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1. ĮŽANGA
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos ir mero veiklos ataskaita parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento III skyriaus 23 ir IX skyriaus 175 punktais.
Ataskaita apima paskutiniuosius

2007 – 2010 metų

kadencijos Širvintų rajono savivaldyb÷s

tarybos veiklos metus. Ataskaitoje pateikti duomenys apie Tarybos narių Tarybos pos÷džių ir
komitetų pos÷džių lankomumą, patvirtinti bendruomenei aktualūs sprendimai, komitetų ir komisijų
veikla, mero iniciatyvos ir veikla, atstovavimas rajono bei jo gyventojų interesams.
2. TARYBOS SUDöTIS IR STRUKTŪRA
2010 metais Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos sud÷tyje pokyčių neįvyko. Dirbo į Širvintų
rajono savivaldyb÷s tarybą išrinktas 21 Tarybos narys. Taryboje dirba 7 partijų atstovai.
Valstiečių liaudininkų;
T÷vyn÷s sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų;
Lietuvos socialdemokratų;
Naujosios sąjungos;
Partijos „Tvarka ir teisingumas“;
Darbo partijos;
Liberalų ir Centro sąjungos.
Taryboje yra įregistruotos 3 frakcijos:
Nepriklausoma frakcija, pirmininkas Algirdas Meško, nariai: Kęstutis Pakalnis, Jadvyga
Barbaravičien÷, Mykolas Bildžiukas;
Valstiečių liaudininkų frakcija, pirmininkas Vytas Šimon÷lis, nariai: Vilma Lučiūnien÷,
Jūrat÷ Šiukštien÷, Remigijus Čirba;
T÷vyn÷s Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, pirmininkas Vincas
Jasiukevičius, nariai: Valdas Radionovas, Jolanta Karalien÷, Rimantas Jonas Kadžys.
2010 metais Taryboje dirbo 2009 m. susiformavusi valdančioji koalicija, kurią sudaro:
Valstiečių liaudininkų partija (Vytas Šimon÷lis, Remigijus Čirba, Vilma Lučiūnien÷, Jūrat÷
Šiukštien÷),
Lietuvos socialdemokratų partija (Genovait÷ Abromavičien÷, Antanas Lidžius),
Naujoji sąjunga (Nikolajus Dorofejevas, Jadvyga Raudeliūnien÷),
Liberalų ir centro sąjunga (Kęstutis Pakalnis, Jadvyga Barbaravičien÷, Mykolas Bildžiukas
Algirdas Meško).
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T÷vyn÷s sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų partija, (Valdas Radionovas, Jolanta
Karalien÷, Vincas Jasiukevičius, Rimantas Jonas Kadžys).
2010 metais opozicijoje dirbo:
partija „Tvarka ir teisingumas“ (Alfredas Astikas, Melanija Jachimavičien÷, Milda Bružien÷,
Remigijus Jotautis),
Darbo partija (Marija Gudonien÷).
Savivaldyb÷s tarybos sprendimu yra sudaryti 6 KOMITETAI:
1. Kontrol÷s komiteto pirminink÷ Jadvyga Barbaravičien÷, pavaduotojas Nikolajus
Dorofejevas, nariai: Marija Gudonien÷, Remigijus Jotautis, Vytas Šimon÷lis, Genovait÷
Abromavičien÷, Jolanta Karalien÷.
2. Investicijų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas Nikolajus Dorofejevas, nariai: Vytas
Šimon÷lis, Maryt÷ Melanija Jachimavičien÷, Marija Gudonien÷, Alfredas Astikas.
3. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Bildžiukas, nariai: Genovait÷
Abromavičien÷ ir Remigijus Jotautis.
4. Švietimo ir kultūros komiteto pirminink÷ Jolanta Karalien÷, nariai: Milda Bružien÷ ir
Rimantas Jonas Kadžys.
5. Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komiteto pirminink÷ Vilma Lučiūnien÷, nariai: Jūrat÷
Šiukštien÷, Jadvyga Barbaravičien÷, Antanas Lidžius, Jadvyga Raudeliūnien÷.
6. Žem÷s ūkio ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algirdas Meško, nariai:
Remigijus Čirba ir Vincas Jasiukevičius.
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3. TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA
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3.2. KOMITETUOSE SVARSTYTI KLAUSIMAI IR PRIIMTI SPRENDIMAI
Pagrindin÷ komitetų funkcija 2010 m. išliko išankstinis teikiamų svarstyti Tarybai klausimų
bei Tarybai pateiktų prašymų nagrin÷jimas. Pagrindinis Tarybos komitetų darbas – svarstyti ir
analizuoti Tarybai pateiktus sprendimų projektus.
Per 2010 m. įvyko 11 jungtinių komitetų pos÷džių, kuriuose apsvarstyti Tarybai pateikti
sprendimų projektai. Komitetai rinkosi ir į savo atskirus pos÷džius.
Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komitetas 2010-02-11 pos÷dyje nagrin÷jo pasiūlymą
sumažinti VšĮ Širvintų ligonin÷s mokos fondo normatyvą. Komiteto pos÷džio metu buvo
suformuluotos išvados:
1. VšĮ Širvintų ligonin÷s mokos fondas 2009 m. sudar÷ 61,4 proc. (patvirtintas iki 62 proc.).
2. 2009 m. finansinis įstaigos rezultatas nepablog÷jo, o skolos sumaž÷jo 60 tūkst. Lt lyginant
su metų pradžia, nors nuo 2009-05-01 buvo sumažinta medicininių paslaugų bazin÷s kainos balo
vert÷ nuo 1 Lt iki 0,89 Lt (t. y. 11 proc.). Atsižvelgiant į tai, buvo sumažinti įstaigų darbuotojų
atlyginimai 10 proc. Įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui sumažintos 17 proc. (mažintos algos ir
etatai).
3. Nuo 2010-01-01 sumažinta medicininių paslaugų bazin÷s kainos balo vert÷ iki 0,81 Lt.
Atitinkamai ligonin÷s pajamos maž÷ja dar 10 proc., tod÷l įstaiga sumažino savo darbuotojų
atlyginimus dar 10 proc. (iš viso bus sumažinti atlyginimai 20 proc.)
4. Norint sumažinti mokos fondą iki 56 proc., darbuotojų atlyginimus reik÷tų mažinti šiais
metais dar apie 16 proc. (iš viso tai sudarytų 33 proc.) Toks staigus įstaigos mokos fondo
sumažinimas sukeltų gr÷smę paslaugų užtikrinimui visą parą. Įstaiga negal÷tų užtikrinti sutartinių
paslaugų teikimo, tur÷tų atsisakyti Reanimacijos – intensyvios terapijos skyriaus (RITS), tod÷l
neužtikrintų Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimų vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos skyrių
veiklai.
Komiteto nariai vieningai nusprend÷ šias išvadas pateikti darbo grupei ir prašyti atid÷ti
Tarybos sprendimo d÷l darbo užmokesčio fondo sumažinimo VšĮ Širvintų ligonin÷je pri÷mimą.
Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komitetas savo pos÷džiuose nagrin÷jo susidariusią situaciją ir
sveikatos paslaugų teikimą Širvintų rajone nuo 2010 m. balandžio 1 d., VšĮ Širvintų ligonin÷s RITS
paslaugų teikimą nuo 2010 m. geguž÷s 1 d., Širvintų rajono savivaldyb÷s kontrolieriaus 2010-07-26
audito ataskaitą Nr. A.1.5-5 „VšĮ Širvintų ligonin÷s pagrindinių išlaidų paskirstymas ir l÷šų
panaudojimas“ bei VšĮ Širvintų ligonin÷s struktūrą. Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komiteto
pirminink÷ Vilma Lučiūnien÷ 2010-10-28 Tarybos pos÷džiui pateik÷ sprendimo projektą „D÷l
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sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo“,
kuris buvo patvirtintas ir nuspręsta prašyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro:
1. Netaikyti hospitalizacijos rodiklio apmokant už suteiktas stacionarines paslaugas.
2. Supaprastinti paslaugų apmok÷jimo tvarką:
2.1. planuojant sutartines sumas, atsižvelgti į stacionarinių paslaugų teikimo sezoninius
svyravimus;
2.2. sudaryti galimybę, atsižvelgiant į faktiškai suteiktų stacionarinių paslaugų kiekį ir
neviršijant teritorin÷s ligonių kasos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos pasirašytos sutartin÷s
sumos, peržiūr÷ti sutartines sumas, skirtas nestacionarin÷ms ir stacionarin÷ms paslaugoms
apmok÷ti;
2.3. didinti paslaugų apmok÷jimo įkainius.
3. Garantuoti Reanimacijos - II paslaugų apmok÷jimą.
Taip pat Sveikatos ir socialin÷s apsaugos komitetas 2010-11-11 pos÷dyje nagrin÷jo VšĮ
Širvintų ligonin÷s RIT skyriaus uždarymo nuo 2010 m. lapkričio 14 d. klausimą ir nusprend÷
rekomenduoti atšaukti atleidimo lapelius ir palikti dirbti VšĮ Širvintų ligonin÷s RITS skyrių. Šis
skyrius tebedirba.
Švietimo ir kultūros komitetas 2010-02-23 pos÷dyje nagrin÷jo lopšelių–darželių darbą
vasaros metu. Komiteto nariai vienbalsiai pritar÷, kad birželio – rugpjūčio m÷nesiais lopšelis–
darželis „Buratinas“ nedirbtų d÷l remonto darbų, o vaikai būtų ugdomi lopšelyje–darželyje
„Saulut÷“.
Kontrol÷s komitetas
• Apsvarst÷ ir pritar÷ Savivaldyb÷s kontrolieriaus veiklos 2009 m. ataskaitai.
• Apsvarst÷ VšĮ Širvintų ligonin÷s steb÷tojų tarybos pasiūlymą ir rekomendavo steb÷tojų
tarybai kartu su VšĮ Širvintų ligonine spręsti klausimą d÷l nepriklausomo audito atlikimo VšĮ
Širvintų ligonin÷je.
• Išklaus÷ ir apsvarst÷ Savivaldyb÷s kontrolier÷s A. Adomavičien÷s pateiktą audito ataskaitą
apie l÷šų, gautų iš Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos panaudojimą 2009 m.
• Susipažino su VšĮ Širvintų ligonin÷s vyr. gydytojos Dalios Aleknien÷s raštu „Pastabos d÷l
protokolo“. Pasiūlyta ligonin÷je atlikti auditą.
• Pritar÷ Savivaldyb÷s kontrolier÷s A. Adomavičien÷s audito VšĮ Širvintų ligonin÷je
ataskaitai ir pasiūl÷ ją svarstyti Taryboje. Nutar÷ kreiptis į VšĮ Širvintų ligonin÷s vyr. gydytoją, kad
pateiktų kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo planą ir įstaigos veiklos perspektyvas.
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• Pritar÷ Savivaldyb÷s kontrolier÷s A. Adomavičien÷s pasiūlymui pagal savo kompetenciją
kreiptis į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybą d÷l viešųjų pirkimų, atliktų VšĮ Širvintų
ligonin÷je patikrinimo.
• Suderino Savivaldyb÷s kontrolieriaus veiklos 2011 m. planą.
• Apsvarst÷, kaip vykdomas Kontrol÷s komiteto nutarimas d÷l VšĮ Širvintų ligonin÷s
vykdomo Savivaldyb÷s kontrolier÷s A. Adomavičien÷s rekomendacijų plano. Išklaus÷ VšĮ Širvintų
ligonin÷s vyr. gydytojos D. Aleknien÷s informaciją apie ligonin÷s restruktūrizavimo planą, esamą
situaciją ir Sveikatos apsaugos reformos pasekmes ligonin÷s finansinei būklei. Konstatavo, kad
didžiausias d÷mesys turi būti skiriamas sveikatos paslaugų prieinamumo gyventojams gerinti.
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2010 m. įvyko 12 Tarybos pos÷džių. Nei vieno pos÷džio nepraleido G. Abromavičien÷, A. Astikas, J. Barbaravičien÷, M. Gudonien÷, A,
Lidžius, K. Pakalnis, V. Šimon÷lis. Net 5 pos÷džius praleido M. Bružien÷, 4 – V. Jasiukevičius.
Iš viso Tarybai pateikti 257 sprendimai, iš kurių priimti 234. Išklausyti 9 informaciniai pranešimai, pasiūlymai bei prašymai ir pateikta 15
paklausimų. Kai kurie Savivaldyb÷s tarybos priimti sprendimai apskųsti ir perduoti teismui..

1. Abromavičien÷ Genovait÷
2. Astikas Alfredas
3. Barbaravičien÷ Jadvyga
4. Bildžiukas Mykolas
5. Bružien÷ Milda
6. Čirba Remigijus
7. Dorofejevas Nikolajus
8. Gudonien÷ Marija
9. Jachimavičien÷ Maryt÷ Melanija
10. Jasiukevičius Vincas
11. Jotautis Remigijus
12. Kadžys Jonas Rimantas
13. Karalien÷ Jolanta
14. Lidžius Antanas
15. Lučiūnien÷ Vilma
16. Meško Algirdas
17. Pakalnis Kęstutis
18. Radionovas Valdas
19. Raudeliūnien÷ Jadvyga
20. Šimon÷lis Vytas
21. Šiukštien÷ Jūrat÷
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5. SPRENDIMŲ PROJEKTŲ TEIKIMAS
TEIKöJAS
MERAS
ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
SAVIVALDYBöS
KONTROLIERIUS
SVEIKATOS IR
SOCIALINöS
APSAUGOS
KOMITETO
PIRMININKAS
ŪKININKŲ IR ŽEMöS
ŪKIO KOOPERATYVŲ
RöMIMO
SKYRSTYMO
KOMISIJOS
PIRMININKAS
PETICIJŲ KOMISIJOS
PIRMININKAS
VISUOMENINöS
TARYBOS PRIE
ŠIRVINTŲ RAJONO
POLICIJOS
KOMISARIATO
PIRMININKAS
ETIKOS KOMISIJOS
PIRMININKAS
VERSLO PLöTROS
KOMISIJOS
PIRMININKAS
ANTIKORUPCIJOS
KOMISIJOS
PIRMININKAS
TARYBOS NARö
JADVYGA
BARBARAVIČIENö

PATEIKTŲ SPRENDIMŲ PROJEKTŲ SKAIČIUS
36
209
1
1

1

1
2

1
2

2

2

Nepriimti sprendimų projektai:
•

2010-01-14 sprendimo projektas Nr. 2-6 „D÷l patalpų panaudos“;

•

2010-01-14 sprendimo projektas Nr. 2-13 „D÷l Viešosios bibliotekos Šešuol÷lių ir
Anciūnų filialų statuso pakeitimo“;

•

2010-01-15 sprendimo projektas Nr. 2-24 „D÷l pritarimo bendradarbiavimo sutarties
pasirašymui“;

•

2010-03-19 sprendimo projektas Nr. 2-81 „D÷l Širvintų rajono Musninkų vidurin÷s
mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo“;

•

2010-03-19 sprendimo projektas Nr. 2-80 „D÷l Širvintų rajono Barskūnų pagrindin÷s
mokyklos Medžiukų pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo“;
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•

2010-03-15 sprendimo projektas Nr. 2-54 „D÷l Širvintų miesto lopšelių – darželių
2010-2011 m. m. grupių ir mokinių skaičiaus projekto patvirtinimo“;

•

2010-03-16 sprendimo projektas Nr. 2-57 „D÷l sutikimo perimti valstyb÷s turtą“;

•

2010-03-18 sprendimo projektas Nr. 2-70 „D÷l daugiabučių namų šildymo ir karšto
vandens sistemos priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“;

•

2010-04-16 sprendimo projektas Nr. 2-102 „D÷l VšĮ Širvintų laisvalaikio centro
teikiamų paslaugų įkainių“;

•

2010-04-23 sprendimo projektas Nr. 2-108 „D÷l atsiskaitomųjų karšto vandens
apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“;

•

2010-10-15 sprendimo projektas Nr. 2-210 „D÷l VšĮ Širvintų ligonin÷s struktūros
derinimo“;

•

2010-08-30 sprendimo projektas Nr. 2-160 „D÷l patalpų panaudos“;

•

2010-09-13 sprendimo projektas Nr. 2-180 „D÷l mero Kęstučio Pakalnio kasmetinių
atostogų”;

•

2010-10-14 sprendimo projektas Nr. 2-208 „D÷l atliekų perdirbimo baro Medžiukų k.,
Jauniūnų sen., Širvintų r., sanitarin÷s apsaugos zonos ribų nustatymo specialiojo plano
rengimo ”;

•

2010-10-19 sprendimo projektas Nr. 2-212 „D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s kelių
priežiūros ir pl÷tros programos l÷šomis finansuojamų 2010 metais patikslinto objektų
sąrašo“;

•

2010-12-07 sprendimo projektas Nr. 2-235 „D÷l žem÷s nuomos mokesčio
sumažinimo“.

6. BENDRUOMENEI AKTUALIAIS KLAUSIMAIS 2010 M. PATVIRTINTI TARYBOS
SPRENDIMAI
• Sausio 28 dieną Taryba iš dalies pakeit÷ socialin÷s paramos mokiniams tvarkos aprašą,
patvirtino Širvintų ligonin÷s įstatus, Kultūros centro nuostatų naują redakciją, darbdavių,
pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, atrankos organizavimo tvarkos aprašą, 2010 metų
viešųjų darbų programą, savivaldyb÷s gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio nustatymo,
mok÷jimo, surinkimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Tarybos sprendimu buvo nuspręsta panaudos
sutartimi Vileikiškių kaimo bendruomenei paskirti patalpas.
• Vasario 23 dienos pos÷dyje patvirtintas Mokinio krepšelio l÷šų paskirstymo, perskirstymo,
naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašas. Priimti sprendimai leisti imti ilgalaikes paskolas
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Musninkų vidurin÷s mokyklos pastatui rekonstruoti ir Širvintų viešosios bibliotekos bei kultūros
namų pastatui rekonstruoti ir modernizuoti, skirta biudžeto l÷šų vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“
patalpų vidaus remontui ir įrangai įsigyti.
• Kovo 31 dieną vykusiame Tarybos pos÷dyje buvo patvirtinti Antikorupcijos komisijos
veiklos nuostatai, 2010 metų socialinių paslaugų planas, maksimalios socialin÷s globos išlaidos
Širvintų rajono savivaldyb÷s teritorijos gyventojams finansuoti, socialinių paslaugų kainos,
Savivaldyb÷s gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašas. Pritarta
projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros pl÷tra Širvintų rajone
(Kernav÷je, Širvintų kaime, Širvintų mieste). Panaudos sutartimi skirtos patalpos Avižonių
kaimo bendruomenei.
• Balandžio 28 d. pos÷dyje patvirtintas visuomen÷s sveikatos r÷mimo programos 2010 m.
planas. Panaudos sutartimi skirtos patalpos Medžiukų kaimo bendruomenei.
• Geguž÷s 31 d. pos÷dyje nutarta skirti biudžeto l÷šų projektui „Universalaus daugiafunkcinio
centro Bartkuškių kaime steigimas“. Patvirtinti vietinių rinkliavų objektų sąrašas ir rinkliavų
dydžiai.
• Birželio 22 d. pos÷dyje nustatytos žem÷s ir žem÷s nuomos mokesčio lengvatos 2010
metams.
• Rugpjūčio 20 d. vykusiame iškilmingame Savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje buvo įteiktas
Širvintų krašto garb÷s piliečio regalijos

Marijai Remienei už Širvintų krašto garsinimą ir

altruistinę veiklą.
• Rugs÷jo 15 d. pos÷dyje leista imti ilgalaikę paskolą investicijų projektui „Širvintų miesto
pietinio kvartalo gatvių ir Igno Šeiniaus gatv÷s rekonstrukcija“ vykdyti.
• Spalio 28 d. pos÷dyje nustatyti individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų
mokesčio dydžiai, patvirtinti Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Širvintų
rajono savivaldyb÷s teritorijoje tvarkos aprašas, Prekybos savivaldyb÷s viešose vietose taisykl÷s,
prekybos maisto ir ne maisto prek÷mis seniūnijų viešose vietose sąrašas, Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos steb÷senos 2010–2013 metais programa, nustatytos papildomos prekybos vietos Širvintų
mieste. Panaudos sutartimi patalpos skirtos Musninkų kaimo bendruomenei. Įsteigta Širvintų rajono
jaunimo reikalų taryba.
• Lapkričio 23 d. patvirtinta Širvintų rajono savivaldyb÷s kultūros centro taryba ir jos veiklos
nuostatai. Patikslintas Širvintų rajono savivaldyb÷s bendrasis planas.
• Gruodžio 20 d. patvirtintas Širvintų rajono savivaldyb÷s 2009–2012 metų strategin÷s
veiklos planas. Patvirtintas sprendimas „D÷l uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Širvintų šiluma“
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centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazin÷s šilumos kainos
galiojimo metams. Tai leido atpiginti šilumą 10-11 proc. Šilumos kaina Širvintų rajone mažiausia
respublikoje. Esame trečioje vietoje po Ignalinos ir Mol÷tų rajonų.
• Musninkų vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, suteiktas Alfonso Petrulio
vardas ir patvirtinti gimnazijos nuostatai. Patvirtintas Širvintų rajono teritorijoje gyvenančių vaikų
apskaitos tvarkos aprašas.
• Iš dalies papildytas ir pakeistas Savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamentas. Dabar d÷l
Savivaldyb÷s tarybos pos÷džiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai ir duomenys yra vieši
(išskyrus atvejus, kai renkamas meras, skiriamas mero pavaduotojas, Administracijos direktorius,
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, sprendžiamas nepasitik÷jimas meru, mero pavaduotoju).
Taryba priima sprendimą d÷l mero fondo sudarymo, jo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos.
Nauja nuostata reglamente, kad Taryba teis÷s aktų nustatytais atvejais ir tvarka priima sprendimą
d÷l pagrindin÷s žem÷s naudojimo paskirties keitimo. Atostogos merui ir mero pavaduotojui
suteikiamos mero potvarkiu, o ne Tarybos sprendimu kaip buvo anksčiau. Tarybos nariai turi
pagrįsti gautas Tarybos nario išmokas ir už jas atsiskaityti.
7. SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMAIS SUDARYTŲ KOMISIJŲ VEIKLA
7.1. Administracin÷ komisija
Jachimavičien÷ Maryt÷ Melanija (komisijos pirminink÷), Tarybos nar÷;
Jadvyga Barbaravičien÷, mero patar÷ja, Tarybos nar÷;
Jurga Kuzmait÷ (komisijos sekretor÷), Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus ved÷jo
pavaduotoja;
Vaida Baltaduonien÷, Teis÷s ir personalo skyriaus vyriausioji specialist÷;
Aurelija Kisieliūt÷, Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialist÷ (ekolog÷);
2010 m. surengti 46 Administracin÷s komisijos pos÷džiai, išnagrin÷tos 33 Administracin÷s
teis÷s pažeidimų bylos ir priimti 38 nutarimai:
•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 142 str. 6 d. –
keleivių vežimas be bilieto – išnagrin÷ta 16 administracinių teis÷s pažeidimų
protokolų ir priimta 16 nutarimų,;

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 142 str. 7 d. –
keleivių vežimas be bilieto asmens jau bausto administracine nuobauda – išnagrin÷ti
5 administracinių teis÷s pažeidimų protokolai ir priimti 5 nutarimai;

13

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 142-2 str. 2 d. –
keleivinio kelių transporto eismo tvarkaraščių nesilaikymas, nukrypimas nuo
nurodytos maršrutų trasos – iš nagrin÷ta 12 administracinių teis÷s pažeidimų
protokolų, bet administracinio teis÷s pažeidimo bylos nutrauktos, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1
dalies 1 punktu, kai n÷ra administracinio teis÷s pažeidimo įvykio ir sud÷ties;

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 214-1 str. 3 d. Savivaldybių tarybų patvirtintų išorin÷s reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas –
išnagrin÷ti 2 administracin÷s teis÷s pažeidimo protokolai ir priimti 2 nutarimai;

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 110 str. 3 d. –
savivaldybių gyvūnų laikymo priežiūros taisyklių pažeidimas, suk÷lęs gr÷smę
asmens turtui, sveikatai ar gyvybei – išnagrin÷tas 1 administracin÷s teis÷s pažeidimo
protokolas ir priimtas 1 nutarimas;

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 110 str. 5 d. –
savivaldybių gyvūnų laikymo priežiūros taisyklių pažeidimas, padaręs žalos asmens
sveikatai ar turtui – išnagrin÷ti 7 administracin÷s teis÷s pažeidimo protokolai ir
priimti 7 nutarimai;

•

pagal Lietuvos Respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso 214-1 str. 3 d. –
Savivaldybių tarybų patvirtintų išorin÷s reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymas –
išnagrin÷ti 2 administracin÷s teis÷s pažeidimo protokolai ir priimti 2 nutarimai.

Du Administracin÷s komisijos priimti nutarimai buvo apskųsti Vilniaus apygardos
administraciniam teismui. Administracin÷n atsakomyb÷n patrauktų asmenų skundai buvo atmesti.
Administracin÷s komisijos prie Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2010-03-08 nutarimas Nr. 06-5
paliktas nepakeistas. Šią Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį administracin÷n
atsakomyb÷n patrauktas asmuo apskund÷ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Byla dar
neišnagrin÷ta.
7.2. Etikos komisija
Milda Bružien÷ (komisijos pirminink÷);
Antanas Lidžius (komisijos pirmininko pavaduotojas);
Marija Gudonien÷, Tarybos nar÷;
Rimantas Jonas Rimantas Kadžys, Tarybos narys;
Jolanta Karalien÷, Tarybos nar÷;
Jadvyga Raudeliūnien÷, Tarybos nar÷;
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Jūrat÷ Šiukštien÷, Tarybos nar÷.
2010 m. įvyko 9 Etikos komisijos pos÷džiai.
Etikos komisija 2010-01-28, 2010-02-11, 2010-02-18 ir 2010-02-23 pos÷džiuose nagrin÷jo
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos narių Marijos Gudonien÷s ir Alfredo Astiko elgesį bei pri÷m÷
sprendimus, kuriuose konstatavo, kad Savivaldyb÷s tarybos narys – Investicijų ir vietinio ūkio
komiteto narys Alfredas Astikas, ir Tarybos nar÷ – Investicijų ir vietinio ūkio komiteto nar÷ Marija
Gudonien÷ 2010 m. sausio 19 d. išeidami iš Investicijų ir vietinio ūkio komiteto pažeid÷ Lietuvos
Respublikos valstyb÷s politikų elgesio kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamente nustatytus valstyb÷s politikų elgesio
reikalavimus.
Etikos komisija 2010-03-24, 2010-03-31 ir 2010-04-22 pos÷džiuose nagrin÷jo galimą Širvintų
rajono savivaldyb÷s mero Kęstučio Pakalnio viešųjų ir privačių interesų konfliktą pagal Tarybos
nar÷s Marijos Gudonien÷s 2010-03-03 prašymą bei galimą Širvintų rajono savivaldyb÷s mero
patar÷jos Jadvygos Barbaravičien÷s viešųjų ir privačių interesų konfliktą pagal Tarybos nar÷s
Marijos Gudonien÷s 2010-03-10 prašymą. Etikos komisija savo sprendimuose konstatavo, kad
politikai nepažeid÷ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je
tarnyboje įstatymo nuostatų.
Etikos komisija 2010-12-06 ir 2010-12-20 pos÷džiuose nagrin÷jo Tarybos nar÷s Marijos
Gudonien÷s elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos valstyb÷s politikų elgesio kodekso nuostatoms ir
pri÷m÷ sprendimą, kad Savivaldyb÷s tarybos nar÷ Marija Gudonien÷ perduodama informaciją
Širvintų rajono laikraščiui „Širvintų kraštas“ ir darydama pokalbių įrašus pažeid÷ Lietuvos
Respublikos valstyb÷s politikų elgesio kodekso 4 str. 5 p. nustatytą padorumo principą.
Etikos komisijos nariai Antanas Lidžius ir Marija Gudonien÷ bei mero pavaduotojas Valdas
Radionovas 2010-04-15 dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime surengtoje konferencijoje tema
„Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimas
savivaldos institucijose“.
7.3. Antikorupcijos komisija
Širvintų rajono savivaldyb÷s antikorupcijos komisija sudaryta Savivaldyb÷s tarybos
2007 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-13 Savivaldyb÷s tarybos kadencijos laikotarpiui. Nuo
Komisijos patvirtinimo pasikeit÷ 3 Komisijos nariai. Dabartin÷ Komisijos sud÷tis:
Algirdas Meško, Savivaldyb÷s tarybos narys (komisijos pirmininkas),
Remigijus Jotautis, Tarybos narys,
Vincas Jasiukevičius, Tarybos narys,
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Diana Rodzevič, Savivaldyb÷s administracijos Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus
ved÷ja,
Lina Vyšniauskien÷, Savivaldyb÷s administracijos Teis÷s ir personalo skyriaus ved÷jo
pavaduotoja.
Komisijos tikslas yra vykdyti Savivaldyb÷s korupcijos prevencijos politiką, pl÷toti
prevencijos priemonių sistemą, skatinti Savivaldyb÷s bendradarbiavimą su visuomene, žiniasklaida,
nevyriausybin÷mis organizacijomis ir kitais asmenimis korupcijos prevencijos srityje.
2010 m. buvo sušaukti trys Komisijos pos÷džiai:
1. 2010 m. kovo 9 d. Komisijos pos÷dis:
1.1. „D÷l Komisijos veiklos nuostatų naujos redakcijos svarstymo“ (Nutarta: teikti Savivaldyb÷s
tarybai tvirtinti Komisijos veiklos nuostatus).
1.2. „D÷l Komisijos 2009 m. veiklos ataskaitos svarstymo“ (Nutarta: teikti Savivaldyb÷s tarybai
tvirtinti Komisijos veiklos ataskaitą).
2. 2010 m. birželio 8 d. surengtas pos÷dis d÷l R. Bružo prašymo (Nutarta: į kitą pos÷dį pakviesti
dalyvauti Administracijos direktorę E. Davidavičienę, Administracijos direktoriaus pavaduotoją J.
Purvanecką, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus ved÷ją D. Kunevičienę, Širvintų rajono
žem÷tvarkos skyriaus ved÷ją A.Vosylių ir pareišk÷ją R. Bružą).
3. 2010 m. birželio 17 d. įvyko pos÷dis d÷l R. Bružo prašymo (Nutarta: pripažinti, kad korupcijos
požymių neįžvelgta).
7.4. Peticijų komisija
Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2010-02-23 sprendimu Nr. 1-33 „D÷l peticijų komisijos
sudarymo“ buvo nuspręsta sudaryti tokios sud÷ties peticijų komisiją:
Jadvyga Barbaravičien÷ (komisijos pirminink÷), Tarybos nar÷;
Jurga Kuzmait÷ (komisijos pirmininko pavaduotoja), Savivaldyb÷s administracijos
Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriaus ved÷jo pavaduotoja;
Vilija Ramaškevičien÷, Savivaldyb÷s administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus ved÷ja;
Deimant÷ Oršauskait÷, Savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos ir sveikatos skyriaus
ved÷ja;
Regina Jagminien÷, Savivaldyb÷s administracijos Švietimo ir sporto skyriaus ved÷ja.
Peticijų komisija 2010 m. pos÷džių neorganizavo, nes nebuvo gauta peticijų.

16

7.5. ŪKININKŲ IR ŽEMöS ŪKIO KOOPERATYVŲ RöMIMO LöŠŲ SKIRSTYMO
KOMISIJOS VEIKLA
Valdas Radionovas ( komisijos pirmininkas);
Jonas Purvaneckas, Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pavaduotojas;
Algirdas Meško, Tarybos narys;
Mykolas Bildžiukas, Tarybos narys;
Daiva Šimelien÷, Savivaldyb÷s administracijos Žem÷s ūkio skyriaus vyriausioji
specialist÷.
Ūkininkams ir žem÷s ūkio kooperatyvams remti 2010 metais buvo numatyta 4 000 Lt .
Per 2010 metus Ūkininkų ir žem÷s ūkio kooperatyvų r÷mimo komisija apsvarst÷ 25 rajono
ūkininkų prašymus.
D÷l išlaidų dalinio

kompensavimo už mokymus, kurie būtini tolesnei ūkinei veiklai

vykdyti, kreip÷si 24 rajono ūkininkai. Jiems suteikta 960 Lt parama. D÷l išlaidų, susijusių su
traktorinių purkštuvų technine apžiūra, dalinio kompensavimo kreip÷si 1 ūkininkas. Jam suteikta
200 Lt parama. Iš viso panaudota 29 proc. numatytų l÷šų.
7.6. VERSLO PLöTROS KOMISIJOS VEIKLA
Valdas Radionovas - komisijos pirmininkas, Savivaldyb÷s mero pavaduotojas;
Elena Davidavičien÷, Administracijos direktor÷;
Nikolajus Dorofejevas, Investicijų ir vietinio ūkio komiteto pirmininkas;
Valentinas Žiūra, Vilniaus apskrities VMĮ Širvintų rajono ved÷jas;
Svajon÷ Žedavainien÷, Širvintų darbo biržos direktor÷;
Liudmila Braškien÷, Valstybinio socialinio draudimo fondo Širvintų rajono skyriaus ved÷ja;
Irena Balsiukien÷, Žem÷s ūkio konsultavimo tarnybos Širvintų biuro ved÷ja;
Rita Jankūnien÷, PĮ „Pluk÷" savinink÷;
Romualdas Baltrukonis, PĮ „Melioracija" savininkas.
2010-01-07 buvo gautas grup÷s kirp÷jų (19 asmenų) prašymas sumažinti verslo liudijimo
mokestį, kuris buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-10-30 sprendimu
Nr. 1-228 „D÷l individualios veiklos turint verslo liudijimą fiksuoto pajamų mokesčio dydžio“.
Šiam prašymui apsvarstyti Verslo pl÷tros komisija sureng÷ 2 pos÷džius – 2010-01-13
(Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. sausio 13 d. protokolas Nr. KP – 1) ir 2010-02-02
(Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. vasario 2 d. protokolas Nr. KP – 2).
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Atsižvelgiant į Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. vasario 2 d. protokolą
Nr. KP – 2, 2010-02-23 buvo priimtas Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-32.
D÷l 2011 m.. individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą,
fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo, verslo pl÷tros komisija pos÷džiavo 2 kartus –
2010-09-22 (Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. rugs÷jo 22 d. protokolas Nr. KP – 3)
ir 2010-10-07 (Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. spalio 7 d. protokolas Nr. KP – 4).
Atsižvelgiant į Širvintų rajono verslo pl÷tros komisijos 2010 m. spalio 7 d. protokolą Nr.
KP-4 2010-10-28 buvo priimtas Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimas Nr. 1-178.
Viso per 2010 metus verslo pl÷tros komisija pos÷džiavo 4 kartus.
8. TEISMINIAI GINČAI
Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba 2010 metais dalyvavo šiuose teisminiuose ginčuose:
1. Administracin÷ byla Nr. I-1208-331/2010) pagal Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus
apskrityje 2010-02-09 prašymą

įpareigoti Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybą artimiausiame

Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos pos÷dyje (bet ne v÷liau kaip per vieną m÷nesį) svarstyti
2004-05-26 sprendimo Nr. 108 2 punkto pakeitimo klausimą pagal galiojančią Valstybin÷s kainų ir
energetikos kontrol÷s komisijos metodiką, t. y. daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens
sistemų priežiūros maksimalius tarifus diferencijuoti atsižvelgiant į daugiabučio namo šilumos
punkto įrenginių nuosavyb÷s teis÷s subjektą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą patenkino.
Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-15
sprendimą įvykd÷ 2010-09-30 pos÷dyje – apsvarst÷ šį klausimą, tačiau sprendimo nepri÷m÷.
Vyriausyb÷s atstovas pakartotinai kreip÷si į Vilniaus apygardos administracinį teismą su
prašymu išaiškinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-15 priimtą sprendimą
nurodant, kokį sprendimą atsakovei pri÷mus būtų laikoma, jog teismo sprendimas yra įvykdytas.
Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą išaiškinti 2010-12-16 nutartimi atmet÷.
Nutartis apskųsta Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2. Administracin÷ byla Nr. I-1202/2010 pagal Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje
2010-02-09 prašymą įpareigoti Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybą įgyvendinti Lietuvos
Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymo 6 str. 2 d. nuostatas – savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti įsteigti Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
biurą arba sudaryti bendradarbiavimo sutartį d÷l visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
su savivaldybe, įsteigusia biurą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-04-20 sprendimu prašymą patenkino.
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2010 m. buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuru.
3. Administracin÷ byla Nr. I-3612/2010 pagal Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje
2010-09-27 prašymą įpareigoti Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybą įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s 2001-05-23 nutarimo Nr. 603 ,,D÷l butų ir kitų patalpų savininkų
bendrosios nuosavyb÷s administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.1. p. ir nustatyti butų ir
kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratorių atrinkimo tvarką.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010-11-30 nutartimi bylą nutrauk÷ pareišk÷jui
atsisakius prašymo (Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba reikalavimą įvykd÷).
4. Administracin÷ byla Nr. I-3611/2010 pagal Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje
2010-09-27 prašymą įpareigoti Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybą įgyvendinti Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 15 str. 3 d. ir nustatyti UAB ,,Širvintų šiluma“ atsiskaitomųjų
karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.
Numatytas teismo pos÷dis 2011-01-19.
5. Administracin÷ byla Nr. I-4057/2010 pagal Vyriausyb÷s atstovo Vilniaus apskrityje
2010-11-17 pareiškimą ištirti Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2010-09-30 sprendimo
Nr. 1-165 ,,D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo“
teis÷tumą.
Pos÷džio data dar nepaskirta.
6. Administracin÷ byla Nr. I-3583-365/2010 m. pagal pareišk÷jos Jadvygos Zaveckien÷s
skundą atsakov÷ms Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybai ir Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus apygardos administracinio
teismo 2009 m. geguž÷s 21 d. sprendimą dalyje d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m.
rugs÷jo 25 d. sprendimo Nr. 1-134 pirmo punkto panaikinimo ir įpareigojimo suformuoti žem÷s
sklypą Nr. (duomenys neskelbtini), 0,2127 ha ploto ir šioje dalyje perdav÷ bylą nagrin÷ti pirmosios
instancijos teismui iš naujo.
2010 m. pasibaigusios teismin÷s bylos, susijusios su Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba:
1. 2010 m. birželio 22 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pri÷m÷ sprendimą,
kuriuo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-06-29 sprendimas panaikintas ir
pareišk÷jos Živil÷s Pinskuvien÷s skundas d÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos 2009-03-09
sprendimo Nr. 1-49 panaikinimo, jos grąžinimo į Širvintų rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus pareigas, vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už visą priverstin÷s pravaikštos laiką,
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neturtin÷s žalos priteisimo, Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos reglamento nuostatų teis÷tumo
ištyrimo, atmestas kaip nepagrįstas.
2. 2010 m. spalio 26 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos
administracinio teismo 2009-08-25 sprendimą paliko nepakeistą. Šiuo sprendimu Vilniaus
apygardos administracinis teismas atmet÷ pareišk÷jo Alfredo Astiko skundą d÷l Širvintų rajono
savivaldyb÷s tarybos 2009-04-03 sprendimo Nr. 1-55 panaikinimo ir pareišk÷jo grąžinimo į
Širvintų rajono savivaldyb÷s mero pavaduotojo pareigas.
9. VYRIAUSYBöS ATSTOVO REIKALAVIMAI, TEIKIMAI IR JŲ VYKDYMAS
Vyriausyb÷s atstovas Vilniaus apskrityje Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybai pateik÷ 3
reikalavimus:
1) 2010-04-08 reikalavimas Nr. 1R-3 „D÷l Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
15 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (D÷l šio reikalavimo vyksta teisminis ginčas);
2) 2010-07-13 reikalavimas Nr. 1R-32 „D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2001-05-23 nutarimo Nr. 603 2.1 punkto įgyvendinimo“ (Taryba reikalavimą įvykd÷ – Širvintų
rajono savivaldyb÷s taryba 2010-10-28 sprendimu Nr. 1-186 „D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s
teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratoriaus
atrinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Širvintų rajono savivaldyb÷s teritorijoje esančių
butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavyb÷s administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašą;
3) 2010-07-26 reikalavimas Nr. 1R-35 vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
1996-11-27 nutarimu Nr. 1395 patvirtintų pavadinimų gatv÷ms, pastatams, statiniams ir
kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių 4 punkto nuostatas
(Taryba reikalavimą įvykd÷ - Širvintų rajono savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ 2010-09-15 sprendimą Nr.
1-161 ,,D÷l gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių ilgių sutrumpinimo“, kuriuo suteik÷ pavadinimus
gatv÷ms, kurių įrengimas numatytas Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu 2009-01-30
Nr. 1-25, Savivaldyb÷s administratoriaus direktoriaus 2009-03-05 įsakymu Nr. 9-127, 2009-03-13
įsakymu Nr. 9-145, 2009-11-09 įsakymais Nr. 9-569 ir Nr. 9-570 patvirtintais detaliaisiais planais.
Vyriausyb÷s atstovas tarybai pateik÷ 2010-06-02 teikimą Nr. 1T-11 ,,D÷l Širvintų rajono
savivaldyb÷s tarybos 2008-06-30 sprendimo Nr. 1-143 pakeitimo“ (teikimas yra įvykdytas –
Širvintų rajono savivaldyb÷ 2010-06-22 sprendimu Nr. 1-132 „D÷l Širvintų rajono savivaldyb÷s
tarybos 2008-06-30 sprendimu Nr. 1-143 patvirtintų Vietin÷s rinkliavos už leidimą įrengti išorinę
reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimo nuostatų 17
punkto papildymo“ įvykd÷ Vyriausyb÷s atstovo teikimą).
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10. MERO VEIKLA
10.1. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu ir Širvintų
rajono savivaldyb÷s tarybos vietos veiklos reglamento172 punktu meras planavo Savivaldyb÷s
tarybos veiklą, sudar÷ pos÷džių darbotvarkes, teik÷ sprendimų projektus, pasirašin÷jo sprendimus ir
pos÷džių protokolus, koordinavo komitetų ir Tarybos sudarytų komisijų veiklą, kontroliavo, kaip
vykdomi Tarybos priimti sprendimai.
2010 m. meras išleido:
• 35 potvarkius veiklos organizavimo klausimais:
6 potvarkius d÷l komisijų, organizacinių komitetų, darbo grupių sudarymo;
23 potvarkius d÷l Tarybos pos÷džių sušaukimo, papildomų klausimų teikimo;
1 potvarkį d÷l apdovanojimo;
5 potvarkius kt. klausimais.
•

39 potvarkius atostogų ir komandiruočių klausimais;

•

2 potvarkius personalo klausimais.

Savivaldyb÷s meras 2010-01-27 potvarkiu Nr. 6-3 patvirtino Širvintų rajono savivaldyb÷s
Sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldyb÷s teritorijoje 2009 m. ataskaitą bei Širvintų rajono
savivaldyb÷s sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldyb÷s teritorijoje 2010 m. darbo planą.
Savivaldyb÷s mero 2010-03-31 potvarkiu Nr. 6-10 patvirtinta Širvintų rajono savivaldyb÷s
2010 metų švietimo veiklos programa.
Mero potvarkiais buvo sudaryti: organizacinis komitetas žirgų lenktyn÷ms surengti,
kandidatų Širvintų krašto garb÷s piliečio vardo suteikimui vertinimo komisija, Širvintų rajono
savivaldyb÷s komisija siūlyti kandidatus kunigaikščio Gedimino nominacijai gauti, kandidatų Igno
Šeiniaus premijai gauti vertinimo komisija, komisija įvertinti prieš Šv. Kal÷das ir Naujuosius metus
gražiai papuoštas sodybas, įstaigas, organizacijas, įmones.
10.2. ATSTOVAVIMAS VILNIAUS REGIONO PLöTROS TARYBOJE
Širvintų rajono savivaldybei Regiono pl÷tros taryboje atstovavo meras Kęstutis Pakalnis ir
Tarybos nar÷ Marija Gudonien÷. 2010 metais įvyko 11 Regiono pl÷tros tarybos pos÷džių, iš jų 5
išvažiuojamieji, kurių metu buvo priimti sprendimai:
•

D÷l Vilniaus regiono pl÷tros tarybos nuostatų ir Vilniaus regiono pl÷tros tarybos darbo
reglamento pakeitimo;
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•

D÷l Vilniaus apskrities buitinių atliekų sąvartyno problemų;

•

D÷l Vilniaus apskrities administracinių ginčių komisijos pirmininko atsistatydinimo;

•

D÷l Vilniaus apskrities viršininko administracijos vykdomo projekto „Vilniaus
regiono pl÷tros plano 2007–2013 m. atnaujinimas“;

•

D÷l regiono projektų, finansuotinų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“,
atrankos kriterijų terminų tikslinimo;

•

D÷l Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių organizavimo;

•

D÷l Regiono projektų atrankos kriterijų taikymo tvarkos keitimo;

•

D÷l regiono projektų sąrašų numeracijos keitimo;

•

D÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimo „D÷l Steb÷senos komiteto veiksmų
programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti sudarymo“ pakeitimo
projekto derinimo;

•

D÷l regiono savivaldybių sutaupytų l÷šų panaudojimo;

•

D÷l atstovų į Lietuvos delegacijas skyrimo;

•

D÷l atstovų į Trišalę komisiją prie Vilniaus teritorin÷s darbo biržos delegavimo
(Širvintų rajono savivaldyb÷s meras Kęstutis Pakalnis deleguotas į Trišalę
komisiją prie Vilniaus teritorin÷s darbo biržos);

•

D÷l Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pl÷tros Galimybių
studijos sprendinių įgyvendinimo (Širvintų rajono savivaldyb÷s meras Kęstutis
Pakalnis inicijavo klausimo svarstymo atid÷jimą);

•

D÷l Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių probleminių teritorijų pl÷tros
2011–2013 metų programų projektų pristatymo;

•

D÷l Vilniaus regiono pl÷tros tarybos pirmininko rinkimų;

•

D÷l 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo paspartinimo (Širvintų
rajono savivaldyb÷s meras Kęstutis Pakalnis – vienas iš iniciatorių pakviesti į
Vilniaus regiono pl÷tros tarybos pos÷dį Viešųjų pirkimų tarnybos atstovus ir
įtraukti į pos÷džio darbotvarkę dažniausiai pasitaikančių problemų, susijusių su
viešaisiais pirkimais svarstymą);

•

D÷l pagrindinių Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plano atnaujinimo nuostatų
papildymo.
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Patvirtinta Vilniaus regiono pl÷tros plano 2007–2013 m. įgyvendinimo per 2009 m. ataskaita;
tikslintas Vilniaus regiono pl÷tros planas 2007–2013 m. Periodiškai buvo pristatoma informacija
apie regiono projektų, įtrauktų į regiono projektų sąrašus rengimo ir įgyvendinimo eigą.
Patvirtinti 8 priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, regiono
projektų sąrašai:
1. „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietov÷se steigimas“ 2007–2013 m.
2. „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros pl÷tra“ II etapas 2007–2010 m.;
3. „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 2011–2013 m.
4. „Regionin÷s

pl÷tros

tobulinimas,

regionų

pl÷tros

planai

ir

savivaldybių

(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai“ 2011–2013 m.
5. „Teritorijų planavimas“ 2011–2013 m.
6. „Probleminių teritorijų pl÷tra“ 2011–2013 m.
7. Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
2011-2013 m..
8. „Socialinio būsto pl÷tra ir jo kokyb÷s gerinimas“, 2011–2013 m.
Pakeisti ir patvirtinti naujai šių priemonių sąrašai:
1. „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ 2007–2013 m.
2. „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ 2007–2013 m.
Meras d÷jo daug pastangų, kad Vilniaus regiono pl÷tros taryboje būtų patvirtinti
Širvintų rajono savivaldyb÷s projektai.
Į Vilniaus regiono projektų sąrašus 2010 m. įtraukti 18 Širvintų rajono savivaldyb÷s
administracijos pateiktų projektų, kurių bendra vert÷ – 8.319.316,27 Lt, iš jų ES fondų l÷šų
paramos suma 7 mln. 069 718,30 Lt, savivaldyb÷s l÷šų suma – 1mln .247 597,97 Lt.
2010 m. taip pat buvo vykdomi ir valstybinio planavimo būdu įgyvendinami projektai:
1.

„Musninkų vidurin÷s mokyklos renovavimas, sumažinant suvartojamos energijos

sąnaudas“ (ES l÷šos - 3 500 000,00, savivaldyb÷s l÷šos – 0,00);
2.

„Širvintų rajono savivaldyb÷s finansų valdymo ir strateginio planavimo sistemų

pl÷tra“ (ES l÷šos 807 500,00, savivaldyb÷s l÷šos – 142 920,00).
3.

Širvintų rajono savivaldyb÷s viešosios bibliotekos ir Širvintų rajono savivaldyb÷s

kultūros centro pastato Širvintose, I. Šeiniaus g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas (pastato
apšiltinimas ir žiūrovų sal÷s rekonstravimas).
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10.3. ATSTOVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE
Meras Kęstutis Pakalnis buvo Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos narys ir atstovavo
Širvintų rajono savivaldybei. Kartu su kitais rajonais per LSA kreiptasi į Lietuvos Respublikos
Vyriausybę d÷l apskričių viršininkų administracijų vykdomų funkcijų ir biudžetinių įstaigų
perdavimo savivaldyb÷ms. Merų nuomone, tokie klausimai turi būti derinami su
savivaldyb÷mis. Praktika rodo, kad savivaldyb÷ms lieka daug neišspręstų klausimų, ypač perduotų
funkcijų finansavimo užtikrinimas. LSA narių nuomone, turi būti laiku ir tinkamai konsultuojamasi
visais savivaldybes tiesiogiai liečiančiais klausimais. Skaudžiausia vieta savivaldai: atimta esmin÷ ir
pagrindin÷ funkcija disponuoti žeme. Tai apsunkina savivaldybių teritorijų planavimą, ūkinę,
socialinę ir kultūrinę veiklą.
Lietuvos savivaldybių asociacija svarst÷ projektą d÷l vietos savivaldos modelio ir
tiesioginių merų rinkimų. Vyriausyb÷ pritar÷ šiam projektui ir pateik÷ jį Seimui. Projektas
numat÷, kokie tur÷tų būti tiesiogiai išrinkto mero įgaliojimai, jo santykis su Taryba ir vykdomąja
institucija. Pri÷mus tokį įstatymą, meras taptų stipria politine valdžia, tiesiogiai atstovaujanti
gyventojams, o ne politinių partijų interesams. Tačiau Seimui pritrūko politin÷s valios, kad būtų
įteisinti tiesioginiai merų rinkimai.
Asociacijoje svarstyta daug klausimų, kurie tur÷jo būti išspręsti panaikinus apskritis:
•

kaip bus užtikrintas regionin÷s politikos įgyvendinimo tęstinumas;

•

kaip bus sudaromos regionin÷s pl÷tros tarybos;

•

kaip bus administruojamos ES paramos regionams ir savivaldyb÷ms galimyb÷s ir
problemos.

Lietuvos savivaldybių asociacijoje nuolat keliamas klausimas, kad reik÷tų atsisakyti
nepagrįsto savivaldybių biudžetų savarankiškų pajamų augimo apribojimo. Tai mažina
prielaidas savivaldybes aktyviai skatinti ekonomikos pl÷trą ir mokestinių pajamų augimą savo
teritorijoje, nres visas pajamų prieauglis paimamas į valstyb÷s biudžetą.
Ribojant savivaldybių pajamas mažinamos ir l÷šos, kurias savivaldyb÷s gal÷tų papildomai
panaudoti kreditoriniams įsiskolinimams sumok÷ti ir did÷jančiam ES paramos l÷šomis
įgyvendinamų projektų bendrojo finansavimo poreikiams patenkinti. Savivaldybių biudžetų pajamų
augimo ribojimas mažina prielaidas aktyviau skatinti verslumą, darbo vietų išlaikymą ir kūrimą.
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10.4. MERO INICIATYVOS
Vadovaudamasis Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 173 punktu, meras
analizavo pad÷tį Savivaldyb÷s viešojo administravimo institucijose bei įmonių vadovų veiklą ir
siūl÷ Tarybai sprendimų projektus bei rekomendacijas.
Meras vadovavo Savivaldyb÷s paminklotvarkos komisijai. Didelis d÷mesys buvo skirtas
savivaldyb÷s teritorijoje esančioms

nekilnojamosioms ir kilnojamosioms kultūros paveldo

vertyb÷ms išsaugoti:
Prioritetin÷ veiklos sritis – švietimas. Ugdymo kokyb÷ priklauso ne tik nuo ugdymo turinio
pateikimo kokyb÷s, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokomi ir ugdomi vaikai. Daug d÷mesio buvo skirta
švietimo įstaigų pastatams renovuoti.
Daug pastangų buvo d÷ta d÷l Širvintų ligonin÷s restruktūrizavimo neigiamų pasekmių
sumažinimo, nors Chirurgijos skyrius buvo panaikintas, paliktas Reanimacijos I-II skyrius. Meras
K. Pakalnis daug kartų varst÷ aukščiausios valdžios institucijų duris d÷l abejotinos sveikatos
priežiūros įstaigų ir paslaugų pertvarkos.
Buvo įrodin÷jama, kad Širvintų ligonin÷je yra visos sąlygos teikti dienos chirurgijos ir
reanimacijos I-II paslaugas. Juo labiau, kad rajone yra padid÷jusio pavojingumo objektas – dujų
kompresorin÷ stotis.
Mero ir Tarybos nuomone, reforma turi būti strategiškai apsvarstyta, finansiškai
pagrįsta ir konkrečiai nustatyta, kur bus siunčiami ir gydomi žmon÷s. Tuo reikalu lapkričio 22
d. meras susitiko su Vilniaus greitosios pagalbos ligonin÷s vadovais, lank÷si Ukmerg÷s ligonin÷je,
kur susitiko su ligonin÷s vyriausiuoju gydytoju.
Mero iniciatyva Širvintose buvo surengtas dešimties mažųjų rajonų merų ir rajoninių
ligoninių vyriausiųjų gydytojų pasitarimas, kurio metu buvo priimta rezoliucija „D÷l sveikatos
priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos įgyvendinimo“.
Rezoliucijoje buvo išd÷styti prašymai: įstaigoms, kurios turi tam visas reikiamas sąlygas, finansuoti
reanimacijos II paslaugas; finansuoti chirurgijos – skubios pagalbos skyriuose gydytojų chirurgų
darbą; didinti terapinio bei palaikomojo gydymo ir slaugos profilio paslaugų finansavimą; didinti
dienos chirurgijos I ir II įkainį; spręsti reanimobilių darbo ir apmok÷jimo už suteiktas paslaugas
tvarką; keisti stacionarinių paslaugų įkainio apskaičiavimo metodiką; padengti įstaigoms
įsiskolinimus, atsiradusius d÷l restruktūrizavimo.
Ši rezoliucija buvo išsiųsta Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei, Seimo sveikatos komiteto pirmininkui
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Antanui Matului, Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s vadovui Andriui Kubiliui,
Sveikatos apsaugos ministrui Raimondui Šukiui.
Kai kurių nuolaidų jau padaryta. Mažosioms ligonin÷ms, tarp jų ir Širvintų, Ligonių kasos
apmok÷jo virškvotines paslaugas, už kurias anksčiau nebuvo mokama.
Tai leido ligoninei finansinius metus baigti be skolų.
D÷l sunkios ekonomin÷s situacijos meras Kęstutis Pakalnis atsisak÷ mero fondo.
10.5. BENDRADARBIAVIMAS SU UŽSIENIU
Meras atstovauja savivaldybei bendradarbiaujant su užsienio valstyb÷mis, kitomis
savivaldyb÷mis.
Vienas iš uždavinių – palaikyti ir pl÷toti ryšius su užsienio valstybių savivaldyb÷mis.
Mero kvietimu miesto 535–ųjų metų jubiliejin÷s švent÷s dienomis vieš÷jo oficialios delegacijos
iš Ukrainos Respublikos Charkovo rajono, Norvegijos Karalyst÷s Opegiordo savivaldyb÷s, Lenkijos
Respublikos Rakonevicų savivaldyb÷s ir Baltarusijos Respublikos Postavų rajono. Meras buvo
išvykęs oficialaus vizito į Baltarusijos Respublikos Postavų rajono savivaldybę. Kartu su Širvintų
rajono vietos veiklos grupe lank÷si Norvegijos Karalyst÷s Opegiordo savivaldyb÷je. Birželio
m÷nesį meras pri÷m÷ „Comenius“ programos svečius iš Rumunijos.
10.6. RYŠIAI SU VISUOMENE, MERO SUSITIKIMAI SU BENDRUOMENE,
DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
Niekas žmogui gyvenime nesuteikia tiek daug prasm÷s, kaip darbas kito labui. Širvintų
kraštas turtingas dorų, darbščių žmonių, kurie aukojasi vardan kitų, siekia užsibr÷žtų tikslų.
Ypač džiugina jaunų žmonių mokslo, sporto laim÷jimai. 2010 metais, kaip ir kasmet,
Savivaldyb÷je buvo pagerbti ir mero pad÷kos raštais apdovanoti 2010 metų mokinių olimpiadų
nugal÷tojai, geriausi sportininkai ir jų treneriai, nusipelnę meno saviveiklos kolektyvai, Meno
mokyklos aukl÷tiniai. Vasario m÷nesį meras Tarybos pos÷džių sal÷je, v÷liau savo kabinete pri÷m÷
vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ vaikus, kurie atvyko į tradicinę pilietiškumo pamoką.
Tarybos narys Jonas Rimantas Kadžys tapo 2010 metų Auksin÷s krivūl÷s riteriu už
nuopelnus savivaldai. Jis vienintelis Širvintų rajono savivaldyb÷s tarybos narys, kuris buvo išrinktas
į visas Tarybos kadencijas.
Už išskirtinius nuopelnus jubiliejinių miesto švenčių metu suteikiamas Širvintų krašto garb÷s
piliečio vardas. 2010 metais už Širvintų krašto garsinimą pasaulio lietuvių bendrijose, už didelę
pagalbą Musninkų kraštui Lietuvos išeivei Jungtin÷se Amerikos Valstijose Marijai Remienei
suteiktas Širvintų krašto garb÷s piliečio vardas.
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Kasmet Vasario 16–ąją krašto šviesuoliams teikiama Igno Šeiniaus premija. 2010 m. Igno
Šeiniaus premija buvo įteikta Zofijai Jablonskienei už etnin÷s kultūros ir tradicijų puosel÷jimą,
jaunosios kartos tautinių vertybių ugdymą ir skatinimą.
Pernai keturios kandidatūros buvo pateiktos Kunigaikščio Gedimino nominacijai gauti.
Kunigaikščio Gedimino nominacijos skiriamos asmenims, labiausiai nusipelniusiems Vilniaus
regionui. Už pasiekimus visuomeninio kapitalo ugdymo srityje trečiojo laipsnio nominacija suteikta
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos istorijos mokytojui Jonui Stankevičiui.
Didelis mokytojo ind÷lis į Širvintų krašto istoriją. Tokia pati nominacija suteikta ūkininkei
Andželai Daliai ömužytei už pasiekimus finansinio – gamybinio kapitalo stiprinimo srityje.
Valstybinio Kernav÷s kultūrinio rezervato direkcijos direktoriui Sauliui Vadišiui suteikta
antrojo laipsnio Kunigaikščio Gedimino nominacija. Kandidato ilgamet÷s veiklos d÷ka
organizuojami unikalaus kultūros paveldo tyrimo, saugojimo ir pristatymo visuomenei darbai,
šiandien Kernav÷s archeologin÷ vietov÷ žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Violetą Blažienę
Labiausiai nusipelniusių Vilniaus regionui asmenų apdovanojimo komisija už pasiekimus socialin÷s
infrastruktūros vystymo srityje nutar÷ apdovanoti pad÷kos raštu. Ji apdovanojimui pristatyta už
altruistinį darbą, socialinę paramą remtinoms šeimoms.
Meras dalyvavo Valstyb÷s švenčių renginiuose, Lietuvos Nepriklausomyb÷s kovų 90–mečio
renginiuose, Kultūrios centro, seniūnijų, bendruomenių, mokyklų renginiuose, susitiko su Širvintų
miesto ir seniūnijų gyventojais, išklaus÷ jų problemas ir pagal galimybes pad÷jo jas spręsti.
Aplankytos visos seniūnijos, švietimo įstaigos, susitikta su jaunimu, pagyvenusių žmonių
visuomenin÷mis organizacijomis.
11. PABAIGOS ŽODIS
Baig÷me paskutiniuosius šios kadencijos metus. Jie buvo nelengvi, teko nemažai
išbandymų. Teko suvokti, kad minimaliomis sąnaudomis turime atlikti svarbius, neatid÷liotinus
darbus ir nesustoti vietoje. Ypač pastarųjų metų veikla buvo paženklinta sunkmečio ir taupymo
ženklu, optimistinius planus teko derinti su realistin÷mis galimyb÷mis. Žinoma, mes gal÷jome
padaryti geriau ir pasiekti daugiau. Tačiau tai ir yra mąstančio, kūrybingo, veiklaus žmogaus credo
– nesustoti, nenurimti, bet nuolat siekti darbo rezultatų kokyb÷s, ieškoti atsinaujinimo būdų ir
ekonomiško sprendimo.
Apžvelgdamas 2007–2010 metus galiu pasidžiaugti, kad nepaisant visų sunkumų, kriz÷s
padarinių – tiek finansinių, tiek moralinių – pasiek÷me ženklių rezultatų.
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POKYČIAI ŠIRVINTŲ MIESTE PER 2007-2010 METUS
•

Rekonstruota Igno Šeiniaus gatv÷, įrengta p÷sčiųjų al÷ja, kurioje įrengtas modernus
apšvietimas, laikrodis, fontanai, mažosios architektūros elementai. Važiuojamoji dalis
išgrįsta trinkel÷mis. Pasodinti medžiai, įrengtos vazos g÷lynams. Sutvarkyti
požeminiai inžineriniai tinklai.

•

Rekonstruotos miesto pietinio kvartalo gatv÷s: Tulpių, Saul÷tekio, Aušros, Ateities,
Naujakurių, Ramunių, Kaštonų, Statybininkų; įrengti šaligatviai, apšvietimas.

•

Įrengtas naujas apšvietimas Mindaugo gatv÷je, dalyje Vilniaus gatv÷s.

•

Rekonstruota Vilniaus gatv÷s dalis miesto centre. Nutiestas naujas šaligatvis, įrengtas
apšvietimas, pasodinta želdinių, pastatytos vazos g÷lynams.

•

Sutvarkyta aikšt÷ tarp „Cento“ parduotuv÷s ir Policijos komisariato pastato. Čia nutiesta
nauja asfaltbetonio danga, įrengti šaligatviai, automobilių stov÷jimo aikštel÷, poilsio vieta ir
žaidimų aikštel÷ vaikams, pastatyti suoliukai, įrengtas alpinariumas, pasodintos tujos.

•

Įrengtas skveras prie „Norfos“ parduotuv÷s. Jame nutiesti takai, įrengti fontanai, suoliukai,
apšvietimas, pasodinti medžiai, suformuotas alpinariumas.

•

Rekonstruotas skveras prie savivaldyb÷s pastato. Čia įrengti suoliukai, g÷lynai, naujas
apšvietimas, pasodinti medžiai.

•

Pertvarkytas, atnaujintas skveras prie „Snoro“ banko. Čia nutiestas šaligatvis, įrengti
suoliukai, apšvietimas, pasodinti medžiai.

•

Nutiesti šaligatviai Juliaus Janonio, Jaunimo gatv÷se.

•

Renovuota Liudo Giros gatv÷. Čia nutiesti šaligatviai, automobilių stov÷jimo aikštel÷,
įrengtas naujas apšvietimas.

•

Įvykdytas projektas „Socialinių paslaugų pl÷tra Širvintų rajone“, kurio d÷ka duris atv÷r÷
Socialinių paslaugų centras.

•

Buvusiame ligonin÷s 3 aukšto pastate įrengtas Ilgalaik÷s globos skyrius.

•

Baigtas lopšelio-darželio „Pasaka“ rekonstrukcijos ir patalpų pritaikymo pradinei mokyklai
projektas.

•

Renovavus miesto gimnazijos bendrabutį naujose patalpose įsikūr÷ Meno mokykla.

•

Akcijos „Dovana miestui“ d÷ka įrengtas fontanas, autobusų stotel÷, informaciniai stendai,
suoliukai, atsirado daugiau želdinių, įrengta suoliukų, įrengta vaikų žaidimo aikštel÷
Kalnalaukio gatv÷je. R÷m÷jai perved÷ 251 530 Lt. Visi panaudoti.
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•

Baigiamas įrengti paplūdimys prie Širvintos up÷s tvenkinio.

•

Baigtas projektas „Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos pastato
rekonstravimas, siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas“.

•

Baigtas projektas „Širvintų lopšelio - darželio „Buratinas“ pastato rekonstravimas siekiant
sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas“.

•

Prad÷tas įgyvendinti projektas „Širvintų mieste esančio Berž÷s upelio būkl÷s gerinimas“.

•

Prad÷tas rengti Širvintų miesto bendrasis planas.

•

Rekonstruota Širvintų miesto nuotekų valykla.

•

Rekonstruotas vandens gręžinys ir vandens ruošimo įrenginys.

•

Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų tinklai.

•

Prad÷tas rekonstruoti Širvintų kultūros centras ir biblioteka.

•

Rekonstruotas VšĮ Širvintų ligonin÷ chirurgijos skyrius, atnaujinta įranga.

•

Įrengti 8 socialiniai būstai, buvusiame Širvintų rajono poliklinikos pastate.
BAIGTI TĘSTINIAI IR ĮGYVENDINTI NAUJI VISAM RAJONUI IR JO
GYVENTOJAMS SVARBŪS PROJEKTAI PER 2007-2010 METUS
•

Įgyvendinus projektą „Rain“ Savivaldyb÷s administracija ir visos seniūnijos sujungtos į
bendrą ryšio infrastruktūrą. Tai leidžia geriau ir kokybiškiau teikti viešąsias paslaugas
gyventojams.

•

Patvirtintas pirmasis ilgalaikis rajono strateginis planas 2007-2013 metams.

•

Patvirtintas bendrasis rajono planas.

•

Parengta ir patvirtinta Vietos veiklos grup÷s vietos pl÷tros strategija.

•

Apšiltintas Viešosios bibliotekos ir kultūros namų pastatas. Renovuota kultūros centro
žiūrovų sal÷.

•

Renovuoti Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Musninkų vidurin÷ mokykla, Vaikų
lopšelis-darželis „Buratinas“, pradin÷ mokykla, lopšelis – darželis „Saulut÷“, Kernav÷s
vaikų darželis.

•

Įgyvendinus projektą „@kademija“ kompiuterinio raštingumo išmoko apie 500 rajono
gyventojų.

•

Renovavus senosios poliklinikos pastato dalį įrengti 8 socialiniai būstai.

•

Už 2 mln. .300 tūkst. Lt suremontuotos ligonin÷s patalpos ir įsigyta įrangos.

•

Rekonstruotos Kernav÷s seniūnijos patalpos.

29

•

Rajone įdiegta buitinių atliekų tvarkymo sistema.

•

Iš Kelių automobilių direkcijos l÷šų baigta įrengti asfaltbetonio danga iki Čiobiškio
seniūnijos ir iki Alionių kaimo, rekonstruota daug Širvintų miesto gatvių, rajono kelių.

•

Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai Kalnalaukio g. ir rytin÷je miesto dalyje, Kabaldos
kaime.

•

10-11 proc. atpigo mokestis už šildymą ir karštą vandenį. Širvintų rajone 2011 metų
pradžioje ši kaina yra mažiausia respublikoje išskyrus Ignalinos ir Mol÷tų rajonus.

Nuoširdžiai ir labai atsakingai galiu pasakyti, kad visi darbai, kurie buvo atlikti šios
kadencijos metu, turi neabejotiną teigiamą reikšmę šiandienai, tai pajusime ir ateityje. Pagrindinis
mano, kaip Savivaldyb÷s vadovo siekis, buvo ir yra toks: Širvintų rajone saugu, gera, jauku,
prasminga, malonu gyventi nuo pat gimimo iki gyvenimo pabaigos, t. y. čia turi būti patogu, gražu,
padoru, prasminga, saugu mažam, jaunam, vidutinio amžiaus ir senam žmogui. Darbininkui,
tarnautojui, verslininkui. Vadinasi, čia turi būti kokybiškai sprendžiamos aktualios švietimo,
socialin÷s, kultūrin÷s, ekonomin÷s, infrastruktūros, sveikatos ir visos kitos kiekvieno žmogaus
problemos ir poreikiai.
Nor÷čiau pad÷koti visiems Tarybos nariams, aktyviai dirbusiems šios kadencijos metu ir
prisid÷jusiems prie mūsų rajono gyventojų gerov÷s k÷limo. Įgyvendinta daug tęstinių projektų,
kuriuos prad÷jo praeitos kadencijos Savivaldyb÷s taryba ir Savivaldyb÷s administracija, daug
įgyvendinta ir dabartiniu metu įgyvendinama projektų bei siekiama pozityvių naujovių. Šiandien šie
darbai nesibaigia, juos tęsti reiks ir ateityje. Noriu pabr÷žti, mano manymu, svarbiausią mintį –
rajonas nepraskolintas, nei vienas litas neskolintas pravalgymui ar pramogoms. Visi kreditai imti
tam, kad būtų prisid÷ta būtinomis l÷šomis prie projektų, finansuojamų iš ES fondų, įgyvendinimui.
Visi šie projektai skirti pl÷sti ir gerinti infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių panaudojimą.
D÷koju visiems savo oponentams už tai, kad visus metus vert÷ dirbti labai atidžiai, neleido
atsipalaiduoti ir buvo geras akstinas pasitikrinti, įsiklausyti ir atsakingai patvirtinti savo sprendimų
tvirtumą ir būtinumą. Baigdamas šios kadencijos metus sau ir visiems galiu tvirtai pasakyti, kad
÷jau teisingu keliu, dirbau ir dirbu prasmingus darbus.
Didžiausia Savivaldyb÷s tarybos pagalbinink÷ – Savivaldyb÷s administracija. Džiaugiuosi,
kad ji dalykiškai sprend÷ laikmečio padiktuotas finansines, ekonomines, socialines, švietimo,
kultūros, sveikatos ir kt. problemas, neeikvodama laiko tuščioms politin÷ms diskusijoms. Tačiau
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kiekvienas žmogus, atvykęs į Savivaldybę tvarkyti reikalų, susiduria su administracijos darbuotojais
– tai tarsi viso rajono vizitin÷ kortel÷. Čia turi būti operatyviai, dalykiškai, kvalifikuotai, sutelktai ir
kultūringai tvarkomi reikalai, tai įstaiga, kurioje privalo dirbti kompetentingi, aukštos kvalifikacijos,
nepriekaištingos reputacijos ir vidin÷s kultūros žmon÷s. Į šį savo teiginį atsakysiu taip: mes
kiekvienas turime to siekti ir pirmiausia reikalauti iš savęs.
Niekas žmogui gyvenime nesuteikia tiek daug prasm÷s, kaip darbas kito labui. Tegul ši
mintis tebūna puikus startas ir naujos Savivaldyb÷s tarybos darbui.
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