys. 88 % pedagogų turi aukštąjį
išsilavinimą, 67 % mokytojų mokykloje dirba 15 metų ir daugiau.
Mokytojų kvalifikacijai skiriamas didelis d÷mesys. Mokytojai pastoviai tobulina savo
kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. S÷kmingai organizuojama ir vykdoma
mokyklose mokytojų atestacija. Iš viso atestuota 80,82 proc. rajono pedagogų. Rajono mokyklose
dirba 5 mokytojai ekspertai, 65 mokytojai metodininkai, 217 vyresniųjų mokytojų.
Gerinamos mokinių ir mokytojų darbo sąlygos. Iš privatizavimo fondo l÷šų už 130 tūkst. Lt
pastatytas Zibalų mokyklos priestatas, kuriame įrengti sanitariniai mazgai. Suremontuotas Kernav÷s
darželis. Puikios mokymosi sąlygos renovuotoje Širvintų pradin÷je mokykloje.
Siekiant įgyvendinti savivaldyb÷s jaunimo politiką, 2007 metams pagal Visuomeninių
organizacijų programų r÷mimo ir jaunimo aktyvinimo nuostatus projektinei veiklai finansuoti buvo
skirta 30 tūkst. Lt. Rajono jaunimas vis aktyviau prad÷jo naudotis šia finansavimo galimybe. Iš
skirtų l÷šų: 5623,00 Lt skirta jaunimo organizacijoms, o su jaunimu dirbančioms organizacijoms 18790,00 Lt.
2007 m. gruodžio m÷n. Savivaldyb÷je gyveno 4518 jaunų žmonių, iš jų 1785 mieste, kaime
– 2733.
Savivaldyb÷je aktyviai veikia 10 jaunimo organizacijų ir jų padalinų. Didžiąją organizacijų
narių dalį sudaro merginos.
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Neformalaus švietimo įstaigose (Meno, Sporto mokyklose) tobulinasi apie 400 jaunų
žmonių (14-29 metų).
Per pastaruosius metus jaunimo veikla tampa vis aktyvesn÷. Mokymo įstaigos,
Savivaldyb÷s administracija, Širvintų rajono kultūros centras, VšĮ Širvintų rajono turizmo ir verslo
informacijos centras, Širvintų rajono savivaldyb÷s viešoji biblioteka aktyviai dalyvauja jaunimo
politikos įgyvendinime, jos formavime. Bendradarbiaujant su šiomis įstaigomis, rajone yra
suorganizuota 315 renginių, skirtų jaunimui.
Prad÷tos kurti naujos jaunimo užimtumo tradicijos pasiteisino. Jaunimas vis aktyviau
įsitraukia į jaunimui skirtas veiklas. Tikimasi, kad jaunimo dienos, organizuoti renginiai miesto
paplūdimyje ir naktinis krepšinis taps tradiciniais.
Savivaldyb÷je yra siekiama užtikrinti informacijos sklaidą per visus įmanomus
informacijos sklaidos kanalus, kurie yra populiarūs tarp jaunimo: gyvuoja Širvintų rajono jaunimo
e.konferencija, portale one.lt sukurta grup÷, skirta būtent Širvintų rajono jaunimui dalintis
informacija. Vyksta nuolatiniai rajono jaunimo susitikimai, rašoma aktuali informacija į
Savivaldyb÷s puslapyje esančią jaunimo skiltį.
Organizuota jaunų žmonių išvyka į Jaunimo tarptautin÷s bendradarbiavimo agentūros
organizuotą forumą ,,Aktyvus jaunimas“, kur jaunimas dalyvavo bendrose veiklose su kitų rajonų
jaunimu bei mok÷si neformalaus ugdymo metodikos.
Jaunimo dienų metu rajono jaunimas aktyviai dalyvavo Europos jaunimo kampanijos „Visi
skirtingi – visi lygūs“ Gyvojoje bibliotekoje.
Antrus metus iš eil÷s jaunų žmonių grup÷ išvyko į Telšius į jau tapusia tradicinę Žemaitijos
vasaros akademiją „Kartu mes galim daug“ atstovauti Širvintų rajonui.
Siekiama sukurti jaunimui patraukią aplinką, kad pasiliktų, neišvyktų ar sugrižtų į rajoną.
Per 2007 metus Vaiko teisių apsaugos tarnybos Socialin÷s rizikos šeimų įskaitoje buvo
įrašytos 198 šeimos, auginančios 455 nepilnamečius vaikus. Per metus į įskaitą įtrauktos 28 naujos
šeimos, jose auga 58 nepilnamečiai.
Per metus socialin÷s rizikos šeimose tarnybos specialist÷s apsilank÷ daugiau kaip 300 kartų:
suraš÷ apsilankymo ar buities tyrimo aktus, konsultavo t÷vus vaikų priežiūros, aukl÷jimo,
materialin÷s ar socialin÷s paramos klausimais.
2007 metais 47 šeimos globojo 55 t÷vų globos netekusius vaikus, globos institucijose
(Ukmerg÷s, Vilniaus ir Švenčion÷lių vaikų globos namuose ir Pabrad÷s vaikų pensionate) gyveno 42
globotiniai iš mūsų rajono. Visi globojami institucijose vaikai buvo aplankyti tarnybos darbuotojų,
vykdytos jų globos (rūpybos ) peržiūros, tartasi su vaikais ir glob÷jais d÷l globos ateinančiais metais.
Per metus 25 vaikai neteko t÷vų globos ir jiems buvo nustatyta globa (rūpyba): 17 iš jų
globa nustatyta šeimose, o 8 apgyvendinti globos institucijose.
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Vaikų interesams teismuose buvo atstovauta 105 teismo pos÷džiuose, kuriuose buvo
nagrin÷jamos civilin÷s bylos bei 15 teismo pos÷džių, kur buvo nagrin÷jamos nepilnamečių
baudžiamosios bylos.

Tarnyboje per 2007 metus užregistruoti 7 smurto prieš vaikus atvejai.

Tarnybos darbuotojos konsultavo šeimas, organizavo pagalbą nukent÷jusiems vaikams, lyd÷jo
vaikus į Vaikų krizių centrą Vilniuje.
Tarnybos darbuotojos 11 vaikų skubiai pa÷m÷ iš šeimų, kai jų sveikatai ar gyvybei
gr÷s÷ pavojus d÷l nepriežiūros, t÷vų girtavimo.
Pagrindiniai 2007 m. sportiniai renginiai buvo Lietuvos jaunučių, jaunimo
kompleksin÷s sporto žaidyn÷s ir Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio sporto žaidyn÷s.
Mūsų rajono rinktin÷s komandos savo grup÷je jaunučių, jaunimo žaidyn÷se laim÷jo
antrąsias vietas.
Puikiai Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio komandin÷se varžybose startavo
Širvintų ,,Atžalyno“ pagrindin÷s ir Širvintų pradin÷s mokyklų sportininkai. Abi mokyklos tapo
nugal÷tojomis absoliučioje įskaitoje.
Penktus metus iš eil÷s ,,Atžalyno“pagrindin÷s mokyklos sportininkai laim÷jo Lietuvos
Prezidento taurę sportin÷se varžybose ,,Sportas ir aplinka“.
Lina Misikonyt÷ Lietuvos moterų rinktin÷s sud÷tyje Pasaulio stalo teniso čempionato
dvejetų varžybose laim÷jo 33 vietą, Europos čempionate - 17 vietą.
Širvintų rajono vyrų krepšinio rinktin÷ komanda ( tren. Arūnas Majeras) trečiąjį kartą iš eil÷s
laim÷jo ,,Valstiečių laikraščio“ taurę.
Lietuvos regionų lygos krepšinio pirmenybių varžybas mūsų rajono rinktin÷ komanda baig÷ tarp
aštuonių stipriausiųjų.
Širvintų rajono vyrų stalo teniso rinktin÷ komanda (tren. G. Ušackas) laim÷jo Lietuvos I lygos
pirmenybių varžybas.
Širvintų rajono moterų žol÷s riedulio rinktin÷ komanda ( tren. R.Chmeliauskas ) Lietuvos uždarųjų
patalpų čempionato varžybose laim÷jo bronzos medalius.
,,Širvintos“ futbolo rinktin÷ komanda (tren. R. Stepaitis) Lietuvos sal÷s futbolo II lygos pirmenybių
varžybose laim÷jo pirmąją vietą.
Savivaldyb÷s administracija rajono gyventojams rengia daug sportinių varžybų. Daugiausiai
dalyvių rungtyniauja seniūnijų, miesto sporto žaidyn÷se, krepšinio,futbolo pirmenyb÷se ir turistinio
sąskrydžio varžybose Čiobiškyje.
Daug sporto renginių organizuoja

automobilių sporto klubas (prezidentasV.Šuminskas ).

Širvintose vykdomi automobilių ralio, slalomo, greičio varžybos. Kartu su širvintiškiais aktyviai
varžosi aplinkinių rajonų ir didžiujų miestų automobilininkai.
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Vaikų vasaros atostogų metu Širvintose rengiami ,,Oranžinio kamuolio“ ir ,,Odinio kamuolio“
turnyrai, kuriuose žaidžia įvairaus amžiaus vaikai.
Baigiantis metams savivaldyb÷je pagerbiami geriausieji rajono sportininkai, treneriai, kūno
kultūros mokytojai.
SOCIALINö PARAMA. SVEIKATOS APSAUGA
2007 m. rajono gyventojams išnuomoti 8 socialinio būsto fondo butai, iš jų 2 Širvintų
mieste, 6 – kaimo vietov÷je ir 1 manevrinio butų fondo butas. Gauti 46 prašymai įrašyti į sąrašus
socialiniam būstui išnuomoti. Iš jų – 24 jaunų šeimų, 4 daugiavaikių šeimų, 3 našlaičių, 6
neįgaliųjų. 8 pareiškimai gauti įrašyti į bendrą sąrašą ir 1 sąlygų pagerinimui. Iš viso socialinio
būsto nuomai į sąrašus įrašyta 112 šeimų.
Išduotos 3 pažymos d÷l teis÷s į valstyb÷s paramą naudojantis lengvartiniais kreditais
būstui įsigyti.
Už 139 tūkst. Lt suremontuotas socialinis būstas. 600 tūkst. Lt biudžeto l÷šų skirta socialiniams
būstams įrengti renovuojant senosios poliklinikos patalpas. Čia bus įrengti 8 butai.
2007 metais socialinių išmokų administravimą atliko Socialinių paslaugų centras. Nuo 2008
metų sausio 1 dienos buvo įvykdyta šio centro reorganizacija ir socialinių išmokų administravimo
funkcija yra perduota Socialin÷s paramos ir sveikatos skyriui. Pinigin÷s išmokos yra vykdomos
vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymu, Pinigin÷s socialin÷s paramos mažas pajamas gaunančioms
šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymu bei Savivaldyb÷s tarybos patvirtintu tvarkos
aprašu.
2007 metais suteikta pinigin÷ socialin÷ parama
Socialin÷s

išmokos

(kompensacijos pavadinimas)

Gav÷jų skaičius

Šeimų skaičius

Gauta parama Lt.

Išmoka vaikui

25716

1493

1693962

42

42

10910

178

175

184840

15

8

43268

657

72

303744

3683

222

438591

Vienkartin÷

išmoka

n÷ščiai

moteriai
Vienkartin÷ išmoka vaikui
Vienkartin÷ išmoka būstui įsigyti
arba įsikurti
Globos (rūpybos)išmoka

Socialin÷ pašalpa iš viso
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Soc.

pašalpa

iš

savivaldyb÷s

biudžeto l÷šų

218

57

103486

367

348

286140

1

311

201

196

41526

asmenims iš kitų l÷šų

36

24

36734

Globos pinigai

249

27

31216

622

318

150686

10

2

773

Speciali laidojimo pašalpa mirties
atveju
Išmoka už komunalines paslaugas
invalidams, 12

nedirbantiems
auginantiems vaikus

Pašalpos socialiai remtiniems iš
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų
Pašalpos

socialiai

Šildymo

išlaidų

remtiniems

kompensacija

(kietas kuras)
Šildymo

išlaidų

kompensacija

(dujos)
Iš viso išmok÷ta

3326187

Išlaidos būstui šildyti (teikiant
centralizuotai)

2348

1505

82652

nuotekoms

2935

1806

5795

Išlaidos karštam vandeniui

3109

1781

17620

Išlaidos

šaltam

vandeniui

ir

Išlaidos kompensacijoms

106067

Šalpos išmokų administravimas yra atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybinių šalpos išmokų įstatymu.

Šalpos išmokos 2007 m.
Išmokų rūšis

Gav÷jų skaičius

Asmenų skaičius

Išmokos suma

Iš viso išmokų

9221

847

3362422,35

2743

308

1543

130

Slaugos išlaidų tikslin÷
kompensacija
Šalpos

1740817,98

pensija

neįgaliajam (invalidui)

527177,73
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Šalpos

pensija

neįgaliam vaikui iki 18 1068

94

388287,50

264

342722,04

metų
Priežiūros

(pagalbos)
tikslin÷ 2114

išlaidų
kompensacija

2007 metais daug nuveikta plečiant socialines paslaugas bei gerinant teikiamų paslaugų
kokybę. Širvintų rajono savivaldyb÷s administracija įgyvendino du investicinius projektus
socialin÷s paramos srityje. Pritaikytose patalpose veiklą vykdo Socialinių paslaugų centras – mišri
socialinių paslaugų įstaiga, kurioje turi būti teikiamos paslaugos skirtingoms tikslin÷ms grup÷ms:
nesavarankiškiems pagyvenusiems asmenims, sunkią proto, fizinę ir kompleksinę negalią turintiems
asmenims, krizių ištiktiems asmenims bei socialin÷s rizikos šeimoms su vaikais. Vienu metu
Socialinių paslaugų centras yra pritaikytas priimti 73 centro lankytojus.
Kitas investicijų projektas skirtas ilgalaik÷s socialin÷s globos padalinio pritaikymui. Buvo
likviduoti Gelvonų globos namai, o jo gyventojai yra perkelti į atnaujintą buvusios ligonin÷s III
aukštą. Žymiai pager÷jo jų gyvenimo sąlygos, nes jie gyvena po vieną arba po du naujai įrengtuose
kambariuose, su naujais baldais.
Nuolat yra rūpinamasi neįgaliųjų gerove. 2007 metais trims neįgaliesiems buvo pritaikytas
būstas. 253 rajono neįgalieji ir pensininkai aprūpinti kompensacine technika, kurios vert÷ siekia
58,2 tūkst.Lt. Teikiamos transporto paslaugos neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims. 2007
metais šiomis paslaugomis pasinaudojo 368 asmenys.
Nuolat yra teikiamos pagalbos į namus paslaugos. 16 lankomosios priežiūros darbuotojų
prižiūri 88 pagyvenusius asmenis ir neįgaliuosius.
Didelis d÷mesys skiriamas socialin÷s rizikos šeimoms. 9 socialiniai darbuotojai teikia informavimo,
konsultavimo, tarpininkavimo, socialinių įgūdžių formavimo bei kitas paslaugas 198 socialin÷s
rizikos šeimoms.
Socialines paslaugas teikia ir nevyriausybin÷s organizacijos: Lietuvos vaikų teisių
gynimo organizacijos ,,Gelb÷kit vaikus“ Širvintų padalinys, Lietuvos invalidų draugijos Širvintų
rajono skyrius, Širvintų rajono žmonių bendrija ,,Lemties bičiuliai“, Vaikų dienos centrai bei kt.
VšĮ

Širvintų pirmin÷s sveikatos priežiūros centras 2007 m. gruodžio 31 d.

duomenimis, aptarnavo 14132 gyventojus (76.7). Odontologin÷ pagalba bei psichikos sveikatos
priežiūra buvo teikiama visiems 18414 rajono gyventojams, turintiems sveikatos draudimą.
Savivaldyb÷s taryba pagal programas skyr÷ l÷šų kaimo gyventojų medicininiam aptarnavimui.
Skirta 30 tūkst. Lt įstaigos padalinių kaimuose energetin÷ms sąnaudoms kompensuoti.
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VšĮ Širvintų ligonin÷s struktūra per 2007 metus nesikeit÷. II lygio stacionare yra 70 lovų: iš jų
vidaus ligų skyriuje – 35 lovos; chirurgijos – traumatologijos – ginekologijos skyriuje – 20 lovų;
vaikų ligų skyriuje – 12 lovų; RITS – 3 lovos, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – 24 lovos.
Konsultacin÷s diagnostikos ir gydymo skyriuje konsultacines paslaugas teikia 15 specialybių
gydytojai.
2007 metų pabaigoje įstaigoje dirbo 173 darbuotojai.
Rajono savivaldyb÷ r÷m÷ ligoninę pagal 2 programas: Dantų protezavimo neįgaliems asmenims
ir pensininkams VšĮ Širvintų ligonin÷je skirta 25000 litų. Pagal programą „VšĮ Širvintų ligonin÷s
medicinos paslaugų teikimas ir jų kokyb÷s gerinimas“ skirta 60000 Lt šilumos išlaidoms padengti
ir 30000 litų fizioterapin÷s įrangos įsigijimui.

KULTŪRA. PAVELDAS
2007 m. Kultūros centras veiklą vykd÷ vadovaudamasis Širvintų rajono 2007 – 2013
metų strateginio pl÷tros plano, patvirtinto rajono Savivaldyb÷s tarybos 2006 m. lapkričio 28 d.
sprendimu Nr. 1-194. Kultūros centre sudarytos sąlygos kultūros kūrimui, sklaidai ir apsaugai.
Kultūros centro vykdomiems kultūros projektams iš LR kultūros ministerijos regionų
kultūros r÷mimo fondo buvo skyrta 4000 Lt: tradicinei vaikų ir jaunimo liaudies šokių šventei
„Jurgiuko švent÷“ (2000 Lt), Armonikininkų šventei (2000 Lt). Iš etnin÷s kultūros r÷mimo fondo –
6000 Lt: vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlik÷jų šventei „Patreps÷lis“ (1000 Lt), „Pietryčių
Lietuva. Širvintų kraštas: papročiai, tradicijos, švent÷s“ (5000 Lt). Iš Lietuvos Respublikos kultūros
ir sporto r÷mimo fondo finansuotas projektas „Rasa kupolin÷“ – 4000 Lt.

Vilniaus apskrities

viršininko administracija skyr÷ 9000 Lt, buvo paremti šie projektai: J. Dambrausko 115 - sioms
gimimo metin÷ms pamin÷ti (2000 Lt), respublikin÷ derliaus švent÷ „Jievaro turtai“ (2000 Lt),
Vilniaus apskrities konkursin÷ liaudies meno paroda „Aukso vainikas“ (3000 Lt), Širvintų miesto
kal÷din÷s egl÷s įžiebimas (2000 Lt). Iš Savivaldyb÷s biudžeto renginių organizavimui skirta 31
tūkst. Lt. Organizuojant renginius buvo siekiama renginių kokyb÷s, bendradarbiauta su kitomis
renginius organizuojančiomis įstaigomis, r÷m÷jais, stengtasi kuo plačiau informuoti visuomenę apie
šventes, koncertus, spektaklius.
Svarbiausioje Lietuvos meno m÷g÷jų švent÷je – Lietuvos dainų švent÷je „Būties ratu“
dalyvavo Kultūros centro vidutinio amž. šokių grup÷ „Viesula“, pagyvenusiųjų žmonių šokių
kolektyvas,

liaudiškos

muzikos kapela, folkloro ansamblis „Gojus“, Gelvonų kult. namų

folklorinis ansamblis „Saving÷“, Jauniūnų sen. Šiaulių kaimo etnografinis ansamblis „Linksmosios
močiut÷s“. Iš viso 111 meno m÷g÷jų.
Kultūros centre ir jo įstaigose suorganizuoti 466 renginiai. Iš jų vaikams ir jaunimui –
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53, profesionalaus meno – 19, parodyti 68 kino filmai, įvyko 175 diskotekos, veik÷ 16 parodų.
Kultūros centras organizavo valstybinių švenčių ir atmintinų datų pamin÷jimus, tradicines bei
kalendorines šventes.
Rajono kultūros įstaigose veik÷ 46 meno m÷g÷jų kolektyvai. Juose dalyvavo 507
saviveiklininkai. Vaikų ir jaunimo kolektyvų – 18, o juose dalyvavo 179 meno m÷g÷jai. Išvykose
suorganizuoti 148 koncertai , juose dalyvavo šokių kolektyvai , folkloriniai ansambliai bei kaimo
kapelos.
Už aktyvią visuomeninę veiklą, liaudies tradicijų puosel÷jimą Anciūnų kaimo kapelai
(vad. Gediminas Makauskas), švenčiančiai savo veiklos 10-metį , buvo įteikta Igno Šeiniaus
premija.
Už 28700 Lt , iš jų 18700 Lt iš Kultūros centro spec. l÷šų, Kultūros

centre

suremontuoti 5 kabinetai, Motiejūnų kultūros namai, Gelvonų kult. namų šokių sal÷, Čiobiškio
kult. namų tualetas. Pasiūti drabužiai Kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvui, vaikų
tautinių šokių kolektyvui, Kernav÷s vaikų ir jaunimo kaimo kapelai „Kerniukai“. O folkloriniams
ansambliams „Gojus“, „Linksmosios močiut÷s“, „Liepel÷“ išaustos tautin÷s juostos, pasiūtos ir
išsiuvin÷tos skarel÷s bei prijuost÷s. Tam skirta 20 000 Lt.
Didžiausia problema – nešildomos kaimo kultūros įstaigos (Medžiukų, Kiauklių,
Kernav÷s kult. namai , Vileikiškių, Anciūnų filialai). Daugelyje

kultūros įstaigų

sanitariniai

mazgai neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Jaučiama jaunų kultūros specialistų stoka. Per 10 metų
atvyko tik 2 specialist÷s.
Viešojoje bibliotekoje viena iš pagrindinių veiklos sričių - knygų poreikio bibliotekose
analizavimas ir naujų knygų pirkimas, literatūrinių parodų bei renginių organizavimas. Gyventojų
skaitymo skatinimas buvo vykdomas Kultūros ministerijos l÷šomis. Į šį projektą įtrauktirajone ir
mieste esantys vaikų dienos centrai, mokyklos, darželiai, rajono bibliotekos. Gerindami skaitymą
populiarinome lietuvių ir užsienio autorių kūrybą, skatinome dvasinį jaunimo užimtumą.
2007 metais Viešoji biblioteka nupirko 7892 knygas. Pagrindinis

Viešosios

bibliotekos tikslas – užtikrinti bendruomen÷s gyventojams informacijos ir informacinių
technologijų pakankamumą. Knygų, periodinių leidinių, renginių poreikis nemažas, did÷ja ir
informacinių technologijų paklausa. Nors knygų kainos rinkoje did÷ja, tačiau būtina atnaujinti
bibliotekų knygų fondus.
Viešoji biblioteka 2007 m. knygomis bei kitais dokumentais aptarnavo 2014 skaitytojų,
filialai – 3303 skaitytojus. 2007m. įdiegta Skaitytojų aptarnavimo programa, įgyti laminuoti
skaitytojų bilietai, kurie bus naudojami 2008m. 2007 metais Viešosios bibliotekos sąmata
patvirtinta 859.6 tūkstančių litų, iš jų 63.1٪ sudar÷ darbo užmokesčio l÷šos. Pagal gautą
finansavimą vyko pradinis pasiruošimas VIPT (viešojo interneto prieigos taškai) diegimui. D÷l
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saugumo Alionių, Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Medžiukų, Musninkų, Vileikiškių bibliotekoms
nupirktos šarvuotos durys, didesn÷ dalis l÷šų panaudota darbo technikos, spaudinių pirkimui ir
apmok÷jimui už LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacin÷ sistema) programos priežiūrą.
Jauniūnų, Medžiukų, Kiauklių, Lapelių, Vileikiškių bibliotekose atlikti nedideli remonto darbai. Už
mokamas paslaugas ir patalpų nuomą gauta 12.8 tūkst. litų. Iš šių l÷šų nupirktos prek÷s remontui ir
pagrindin÷s priemon÷s. Viešajai bibliotekai iš specialiųjų l÷šų nupirktas kompiuteris,televizorius,
namų kinas, renginiams filmuoti vaizdo kamera ir fotoaparatas. Nedidel÷ dalis l÷šų panaudota
kanceliarin÷ms ir ūkin÷ms prek÷ms. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauta
2.6 tūkst. litų.
Didelis d÷mesys

skiriamas kultūros vertybių apsaugai. 2007 m. paminklotvarkos

darbų buvo padaryta už 75 tūkst. Lt. 19 tūkst. Lt skirta Musninkų senosios klebonijos, kurioje
įkurti laidojimo namai, stogui suremontuoti. 3 tūkst. Lt skirta jų dažymui. 10 tūkst. Lt panaudota I
Pasaulinio karo vokiečių karių kapin÷ms sutvarkyti. Skirta l÷šų Alionių, Musninkų, Širvintų,
Bagaslaviškio bažnyčių tvarkymo darbams. 3.5 tūkst. Lt skirta Šiaulių kapinių koplyčios remontui.
Restauruota Liukonių kryžiaus skulptūra, kuri pastatyta Gelvonų bažnyčioje. Įrengtos rodykl÷s į
Igno Šeiniaus gimtinę Bagaslaviškyje. Skirta l÷šų projektavimo darbams Širvintų kapin÷se. 4 tūkst.
Lt skirti rajone esančių piliakalnių tvarkymui ir priežiūrai. Nudažytas Zibalų bažnyčios fasadas ir
interjeras.
GYVENTOJŲ SAUGUMAS
Pagrindinis d÷mesys buvo skiriamas savivaldyb÷s, įmonių bei organizacijų ekstremalių
situacijų valdymo centrų (toliau - ESVC), seniūnijų darbo grupių įgūdžiams tobulinti veikiant
ekstremaliomis sąlygomis; civilin÷s saugos prevencinių priemonių organizavimui galimiems
ekstremalių situacijų padariniams išvengti arba jų pasekm÷ms švelninti; civilin÷s saugos mokymui.
Nuolat buvo teikiama metodin÷ pagalba visais civilin÷s saugos organizavimo klausimais. Daug
d÷mesio skirta civilin÷s saugos mokymui bendrojo lavinimo mokyklose.
Buvo organizuotos 5 civilin÷s saugos pratybos.
Atlikti 8 kompleksiniai civilin÷s saugos būkl÷s patikrinimai ir civilin÷s saugos
grandžių mokymai Alionių, Čiobiškio, Gelvonų
,,Liktarna“ 2 degalin÷se,

seniūnijose, UAB ,,Širvintų šiluma“, UAB

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Gelvonų vidurin÷je

mokykloje.
Surengti 4 seminarai civilin÷s saugos pl÷tojimo ir kitais klausimais seniūnijų
seniūnams, rajono švietimo, įmonių, įstaigų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą.
Remiantis Priešgaisrin÷s apsaugos ir gelb÷jimo departamento rekomendacijomis kovo
m÷nuo rajone buvo skelbiamas civilin÷s saugos m÷nesiu.
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Kaip rodo jungtin÷s Vilniaus apskrities civilin÷s saugos departamento ESVC treniruot÷s,
teorin÷s pratybos, rajono Ekstremalių situacijų valdymo centras, civilin÷s saugos paj÷gos, avarin÷s
tarnybos yra pasirengusios organizuoti ir vykdyti žmonių apsaugą, likviduoti pasekmes ekstremalių
situacijų atvejais. Valdymo organai gali teisingai analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją,
prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus ir užtikrinti nepertraukiamą
valdymą įvedant aukštesnius civilin÷s saugos parengties lygius.
Didelis d÷mesys skiriamas viešajai tvarkai stiprinti. Kartu su Policijos komisariatu prad÷tas vykdyti
bendras projektas viešajai tvarkai užtikrinti. Gatv÷se kartu su Policijos komisariato darbuotojais
budi ir r÷m÷jai.
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. geguž÷s 29 d. sprendimu Nr. 1-44 buvo
patvirtinta Širvintų rajono savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos komisija, patvirtintas komisijos
darbo reglamentas.
Reguliariai pagal patvirtintą grafiką vyko Savivaldyb÷s karo prievolininkų atrankos komisijos
pos÷džiai (per 2007 metus 10 pos÷džių), išnagrin÷tos 545 karo prievolininkų bylos, pasiųsta į
Vilniaus karo prievol÷s centrą sveikatos patikrinimui 86 šauktiniai, pašaukti į privalomąją pradinę
karo tarnybą 26 šauktiniai.
Rajone ikišauktinių ir šauktinių jaunuolių apie 1700. 2007 m. atid÷ta privalomoji pradin÷
karo tarnyba – 371 šauktiniai: d÷l mokslo – 317, šeimin÷s pad÷ties – 33, nesibaigusio teistumo – 17,
atleista nuo PPKT - 88 šauktiniai.

24

