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I.

ĮŽANGA

Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas mero funkcijas ir
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. 1-261,
(redakcijos: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009-07-30 sprendimas Nr. 1-159, Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimas Nr. 1-165, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 201104-28 sprendimas Nr. 1-13, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimas Nr. 1-46,
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-01-24 sprendimas Nr. 1-20, Širvintų rajono savivaldybės
tarybos 2012-04-26 sprendimas Nr. 1-125, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-26
sprendimas Nr. 1-226, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimas Nr.1-78,
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimas Nr. 1-2 ), teikiama 2013 metų
veiklos ataskaita Širvintų rajono savivaldybės tarybai. Šioje ataskaitoje pateikta informacija ir apie
Savivaldybės veiklą, kuri skirta rinkėjams bei visai savivaldybės bendruomenei.
Meras yra atskaitingas Savivaldybės tarybai ir bendruomenei už Savivaldybės veiklą.
Tarybos įgaliojimų laikui (2011–2014 metai) Širvintų rajono savivaldybės meru išrinktas
Vincas Jasiukevičius, mero pavaduotoju – Andrius Jozonis. Mero patarėjos pareigas 2013 metais
ėjo Jurgita Pukaitė.

II.

VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Širvintų rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamentu meras, kaip ir kiekvienais metais, 2013 metais planavo
Savivaldybės tarybos veiklą, nustatė ir sudarė Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikė
Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukė Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems
pirmininkavo, koordinavo Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašė Savivaldybės
tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus.
Savivaldos teisę įgyvendinanti institucija yra Savivaldybės taryba. Taryba – įstatymų
nustatyta tvarka demokratiškai išrinkta atstovaujamoji institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo
administravimo teises ir pareigas.
Širvintų rajono savivaldybės tarybą sudaro 21 Tarybos narys. 2013 m. Savivaldybės taryboje
dirbo 1 nepriklausomas kandidatas ir 7 partijų atstovai: 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 3
Liberalų ir centro sąjungos, 2 Lietuvos socialdemokratų partijos, 2 Lietuvos lenkų rinkimų akcijos,
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2 partijos „Tvarka ir teisingumas“, 2 Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos, 6
Darbo partijos atstovai.
2013 metais Savivaldybės tarybos dauguma nepasikeitė. Valdančiąją daugumą jungė
nepriklausomas kandidatas ir 6 politinės partijos: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Liberalų ir
centro sąjunga, Lietuvos socialdemokratų partija, Lietuvos lenkų rinkimų akcija, partija „Tvarka ir
teisingumas“, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai.
Širvintų rajono savivaldybės taryba yra institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę. Taryba
savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai Tarybos posėdžiuose, Tarybos sudarytuose komitetuose,
frakcijose ir komisijose.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžiai paprastai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį
ketvirtadienį. 2013 metais įvyko 13 Tarybos posėdžių.
2013 m. Tarybos posėdžiuose priimti 254 sprendimai. Iš viso buvo pateikti 267 sprendimų
projektai. Sprendimų projektai peržiūrėti, ar atitinka teisės aktus ir suderinti.
Sprendimo projekto teikėjas

Pateiktų sprendimų projektų skaičius

Meras

27

Mero pavaduotojas

2

Administracijos direktorius

221

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

10

Savivaldybės kontrolierius

1

Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo
komisijos pirmininkas

1

Verslo plėtros komisijos pirmininkas

1

Antikorupcijos komisijos pirmininkas

2

Administracinės komisijos pirmininkas

1

Etikos komisijos pirmininkas

1

Visuomeninės administracinių ginčų komisijos
pirmininkas

1

13 teiktų sprendimų projektų dėl įvairių priežasčių nebuvo priimta: kai kurie atidėti ar
nuspręsta juos patikslinti dėl teisės aktų pasikeitimų, kelių sprendimų projektai galimai prieštaravo
kitiems teisės aktams, todėl nebuvo svarstyti.
Savivaldybės tarybai pateiktų svarstyti sprendimų projektai aktualūs visai rajono
bendruomenei. Jie apėmė praktiškai visas gyvenimo sritis: ekonominę, socialinę, sveikatos
apsaugos, infrastruktūros, investicijų, kultūros, sporto, jaunimo užimtumo, bendruomenių veiklos ir
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kt. Tarybos posėdžių darbotvarkės, teikiamų sprendimų projektai, visuomenei aktualūs priimti
sprendimai buvo skelbiami Širvintų rajono savivaldybės interneto puslapyje www.sirvintos.lt, su
jais galima buvo susipažinti, teikti pastabas ar pasiūlymus.
2013 m. sausio 31 d. Tarybos posėdyje buvo nuspręsta skirti kasmetinę Igno Šeiniaus
premiją ilgamečiui gydytojui rentgenologui Antanui Lidžiui ir Širvintų kultūros centro Gelvonų
filialo folkloro ansambliui ,,Savingė“.
Patvirtinta VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudėtis.
Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2013-2015 metų triukšmo prevencijos priemonių ir
veiksmų planas.
Iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimas Nr. 1-67
,,Dėl projekto ,,Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimas“ įgyvendinimo.
Priimtas sprendimas Nr. 1-22 ,,Dėl Širvintų rajono nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos narių atlygio už teikiamas nematerialaus pobūdžio (intelektines) paslaugas
taisyklių ir intelektinių paslaugų sutarties formos patvirtinimo“.
2013 vasario 21 d. Tarybos posėdyje patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmata.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-29 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos
patvirtinimo“ patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaita. Ataskaita parengta pagal Širvintų rajono
savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus pateiktus duomenis ir vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-04 įsakymu Nr. D1-201 patvirtinta jos forma ir
pildymo taisyklėmis. 2012 metais Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšos sudarė 265 514 Lt (iš jų, vadovaujantis Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos įstatymo nuostatomis, 40 190 Lt skirta Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiajai programai). 2012 m. išleista – 164 835 Lt (vykdytos priemonės: želdinių genėjimas,
kirtimas, priežiūra ir tvarkymas, medelių įsigijimas ir sodinimas, periodinio leidinio aplinkosaugine
tema prenumeratai, aplinkosauginiams renginiams finansuoti, ekstremalių ekologinių situacijų,
avarijų, įvykių padarinių likvidavimo darbų finansavimui, bešeimininkėmis atliekomis užterštoms
teritorijoms sutvarkyti, miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir
naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonėms, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos miškui, kompensuoti). 2013 metams iš viso liko 86 550 Lt, iš kurių
62 039 Lt Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 26 060 Lt
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skiriamos lėšos.
Iš dalies pakeista 2013 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programa.
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Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-28 „Dėl tyliųjų viešųjų ir tyliųjų
gamtos zonų Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ nustatytos tyliosios viešosios ir
tyliosios gamtos zonos Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje ir patvirtinti šių zonų triukšmo
rodikliai.
Šiame posėdyje meras Tarybos narius supažindino su Vyriausybės atstovo Vilniaus
apskrityje 2013-02-01 reikalavimu dėl Vietos savivaldos įstatymo nuostatų įgyvendinimo ir
informavo, kad atsižvelgiant į šį reikalavimą rengiamas sprendimo projektas dėl Širvintų rajono
savivaldybės tarybos reglamento dalinio pakeitimo.
2013 m. kovo 28 d. Tarybos posėdyje pritarta Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero
2012 metų veiklos ataskaitai, Savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2012
metų veiklos ataskaitai.
Pritarta Administracinės komisijos prie Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų
veiklos ataskaitai.
Pritarta Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitai.
Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų planas.
Patvirtinta 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa, finansuojama iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.
Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginis veiklos planas.
Iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.
Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro taryba.
Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų
valstybės biudžeto lėšomis, programa.
Iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimas Nr. 1-29
,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo“.
Sprendimu Nr. 1-76 pritarta parengti ir įgyvendinti projektą „Barskūnų pagrindinės
mokyklos naujų patalpų statyba“, kurio tikslas – pastatyti ir įrengti naujos mokyklos valgyklos
patalpas ir 2 mokymosi klases po 42 kv. m.
Priimti rajono švietimo įstaigoms aktualūs sprendimai:
 ,,Dėl

grupių

skaičiaus

vidurkio

grupėse

pagal

vykdomas

ikimokyklinio

ir

priešmokyklinio ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–
2014 mokslo metais“.
 ,,Dėl klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo
ugdymo programas nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo
metais“.
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2013 m. balandžio 25 d. Tarybos posėdyje priimti sprendimai, susiję su sveikatos priežiūra,
sveikatos priežiūros įstaigų veikla:
 „Dėl lėšų, skirtų 2013 m. sveikatos priežiūrai mokyklose, paskirstymo“.
 „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“.
 „Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų
veiklos užduočių nustatymo“.
 „Dėl VšĮ Širvintų ligoninės vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies už
laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.“.
 „Dėl VšĮ Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo atlyginimo
kintamosios dalies už laikotarpį nuo 2013 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.“.
 „Dėl 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos, finansuojamos iš Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšų, patvirtinimo“.
 „Dėl 2013 m. Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos, finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, patvirtinimo“.
Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų
2013 metais objektų sąrašas.
Patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų vietos
bendruomenių sprendimams įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo
aprašas.
Iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr.
1-21 ,,Dėl Širvintų rajono švietimo įstaigų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“
ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 1-183 ,,Dėl Širvintų
rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių atlyginimų“.
Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai 2013 metams.
Įgyvendinant Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus 2013 m. sausio 8 d. vidaus audito ataskaitą bei pasikeitusius teisės aktus 2013 m. gegužės
30 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas.
2013 m. birželio 27 d. Tarybos posėdyje priimtas sprendimas ,,Dėl Širvintų rajono
savivaldybės administracijos seniūnijų 2013 metų veiklos programų ir lėšų joms įgyvendinti
patvirtinimo“.
Nustatyti neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžiai 2013 m.
Iš dalies pakeisti: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-23 sprendimas Nr. 1-38
,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 m.
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priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-23
sprendimas Nr. 1-30 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“.
Sprendimu Nr. 1-168 pritarta projekto „Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir
teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinimui, bendra projekto vertė –
691 000,00 Lt.
2013 m. rugpjūčio 29 d. priimtas sprendimas 2013-03-28 Tarybos sprendimo Nr. 1-83 ,,Dėl
klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas
nustatymo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2013–2014 mokslo metais“ priedą Nr. 1
išdėstyti nauja redakcija.
Iš dalies pakeistas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimas Nr. 1-236
,,Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-187 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto
– antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, nuosavybės teise priklausančių Širvintų rajono
savivaldybei, perdavimo UAB „Ecoservice“ panaudos teise“ UAB „Ecoservice“ perduota laikinai
neatlygintinai valdyti ir naudoti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius 72
vnt. antrinių žaliavų surinkimo konteinerius iki Širvintų rajono savivaldybė atrinks komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugą teikiantį atliekų tvarkytoją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir
įsigalios su juo sudaryta sutartis, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai, kurių
bendra įsigijimo vertė yra 86 423,04 Lt su PVM, likutinė vertė – 70986,24 Lt su PVM. Pratęsta
Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių
2008 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutartis Nr. 08-21, iki
Širvintų rajono savivaldybė atrinks komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiantį atliekų
tvarkytoją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir įsigalios su juo sudaryta sutartis, bet ne
ilgiau kaip iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai. Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių
naudojimas Širvintų rajono savivaldybėje atliekų turėtojams sudaro geresnes sąlygas šalinti
išrūšiuotas atliekas, taip pat įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano užduotis –
atskirai surinkti popieriaus, stiklo ir plastiko atliekas.
2013 m. rugsėjo 26 d. Tarybos posėdyje iš dalies pakeistas 2009 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. 1-152 patvirtintas Užmokesčio už vaikų išlaikymą Širvintų rajono ikimokyklinėse
ugdymo įstaigose tvarkos aprašas.
2013 m. spalio 31 d. Tarybos posėdyje sprendimu Nr. 1-206 buvo pakeista Širvintų rajono
savivaldybės administracinės komisijos sudėtis: vietoje Jolitos Kolkienės įrašyta Aurelija Kisieliūtė.
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Sprendimu Nr. 1-210 pritarta projekto „Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas“ įgyvendinimui, bendra projekto vertė –
242 325,00 Lt.
2013 m. lapkričio 13 d. Tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai ,,Dėl buto, skirto
socialinio būsto fondui plėtoti, pirkimo”, kuriuo nuspręsta pirkti butą Širvintų k., Širvintų sen., ne
brangiau kaip už 26 000 Lt.
,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės prašymo skirti programos tikslinių ar rezervo lėšų
savivaldybės objektams finansuoti 2014–2015 metais“. Gavus papildomą finansavimą, numatyta:
1) rekonstruoti Mokyklos gatvę Barskūnų kaime.
2) atlikti įvažiavimo aikštelės prie VšĮ Širvintų laisvalaikio centro kapitalinį remontą.
3) atlikti Sodžiaus, Gluosnių, Beržų, Miško, Jazminų, Dobilo, Trumposios gatvių Širvintų
kaime kapitalinį remontą.
4) suremontuoti tiltą per Musės upę Plikiškių kaime Jauniūnų seniūnijoje.
2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-226 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-293 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių
patvirtinimo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios“ panaikintos Gyvūnų auginimo ir
laikymo taisyklės, kadangi Lietuvos Respublikos Seimui 2012-10-03 priėmus Lietuvos Respublikos
gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymą, kurio 1 straipsniu Lietuvos
Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija ir
pavadintas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas), kuris
įsigaliojo 2013-01-01, pasikeitė teisinis reglamentavimas, kurio pagrindu visos su Įstatymo
įgyvendinimu susijusios ir savivaldybių institucijoms pavestos funkcijos priskirtos savivaldybių
administracijoms, kurios vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu
gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu, tvirtina gyvūnų
laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir kontroliuoja, kaip jos
įgyvendinamos.
Sprendimu Nr. 1-233 pritarta sporto aikštelės Širvintų mieste įrengimui.
2013 m. gruodžio 19 d. Tarybos posėdyje priimti sprendimai, kurie bus labai aktualūs 2014
metais:


Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės 2014-2016 metų strateginis veiklos planas,

apimantis pagrindines Savivaldybės veiklos sritis: verslą, statybas ir gyvenamąjį fondą, transportą,
turizmą, inžinerinę ir energetinę infrastruktūrą, aplinkosaugą, žemės ūkį ir miškininkystę, darbo
rinką, švietimą, sveikatos ir socialinę apsaugą, kultūrą, sportą, viešąjį saugumą, technologinius
veiksnius ir kita.
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Priimti sprendimai ,,Dėl Socialinės pašalpos teikimo nepasiturintiems gyventojams

Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir ,,Dėl Būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo nepasiturintiems gyventojams
Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šie sprendimai ypač aktualūs todėl, kad
nuo 2014 m. sausio 1 d. pašalpų ir kompensacijų skyrimas, kaip savarankiška funkcija, yra
perduodamas savivaldybėms.


Pritarta paliatyvios pagalbos paslaugos teikimui VšĮ Širvintų ligoninėje.



Sprendimu Nr. 1-250 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Širvintų šiluma“

centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos
galiojimo metams“ numatyta, kad maždaug 10 procentų sumažės bazinė šilumos kaina. Nauja kaina
būtų skaičiuojama jau už vasario mėnesį.


Patvirtinta 2014 metų Širvintų rajono viešųjų darbų programa.



Patikslinta Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų melioracijos darbų, finansuojamų

valstybės biudžeto lėšomis, programa.
Per 2013 metus Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė daug kitų sprendimų, aktualių
rajono bendruomenei:


Priimti 8 Tarybos sprendimai ,,Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių

charakteristikų pakeitimo“: Alionių seniūnijoje vienai gatvei suteiktas pavadinimas, Zibalų
seniūnijoje – 2, Gelvonų seniūnijoje – 4, Kernavės seniūnijoje – 2, Širvintų seniūnijoje – 6,
Jauniūnų seniūnijoje – 4 ir Musninkų seniūnijoje – 1.


Dvi dėl bankroto likviduotos įmonės – BUAB ,,Europe Side Transport“ bei VšĮ

,,Naujovių žinovai“ atleistos nuo mokesčio archyvui už dokumentų priėmimą ir saugojimą.


UAB ,,Širvintų vandenys“, UAB Širvintų komunalinis ūkis, ŽŪB ,,Žirgynas“ atleisti

nuo žemės nuomos mokesčio.


UAB ,,VAATC“ prašymas atleisti nuo žemės nuomos mokesčio netenkintas.

Nuo žemės mokesčio už sklypą Zasino k., Širvintų sen., Taryba savo sprendimu atleido
Reginą Gerčiukienę.
Leista pirkti automobilį Zibalų seniūnijai.
2013-11-13 Tarybos sprendimu Nr. 1-221 meras įgaliotas atstovauti neeiliniame
visuotiniame UAB ,,VAATC“ akcininkų susirinkime ir balsuoti ,,Už“ komunalinių atliekų
sąvartyno tarifą (,,Vartų mokestį“) pagal solidarumo principą.
2013-12-19 Taryba priėmė sprendimą ,,Dėl pritarimo Kaišiadorių rajono savivaldybės
bendradarbiavimo su Širvintų rajono savivaldybe sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo Širvintų rajono savivaldybės gyventojams“, kuriuo meras įgaliotas pasirašyti
bendradarbiavimo sutartį.
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS 2013 M.
lentelė 1

12-19

11-28

11-13

10-31

Praleista
09-26

09-04

08-29

05-30

04-25

03-28

02-21

01-31

06-27

Tarybos posėdžio data

Tarybos nario
vardas, pavardė

Alfredas Astikas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mykolas Bildžiukas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Remigijus Bonikatas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
Marijan Buinickas
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
Remigijus Čirba
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Marija Gudonienė
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
Vincas Jasiukevičius
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Andrius Jozonis
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Antanas Lidžius
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Alfonsas Romas Maršalka
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
+
+
+
Algirdas Meško
+
–
+
–
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Kęstutis Pakalnis
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
–
+
+
Darius Paliukėnas
+
+
+
+
+
–
+
–
+
+
–
+
+
Živilė Pinskuvienė
+
+
+
–
+
+
–
–
+
+
–
+
–
Daiva Sakalauskienė
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Rimas Stepaitis
–
+
+
+
+
+
–
+
+
+
–
+
–
Vytas Šimonėlis
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
Stefanija Tamošiūnienė
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
Irena Vasiliauskienė
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kazys Visackas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
Romas Zibalas
–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Tarybos posėdžių lankomumas 2013 metais sudarė 89,7 procento. Penki Tarybos nariai nepraleido nei vieno Tarybos posėdžio.
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1
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Savivaldybės tarybos veikla tarp Savivaldybės tarybos posėdžių tęsiama komitetuose, kurie
sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams nagrinėti, išvadoms bei pasiūlymams teikti.
Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Savivaldybės tarybos sprendimu.
Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komitetą, nustato
Savivaldybės taryba, kuri pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.
2013 metais dirbo 4 Širvintų rajono savivaldybės tarybos komitetai:
-

Kontrolės komitetas (pirmininkė Živilė Pinskuvienė, pavaduotoja Daiva Sakalauskienė,
nariai: Alfredas Astikas, Antanas Lidžius, Algirdas Meško, Daiva Sakalauskienė ir Rimas
Stepaitis);

-

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komitetas

(pirmininkas Vytas Šimonėlis,

pavaduotojas Mykolas Bildžiukas, nariai: Remigijus Čirba, Marija Gudonienė, Alfonsas
Romas Maršalka, Algirdas Meško ir Kazys Visackas);
-

Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komitetas (pirmininkė Irena Vasiliauskienė,
pavaduotojas Antanas Lidžius, nariai: Alfredas Astikas, Remigijus Bonikatas, Živilė
Pinskuvienė ir Daiva Sakalauskienė);

-

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitetas (pirmininkas Kęstutis Pakalnis,
pavaduotojas Romas Zibalas, nariai: Marijan Buinickas, Darius Paliukėnas, Rimas Stepaitis
ir Stefanija Tamošiūnienė).
Tarybos komitetai 26 kartus rinkosi į posėdžius. Kai kurių komitetų posėdžiuose nesusirinko

kvorumas: 2013-01-29, 2013-08-27, 2013-09-24 nesusirinko kvorumas Kultūros, švietimo jaunimo
ir sporto komiteto, 2013-09-30 nesusirinko kvorumas Kontrolės komiteto, 2013-05-28, 2013-10-29
nesusirinko kvorumas Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto, 2013-11-26, 2013-12-17
nesusirinko kvorumas Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto bei Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto komiteto jungtiniuose posėdžiuose.
Daugiausia komitetų posėdžiuose buvo svarstyta Tarybos posėdžiams parengta medžiaga,
teiktos pastabos, pasiūlymai (18 posėdžių). Tarybos posėdžiams teikiama medžiaga dažniausiai
buvo svarstoma jungtiniuose komitetų posėdžiuose (11 posėdžių); atskirai Tarybai teikiamą
medžiagą svarstė Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komitetas (7 posėdžiai).
Atskiruose komitetų posėdžiuose svarstyti klausimai:
Komiteto pavadinimas
Kontrolės komitetas

Finansų, investicijų ir ūkio reikalų
komitetas

Svarstyti klausimai
1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2012
m. veiklos ataskaitos.
2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus 2014
m. veiklos plano projekto.
1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-02-21
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
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Socialinės, sveikatos apsaugos ir
šeimos komitetas

Kultūros, švietimo, jaunimo ir
sporto komitetas

2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
6. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-12-19
posėdyje teikiamų sprendimų projektų svarstymo.
1. Dėl Laimos Dorofejevaitės 2013-03-12 prašymo.
2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos 2013-03-13 rašto Nr. (1.2.29)SD.
3. Dėl būtinos vidaus ligų skyriaus patalpų renovacijos.
4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-11-28
sprendimo Nr. 1-227 ,,Dėl medicininės įrangos
perdavimo“
5. Dėl socialinių pašalpų teikimo vykdant savarankišką
savivaldybių funkciją.
Dėl vaikų dienos centro Musninkuose vaikų maitinimo
ir transporto problemų

2013-01-31 įvyko Savivaldybės tarybos narių pasitarimas, kuriame Finansų ir biudžeto
skyrius pristatė Širvintų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto projektą. Išanalizavus pateiktą
biudžeto projektą buvo nutarta iki vasario 5 d. Finansų ir biudžeto skyriui teikti pastabas ir
pasiūlymus šiuo klausimu, o esant reikalui, sušaukti Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto
posėdį.
Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui yra sudariusi Administracinę ir Etikos
komisijas. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais sudarytos ir kitos komisijos:
Antikorupcijos komisija, Peticijų komisija, Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo komisija,
Verslo plėtros komisija, Visuomeninė administracinių ginčų komisija, Savivaldybės turto
privatizavimo komisija.
Visos Savivaldybės tarybos sudarytos komisijos pateikia metines veiklos ataskaitas, kurios
tvirtinamos atskirais Tarybos sprendimais.
2013 m. meras vadovavo Širvintų rajono paminklotvarkos komisijai. Komisija dirbo pagal
patvirtintą 2013 m. paveldosaugos veiklos planą. Per 2013 m. paminklosaugos lėšos buvo
panaudotos piliakalnių tvarkymui ir priežiūrai, sukurtas ornamentuotas kryžius paminkliniam
akmeniui 1863 m. sukilimui atminti, buvo nutarta, kad nepanaudotos lėšos bus skirtos kapinių
informacinių stendų gamybai, pagaminti 24 informaciniai kapinių stendai. Suorganizuoti 2 Europos
paveldo dienių renginiai: paroda „Protėvių takais“ Viešosios bibliotekos Vileikiškių filiale;
pilietiškumo ugdymo pamoka Kyvonių kaime – 1863 m. paminklo atidengimas.
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III.

SPRENDIMAI

Meras savo kompetencijos klausimais sudaro darbo grupes iš Savivaldybės tarybos
narių

šių

sutikimu,

Savivaldybės

administracijos

direktoriaus

deleguotų

Savivaldybės

administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kitų savivaldybės
teritorijoje veikiančių asmenų ir visuomenės atstovų.
Mero sprendimai įforminami potvarkiais.
2013 m. buvo pasirašyti 82 potvarkiai:
44 – veiklos organizavimo klausimais.
11 potvarkių dėl komisijų ir organizacinio komiteto sudarymo.
5 potvarkiai dėl apdovanojimo.
3 potvarkiai dėl oficialių delegacijų sudarymo.
22 potvarkiai dėl Tarybos posėdžių sušaukimo, papildomų klausimų teikimo.
3 potvarkiai kitais klausimais.
17 – personalo klausimais.
21 – atostogų ir komandiruočių klausimais.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti
norminiai teisės aktai, taip pat savivaldybių merų priimti teisės aktai, kuriuos skelbti Teisės aktų
registre privaloma pagal teisės aktus, oficialiai skelbiami Teisės aktų registre Teisėkūros pagrindų
įstatymo nustatyta tvarka ir savivaldybių interneto tinklalapiuose.

IV.

ATSTOVAVIMAS SAVIVALDYBEI

Meras atstovauja Savivaldybei Vilniaus regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo
balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.
Vilniaus regiono plėtros taryboje meras Vincas Jasiukevičius atstovauja kartu su Tarybos
nariu Kęstučiu Pakalniu.
Vilniaus regiono taryba rengia regiono plėtros planų projektus ir tvirtina regiono plėtros
planus, įgyvendina jų priežiūrą bei įvertinimą.
Tarybos tikslai: subalansuoti regiono plėtrą, mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus,
skatinti ūkio pertvarkymą ir modernizavimą regione, skatinti investicijas ir regiono įmonių
ekonominę integraciją ES rinkoje, efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų paramą, užtikrinti
aukštą užimtumo lygį.
Per 2013 m. vyko 9 Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdžiai, iš kurių 3 posėdžiai buvo
išvykstamieji, 6 – rašytinės procedūros.
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2013-02-22 rašytinė procedūra. Šia rašytine procedūra buvo pakeisti ir patvirtinti Vilniaus
regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
priemonę „Teritorijų planavimas“, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Praeityje
užterštų teritorijų tvarkymas“, Žmogiškųjų išteklių plėtros įgyvendinimo priemonę „Regioninės
plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai
plėtros planai“, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimo priemonės
„Savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektų ir rezervinių
projektų sąrašai.
Taip pat buvo patikslintas 2007–2013 metų Vilniaus regiono plėtros planas.
2013-03-20 posėdis (Medininkai). Šio posėdžio metu buvo:


Pristatytas Regioninės plėtros prioriteto tarpinstitucinis veiklos planas 2014–2020 m.



Patvirtinta Vilniaus regiono 2007–2013 m. plėtros plano įgyvendinimo 2012 metų

ataskaita. Pristatyta projektų įgyvendinimo eiga per 2012 metus.


Svarstyta ir pritarta skirti papildomą finansavimą – 674 592,32 Lt Vilniaus miesto

savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus spec. lopšelio-darželio „Čiauškutis“ projektui pagal
priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.


Svarstyta ir pritarta skirti papildomą finansavimą – 67 211,31 Lt Ukmergės rajono

savivaldybės projektui pagal priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra
regionuose“.


Svarstyta ir pritarta patikslinti Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“
projektų sąrašą Nr. 01 ir Nr. 02, tikslinant projektų finansavimo vertes, tarp kurių buvo Širvintų
rajono savivaldybės įgyvendinamas projektas „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio
karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano parengimas“.


Svarstyta ir pritarta skirti papildomą finansavimą – 220 742,95 Lt Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos projektui „Minduvos vidurinės mokyklos užterštos teritorijos
sutvarkymas, II etapas“ pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.


Svarstyta ir pritarta pakeisti projektų ir rezervinių projektų sąrašus pagal priemonę

„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ perkeliant iš rezervinio projektų sąrašo į pagrindinį
Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektą.


Svarstyta ir pritarta pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašus pagal priemonę

„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.


Svarstyta ir pritarta skirti papildomą finansavimą – 4 400 000,00 Lt Vilniaus regiono

projektui „Geležinkelio g. ir Vilko g. nuo Goštauto g. iki M. K. Čiurlionio g. rekonstrukcija“ pagal
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priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas“, taip pat buvo pakeisti sąrašai
išbraukiant projektą „Vilniaus miesto Santariškių gatvės dalies rekonstrukcija su požeminiu
pėsčiųjų tunelio įrengimu“ ir perkeliant iš rezervinio sąrašo į pagrindinį projektą „Švenčionių
miesto Partizanų gatvės dalies ir Mažosios gatvės dalies rekonstrukcija“.


Svarstyta ir pritarta patvirtinti pakeistą Vilniaus regiono projektų sąrašą pagal

priemonę „Viešosios paskirties pastatų rekonstravimas regioniniu lygiu“ perkeliant Šalčininkų
rajono savivaldybės administracijos ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos projektus iš
rezervinių projektų sąrašo į pagrindinį projektų sąrašą. Širvintų rajono savivaldybės administracijos
projektas nebuvo perkeltas iš rezervinio projektų sąrašo į pagrindinį, kadangi pritrūko vertinimo
balų (Širvintų rajono savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius atkreipė visų dėmesį, kad Širvintų
rajono savivaldybės administracijos projektas „Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
pastato rekonstravimas, siekiant sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, II etapas“ tai yra
tęstinis projektas ir ypač svarbus savivaldybei).


Svarstyta ir pritarta pakeisti Vilniaus regiono projektų sąrašą pagal priemonę

„Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.


Paskutiniu klausimu buvo atrinktas Elektrėnų savivaldybės centras – Elektrėnų

miestas bandomajai galimybių studijai.
2013-05-02 rašytinė procedūra. Šia rašytine procedūra buvo pakeisti ir patvirtinti Vilniaus
regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
priemonę „Teritorijų planavimas“, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Vandens
telkinių būklės gerinimas“, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas” projektų ir rezervinių projektų
sąrašai.
Taip pat buvo patikslintas 2007–2013 metų Vilniaus regiono plėtros planas.
2013-06-14 posėdis (Trakai). Šio posėdžio metu buvo:


Svarstyta ir išrinktas Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininkas.



Posėdyje buvo pristatytas pranešimas tema „Lietuvos regionų politikos aktualijos“,

„NPP horizantaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ įgyvendinimas tarpinstituciniame veiklos plane“,
Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 2, 8, 11, 12, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir
papildymo įstatymo projektas.


Pristatyta regiono projektų įgyvendinimo eiga.
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Svarstyta ir nuspręsta patvirtinti Vilniaus regiono projektų sąrašą priemonei

„Elektroninė demokratija: regionai“ rašytinės procedūros metu Vilniaus regiono plėtros plano
2014–2020 m. rengimo darbo grupės naujas kandidatūras.


Svarstyta ir nuspręsta patvirtinti patikslintus Vilniaus regiono projektų pagrindinį ir

rezervinį sąrašus pagal priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.


Svarstyta ir nuspręsta pakeisti patikslintą projektų sąrašą pagal priemonę

„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ bei nutarta papildomo finansavimo
klausimą svarstyti pakartotinai, susidarius didesniam įgyvendinimo lėšų likučiui.


Svarstyta ir nuspręsta patvirtinti pakeistą Vilniaus regiono projektų sąrašą pagal

priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ pakeičiant Širvintų
rajono savivaldybės administracijos projekto „Viešosios turizmo infrastruktūros prie Janionių
piliakalnio įrengimas“ pavadinimą, veiklas ir siektinus rezultatus, bei iš rezervinių projektų sąrašo į
pagrindinį perkelti projektą „Širvintų ir Trakų rajono turizmo informacijos sklaida“.


Patvirtintas pakeistas rezervinių projektų sąrašas pagal priemonę „Teritorijų

planavimas“ bei projektų finansavimo vertes, pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas“, pagal priemonę „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ pakeistas pagrindinis
projektų sąrašas, pagal priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas“ pakeistas
pagrindinis projektų sąrašas.


Svarstyta ir patvirtintas pakeistas projektų sąrašas pagal priemonę „Viešosios

paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, papildomas finansavimas skirtas Ukmergės rajono
savivaldybės administracijos projektui.


Patvirtintas pakeistas projektų sąrašas pagal priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“.



Septynioliktu klausimu, buvo svarstyta ir patvirtintas pakeistas Vilniaus regiono

projektų sąrašas pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo
vietovėse sudarymas“ iš rezervinio projektų sąrašo perkeliant projektą „Kiauklių kultūros namų
nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams“ bei skiriant sutaupytą ir
nepanaudotą ES lėšų sumą – 376 478,95 Lt.
2013-06-28 rašytinė procedūra. Šios procedūros metu buvo svarstyti ir patvirtini pakeisti
Vilniaus regiono projektų bei rezervinių projektų sąrašai pagal priemones: „Elektroninė
demokratija: regionai“, „Teritorijų planavimas“, „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose“ bei patikslintas 2007–2013 metų Vilniaus regiono plėtros planas.
2013-09-06 rašytinė procedūra. Šios procedūros metu buvo svartyti ir patvirtinti pakeisti
Vilniaus regiono projektų bei rezervinių projektų sąrašai pagal priemones: „Regioninės plėtros
tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
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planai“, „Teritorijų planavimas“, „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas“,
„Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“,
„Probleminių teritorijų plėtra“, „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“.
2013-10-24 posėdis (Vilnius). Šio posėdžio metu buvo išrinktas Vilniaus regiono plėtros
tarybos pirmininkas. Pristatyta VšĮ „Investuok Lietuvoje“ veikla Vilniaus regione, regioninės
transporto infrastruktūros tinklo modernizavimas bei plėtra 2014–2020 m. laikotarpio finansinėje
perspektyvoje. Pažymėtina, kad naujajame 2014–2020 m. finansiniame periode praeityje užterštų
teritorijų tvarkymas bei vandens telkinių valymas numatomas įgyvendinti valstybės planavimo
būdu. Taip pat buvo pristatytas pranešimas dėl tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijų 2014–2020
metams. Svarstyta ir pritarta dėl Vilniaus regiono projektų sąrašų keitimo ir tikslinimo bendru
sutarimu, pagal iš anksto pateiktą medžiagą.
2013-11-29 rašytinė procedūra. Šios procedūros metu buvo svartyti ir patvirtinti pakeisti
Vilniaus regiono projektų bei rezervinių projektų sąrašai pagal priemonę „Savivaldos transporto
infrastruktūros modernizavimas“.
2013-12-23 rašytinė procedūra. Šios procedūros metu buvo skirtas papildomas
finansavimas – 103 982,00 Lt Širvintų rajono savivaldybės administracijos projektams „Viešosios
turizmo infrastruktūros prie Janionių piliakalnio įrengimas“ ir „Širvintų ir Trakų rajono turizmo
informacijos sklaida“. Patvirtinti pakeisti Vilniaus regiono projektų bei rezervinių projektų sąrašai
pagal priemones: „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“, Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas“, „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant
jų energijos vartojimo efektyvumą“, „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.
Meras atstovauja savivaldybei Vilniaus regiono trišalėje taryboje. Ši taryba –
kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti, lygiateisio trišalio susitarimo pagrindu iš darbdavių,
iš Vilniaus regiono savivaldos, profesinių sąjungų, kultūros, meno, verslo ir darbdavių atstovų
sudaryta institucija, sprendžianti Vilniaus regiono problemas darbo rinkos ir užimtumo,
ekonomikos vystymo, kitose srityse. Taryboje nagrinėjamos darbo, socialinės bei ekonominės
problemos ir du kartus per metus šaukiami išplėstiniai trišaliai pasitarimai, kuriuose turi teisę
dalyvauti visi Trišalės tarybos sudėties nariai, atstovai. Vilniaus regiono trišalė taryba yra
Kunigaikščio Gedimino vardo nominacijų steigėja. Vilniaus regiono trišalė taryba ir jos partneriai
šiuos apdovanojimus organizuoja nuo 2003 metų. Nominacijos skirtos asmenims, labiausiai
spartinantiems Vilniaus regiono socialinę ir ekonominę plėtrą. Labiausiai Vilniaus regiono
socialinę-ekonominę plėtrą skatinantys žmonės yra apdovanojami trijų laipsnių nominacijomis.
Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai šiemet vyko jau vienuoliktąjį kartą. Nuo 2003 m. jais
yra apdovanoti 37 Širvintų krašto žmonės. 2014 m. sausio 24 d. Medininkų pilyje iškilmingai įteikti
Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems Vilniaus regiono
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verslininkams, kultūros, švietimo ir kitų sričių atstovams bei visuomenės veikėjams už jų indėlį
2013 metais. Apdovanojimams nominuoti ir keturi Širvintų rajono atstovai. Pirmojo laipsnio
nominacija „Už pasiekimus finansinio – gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“ apdovanotas
Širvintų vartotojų kooperatyvo „Veivera“ vadovas Vytautas Stundžia, kuris 28 metus sėkmingai
plėtoja prekybos verslą Širvintų rajone, investuoja į prekybos įmonę, deda daug pastangų dėl verslo
ir darbuotojų gerovės, o kurdamas darbo vietas, prisideda ir prie bendros rajono ūkinės raidos.
Nominacijoje „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ III laipsnio apdovanojimas
įteiktas Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajam
specialistui Borisui Sockiui, kuris 40 metų kuruoja kūno kultūros ir sporto sritį Širvintų rajone.
Borisas Sockis ilgus metus garsina Širvintų kraštą ir yra pelnęs ne vieną reikšmingą apdovanojimą
už pasiekimus sportinėje veikloje. III laipsnio nominacija „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros
vystymo srityje” įteikta Mindaugui Mickoniui, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Širvintų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkui,
kuris puikiai atlieka tiesiogines pareigas, aktyviai dirba su jaunimu, atkakliai kovoja su teisės
pažeidimais, ypač susijusiais su nelegalia svaigalų apyvarta Širvintų rajone. Padėkos raštas įteiktas
rūpestingai, geros širdies 3 vaikų globėjai, neabejingai svetimiems išgyvenimams, visuomet
pasirengusiai padėti Henrikai Šimkūnienei.
Širvintų rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė. Lietuvos
savivaldybių asociacija – tai ne pelno organizacija, sprendžianti savo narių – savivaldybių –
bendrąsias problemas, teikianti savo nariams paslaugas, taip pat atstovaujanti savo narių
bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių
savivaldybių ir kitose tarptautinėse organizacijose, formuojanti Asociacijos narių veiklos strategiją,
stiprinanti vietos savivaldą bei koordinuojanti Asociacijos narių kryptingą veiklą atskirose srityse,
tenkinanti ir ginanti kitus Asociacijos narių viešuosius interesus. Širvintų rajono savivaldybės meras
Vincas Jasiukevičius yra Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) tarybos narys. 2013
metais vyko 2 Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdžiai.
2013 m. balandžio 17–18 dienomis posėdyje svarstyti ir aptarti šie klausimai:
1.

Dėl regioninės politikos įgyvendinimo.

2.

Pristatytas projektas ir informacija apie projekto „Centralizuotas savivaldybių

paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę" pradžią.
3.

Energetinės infrastruktūros modernizacija ir efektyvumas bendroje miestų vystymosi

strategijoje.
4.

Intelektualaus miesto sisteminiai modeliai: gyvenviečių namų inžinerinių sistemų

priežiūros ir aptarnavimo automatizavimas.
2013 m. spalio 24 d. posėdžio metu svarstyta:
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1.

Dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10, 12 ir 13

straipsnių ir priedėlio pakeitimo įstatymo projekto.
2.

Dėl 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių

patvirtinimo įstatymo projekto.
3.

Dėl Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairių.

4.

Dėl ES paramos vandentvarkos sektoriui 2014–2020 m. laikotarpiu.

5.

Informacija dėl antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros organizavimo, bei

greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir steigėjo funkcijų perdavimo Sveikatos
apsaugos ministerijai.
6.

Konkretūs savivaldos institucijų spręstini klausimai gerinant viešąjį saugumą.

Reglamente nustatyta tvarka meras atstovavo pats arba įgaliojo kitus asmenis
atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar
užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
Siekiant kaimyninių rajonų savivaldybių bendradarbiavimo, gegužės 17 dieną Širvintų
rajono savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius, mero pavaduotojas Andrius Jozonis,
Administracijos direktorė Elena Davidavičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Rasa
Tamošiūnienė, Širvintų rajono savivaldybės Tarybos nariai ir Administracijos darbuotojai susitiko
su Molėtų rajono savivaldybės delegacija: meru Stasiu Žviniu, Administracijos direktoriumi
Vaclovu Seniūnu, jo pavaduotoju Juozu Kerpe, keliais Tarybos bei Administracijos darbuotojais.
2013 metais Širvintų rajono savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius pasirašė
bendradarbiavimo susitarimą su Rusijos Federacijos Ščiolkovo rajono savivaldybės meru
Aleksandru Matvejevičiumi Ganiajevu. Šiam susitarimui Širvintų rajono savivaldybės taryba pritarė
2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-202. Savivaldybės susitarė plėtoti bendradarbiavimą
kultūros, švietimo, sporto, socialinėje, darnaus ekonominio vystymosi, besiremiančio rinkos
principais, srityse. Taip pat bus skatinami delegacijų mainai siekiant susipažinti su kultūros
paveldu, tradicinėmis vertybėmis ir esama ekonomikos, kultūros, švietimo, sporto situacija.
Širvintų rajono savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius ir mero pavaduotojas Andrius
Jozonis 2013 m. gegužės 28 d. Širvintų rajono savivaldybėje priėmė Bundestago parlamento
oficialią delegaciją, kurios pirmininkė Dr. Christel Happach-Kasan. Savivaldybėje organizuota
spaudos konferencija, kurios metu Širvintų rajono meras Vincas Jasiukevičius pristatė Širvintų
rajono ekonominę padėtį, o mero pavaduotojas Andrius Jozonis kalbėjo apie kultūrą, sportą, darbą
su jaunimu.
2013 m. birželio mėnesį Širvintų rajono savivaldybėje lankėsi Lenkijos Respublikos
Rostarževo progimnazijos delegacija. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija bendradarbiauja su
Rostarževo progimnazija. 2013 m. sukako 10 metų kai buvo pasirašyta Širvintų rajono savivaldybės
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ir Lenkijos Respublikos Rakonevicų savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. Širvintų rajono
savivaldybės vadovai džiaugėsi, kad 2003 m. spalio mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
tarp Širvintų rajono ir Rakonevicų savivaldybių yra gražios progimnazijų draugystės ir bendros
projektinės veiklos rezultatas. Rostarževo progimnazijos projekto koordinatorė dėkojo už nuoširdų
svetingumą, sėkmingai įgyvendinamą projektą ir Širvintų rajono merui V. Jasiukevičiui įteikė
padėką ir atminimo dovaną.
2013 m. liepos 4–8 dienomis meras priėmė užsienio delegacijas iš Baltarusijos Respublikos
Postavų rajono, Lenkijos Respublikos Rakonevicų savivaldybės, Ukrainos Respublikos Charkovo
rajono, Rusijos Federacijos Ščiolkovo rajono. Svečiai buvo pakviesti į Valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimą.
Gruodžio 5 d. Širvintų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvoje viešinti Ukrainos Respublikos
delegacija. Socialinės politikos ministerijos atstoves iš Ukrainos Respublikos pasveikino
savivaldybės meras Vincas Jasiukevičius. Pristatydamas mūsų rajoną džiaugėsi, kad Širvintos gali
pasidalinti gerąja patirtimi srities, kuria domisi ukrainietės, – vaiko teisių apsaugos, socialinių
paslaugų, susijusių su vaiko gerove, – organizavimu.
Priimtos užsienio delegacijos iš Vokietijos Federacinės Respublikos Flotvedelio
savivaldybės, Kroatijos Respublikos, Vengrijos Respublikos.
Širvintų rajono savivaldybės oficialios delegacijos viešėjo:
Birželio 8 d. Baltarusijos Respublikos Postavų rajone, festivalyje „Skamba cimbolai ir
armonikos“.
Rugpjūčio 29 d.–rugsėjo 2 d. Rusijos Federacijos Maskvos apskrities Ščiolkovo rajono
savivaldybėje.
Spalio 2-7 dienomis Ukrainos Respublikos Charkovo rajono savivaldybėje.
Savivaldybė neišvengė ir teisminių ginčų. 2013 m. prasidėjusios naujos bylos teismuose,
kuriose dalyvavo Širvintų rajono savivaldybė ar Širvintų rajono savivaldybės taryba:
Širvintų rajono savivaldybės taryba dalyvavo vienoje administracinėje byloje kaip atsakovė
pagal Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 32 str. 1 d. įgyvendinimo: seniūnijų 2013 m. veiklos programų patvirtinimo ir lėšų joms
skyrimo. Vyriausybės atstovo prašymas buvo patenkintas. Teismo sprendimas įvykdytas 2013 m.
birželio mėnesio posėdyje.
Širvintų rajono savivaldybė dalyvavo keturiose civilinėse bylose kaip suinteresuotas asmuo
pagal asmenų pareiškimus dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.
Teismų sprendimai jau įsiteisėję.
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Širvintų rajono savivaldybė kaip atsakovė dalyvavo civilinėje byloje pagal Vytauto
Apavičiaus (buvusio Širvintų laisvalaikio centro direktoriaus) ieškinį dėl sprendimų dėl atleidimo iš
darbo panaikinimo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo. Ši byla dar nėra pasibaigusi, yra pateiktas
ir priimtas nagrinėti Lietuvos Aukščiausiajame Teisme atsakovų – Širvintų rajono savivaldybės ir
Širvintų sporto mokyklos kasacinis skundas.
2013 m. pasibaigę teismuose nagrinėtos bylos, kuriose dalyvavo Širvintų rajono savivaldybė
ar Širvintų rajono savivaldybės taryba:
2009 m. prasidėjusi civilinė byla pagal ieškovės Reginos Matijošienės ieškinį dėl turtinės ir
neturtinės žalos atlyginimo dėl jos sūnaus žūties, kurioje Širvintų rajono savivaldybė buvo įtraukta
atsakove. Širvintų rajono savivaldybė apskundė jai nepalankų pirmosios instancijos teismo
sprendimą. Išnagrinėjus bylą apeliacinės instancijos teisme, Širvintų rajono savivaldybės apeliacinis
skundas buvo patenkintas, byla grąžinta nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.
Išnagrinėjus bylą jau įsiteisėjusiu teismo sprendimu ieškinys Širvintų rajono savivaldybės atžvilgiu
atmestas.
2012 m. prasidėjo ir 2013 m. dar nesibaigė administracinė byla Širvintų rajono savivaldybei
pagal Jadvygos Barbaravičienės skundą dėl nuostolių priteisimo dėl neteisingai taikytų Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatų. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą,
pareiškėjos

skundą

atmetė. Pareiškėjai

apskundus

šį

sprendimą,

Lietuvos

vyriausiasis

administracinis teismas įpareigojo bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teisme. Išnagrinėjus
bylą iš naujo, pareiškėjos skundas buvo patenkintas iš dalies. Širvintų rajono savivaldybė pateikė
apeliacinį skundą, kuris dar neišnagrinėtas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.
Savivaldybei pateikiami Vyriausybės atstovo reikalavimai ir teikimai bei
konsultacijos ir patarimai svarbiais klausimais. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje
Širvintų rajono savivaldybės tarybai 2013 m. pateikė 6 reikalavimus ir 1 teikimą.
1. 2013-01-03 reikalavimas Nr. 1R-2 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo
13 straipsnio 1 dalies 1 bei 6 punkto įgyvendinimo“.
2. 2013-02-21 reikalavimas Nr. 1R-16 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatų įgyvendinimo“.
3. 2013-02-27 reikalavimas Nr. 1R-20 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
32 straipsnio 1 dalies nuostatos įgyvendinimo“.
4. 2013-03-19 reikalavimas Nr. 1R-24 ,, Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05
nutarimu Nr. 1305 patvirtintų pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo
triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms vei visuomenei
taisyklių 3.7 bei 4 p. įgyvendinimo“.
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5. 2013-09-18 reikalavimas Nr. 1R-37 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011-07-01 įsakymu Nr. V-1193 patvirtintų konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 7 punkto
vykdymo“.
6. 2013-09-30 reikalavimas Nr. 1R-38 ,,Dėl Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos
įstatymo 3 straipsnio 10 dalies 2 punkto, 8 straipsnio 3 ir 6 dalių, 12 straipsnio 1 dalies, 13
straipsnio 1 ir 2 dalių įgyvendinimo“.
7. 2013-09-30 Vyriausybės atstovas pateikė vieną teikimą Nr. 1T-27 ,,Dėl Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimo Nr.1-293“.
Per 2013-uosius metus gauti 8 Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje potvarkiai dėl
Vyriausybės atstovo reikalavimų ir teikimo įvykdymo terminų pratęsimo.

V.

RŪPINIMASIS SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENE

Meras ypatingą dėmesį skiria Valstybės istorijai, iškilių datų paminėjimui, dalyvauja
įvairiose pilietinėse akcijose ir deda daug pastangų, kad į jas įsitrauktų rajono bendruomenė,
jaunimas, šeimos, auginančios vaikus. Kasmet remiama ir skatinama Sausio 13-osios akcija
„Atmintis gyva, nes liudija“ – joje aktyviai dalyvauja švietimo įstaigos, Savivaldybės
kontroliuojamos įmonės, organizacijos.
Mero iniciatyva sausio 18 d. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato muziejaus salėje
buvo suorganizuota Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimų iškilminga ceremonija skirta
pagerbti ir apdovanoti labiausiai nusipelniusius Vilniaus regiono verslininkus ir visuomenininkus už
jų indėlį 2012 m. Renginio metu buvo apdovanoti ir mūsų kraštiečiai: Jonas Pivoras, Andželika
Bagočiūnienė, Kristina Martinėlienė, Marija Lisauskienė.
Meras dalyvavo Valstybės atkūrimo dienos iškilmėse, kurių metu įteikta Igno Šeiniaus
premija gydytojui Antanui Lidžiui ir folkloro ansambliui „Savingė“. Kovo 11-osios iškilmėse
sveikino seniūnijų kultūros dienų nugalėtojus.
Kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimas – svarbi mero veiklos sritis. Kasmet vykstančios
rajono seniūnijų kultūros dienos, derliaus šventės – gera galimybė susitikti su nuošalesnių vietovių
žmonėmis, pasidžiaugti jų darbais, išgirsti problemas.
Kovo 8-ąją buvo suorganizuota Tarptautinės moters dienos šventė Širvintų miesto moterims.
2013 m. balandžio 25 d. Kyvonių kaime (Zibalų sen.) buvo atidengtas ir pašventintas akmuo 1863
m. sukilimui atminti. Meras buvo šios kultūrinės iniciatyvos rėmėjas ir skatintojas.
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Meras dalyvavo ir prisidėjo prie Rasos šventės Kernavėje organizavimo. Tai tradicinis
kultūros renginys, menantis pačias seniausias mūsų protėvių apeigas, pritraukiantis daugybę
lankytojų iš visos Lietuvos ir užsienio.
Liepos mėnesį dalyvavo Valstybės dienos minėjime Kernavėje, rugpjūtį – Baltijos kelio ir
Juodojo kaspino dienos minėjimo renginiuose.
Meras rūpinasi Širvintų krašto garsių žmonių palikimu, jų atminimo puoselėjimu.
2013 m. sausio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės ir Administracijos vadovai 90-ojo
jubiliejaus proga pasveikino Širvintų krašto garbės piliečio Viktoro Aleknos žmoną Leonciją
Aleknienę.
Vasarą užmegzti ryšiai su skulptoriaus, tautodailininko Ipolito Užkurnio žmona Aukse
Užkurniene. Dedamos pastangos, kad kūrėjo palikimas rastų vietą mūsų rajone, būtų sukurta
drožinių galerija.
Širvintų rajono vadovai birželio pabaigoje susitiko su Širvintų krašto garbės piliete Marija
Remiene, dalyvavo valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės knygos „Mūsų likimai
Amerikoje: asmenybių portretai“ pristatyme, pasveikino ją gimtojo Musninkų miestelio bažnyčioje,
drauge aplankė pirmąją jos mokyklą Širvintose, Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų.
Rugsėjo 21 d. Musninkuose dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro kun. A.
Petrulio gimimo 140-osios metinių minėjime.
Mero iniciatyva organizuojami susitikimai su rajono verslo įmonių ir žemės ūkio atstovais.
Meras dalyvauja Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, bendruomenių šventėse,
renginiuose, parodų atidarymuose, meno kolektyvų koncertuose.
Mero padėkos raštais už ypatingus nuopelnus profesinėje, visuomeninėje veikloje,
profesinių švenčių proga apdovanoti asmenys ir kolektyvai.
Meras aktyviai palaiko įvairias iniciatyvas, kurios naudingos Širvintų rajono
gyventojams.
Kovo mėnesį susitiko su projekto „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimas“ vadovu Arūnu
Svitojumi ir projekto dalyviais – Gelvonų seniūnijos gyventojais. Projekto metu yra taikoma jau
Estijoje ir Latvijoje patikrinta metodika: stokojantiems bendruomenės nariams dovanojamos ne
vienkartinės, bet tokios dovanos, kurios padeda užsitikrinti geresnę mitybą ir pragyvenimo šaltinį.
Kruopščiai atrinktos, paruoštos šeimos gauna „gyvąją dovaną“ – gyvulėlį ar augalų sodinukų. Jų
tikslas – puoselėti gautą dovaną, atsakingai ja naudotis, kad atžalą galėtų perdovanoti kitai
stokojančiai šeimai. Projekto dalyviai taip pat mokomi, kad įgytų žinių ir ugdytų įgūdžius
gyvulininkystės, bendruomenės plėtros, verslumo srityse.
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Meras nuolat susitinka su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir Savivaldybės viešųjų
įstaigų atstovais. Kartu su įmonių ir įstaigų atstovais nagrinėjamos metinės ataskaitos, finansiniai ir
veiklos rodikliai, siekiama geresnių rezultatų, planuojamos investicijos.
Meras kreipia didelį dėmesį į bendruomenių, gyventojų pasiūlymus, kreipimusis,
pastabas, skundus ir sprendžia problemas: ne kartą dalyvavo susitikimuose su rajono
bendruomenės nariais dėl ambulatorijų reorganizacijos, radijo ryšio antenų ant vandens bokštų,
vandens kokybės gerinimo, kelių priežiūros ir kitų klausimų.
Meras skiria didelį dėmesį švietimui, sportui, pilietiškumo ugdymui.
2013 m. vasarį buvo surengta pilietiškumo ugdymo pamoka lopšelio-darželio „Saulutė“
auklėtiniams.
Spalio 18 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko Širvintų krašto
jaunųjų matematikų komandinis konkursas mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti.
Palaikydamas jaunuosius matematikus, meras įsteigė pereinamąjį prizą konkurso nugalėtojams.
Meras dažnai susitinka su rajono švietimo įstaigų atstovais, dalyvauja renginiuose,
apdovanoja ir skatina talentingiausius, laimėjimų pasiekusius pedagogus, moksleivius, sportininkus.
Meras bendradarbiauja su teisėsaugos ir priešgaisrinės saugos institucijomis. Dažnai
susitinka su teisėsaugos atstovais ir sprendžia įvairias rajone kylančias problemas. Glaudžiai
bendradarbiaujama organizuojant masinius renginius, šventes. Su Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
atstovais bendradarbiaujama dėl įvairių grėsmių – potvynių, gaisrų (žolės deginimo), ekstremalių
situacijų mažinimo, prevencijos srityje.
Meras rūpinasi, kad gyventojai būtų nuolat informuojami apie Savivaldybės veiklą.
Apie priimamus sprendimus, svarbesnius susitikimus, įgyvendinamus projektus, mero darbotvarkę
oficiali informacija pateikiama Širvintų rajono savivaldybės svetainėje www.sirvintos.lt.
2013 m. svetainėje www.sirvintos.lt buvo paskelbtos 806 naujienos (iš jų 87 sporto, 12
jaunimo, 6 tarptautinio bendradarbiavimo, 2 civilinės saugos srities). Per 2013 m. E. demokratijos
srityje paskelbti 254 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, 103 skelbimai apie teritorijų
planavimą. Vykdant gyventojų apklausas, buvo sulaukta 2 681 gyventojo balso, forumo skiltyje
paskelbtos 4 diskusijų temos, kuriose pasisakė 98 asmenys.
2013 m. Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje lankėsi 58604 unikalūs vartotojai,
užfiksuoti 109 755 apsilankymai.
Siekiant apie Savivaldybės vykdomą veiklą plačiau informuoti rajono gyventojus (dėmesį
atkreipiant į tai, kad ne visi gyventojai turi galimybių, sąlygų ar gebėjimų naudotis internetu),
2013 m. pabaigoje pradėtas leisti Informacinis Širvintų rajono savivaldybės biuletenis.
Meras atsakingai pateikia atsakymus į gaunamus žurnalistų klausimus.
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VI.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮGYVENDINIMAS

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu
reglamentuojama išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija tvirtinti Savivaldybės biudžetą.
2013 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto planas buvo 36 361,5 tūkst. litų, iš jų: speciali
tikslinė dotacija sudarė 18 405,1 tūkst. litų, nuosavos pajamos – 17 956,4 tūkst. litų.
Savivaldybės biudžete sukauptos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme numatytoms savivaldybės savarankiškoms ir valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms vykdyti.
Rengiant 2013 metų biudžetą, speciali tikslinė dotacija 18 405,1 tūkst. litų paskirstyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme reglamentuotomis nuostatomis bei patvirtintais rodikliais
ir valstybės institucijų ir įstaigų priimtais teisės aktais, kuriais tarp savivaldybių paskirstytos
specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti ir mokinio krepšeliui finansuoti bei valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje
numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti.
Nuosavas pajamas – 17 956,4 tūkst. litų savarankiškoms funkcijoms vykdyti sudarė
Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
patvirtinimo įstatyme patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės biudžeto finansinis rodiklis 15 278,0
tūkst. litų – prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, 713,0 tūkst. litų
Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacija savivaldybių biudžetams pajamų mažėjimui
kompensuoti, 1 620,4 tūkst. litų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos ir 345,0 tūkst. litų kitos
pajamos.
Nors Savivaldybės taryba tvirtina savarankišką biudžetą, tačiau biudžeto pajamas lemia
įstatymais patvirtinti rodikliai, o išlaidas – įstatymais priskirtos vietos valdžios, viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, todėl biudžeto lėšų pakako tik būtiniausioms
išlaidoms padengti.
Pasinaudodama reglamentuojama išimtine Savivaldybės tarybos kompetencija – priimamais
sprendimais nustatyti žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių tarifus bei teikti
mokesčių lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita, Savivaldybės taryba turi įtakos mokesčių
pajamų surinkimui į Savivaldybės biudžetą. 2013 m. Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta
mokesčių lengvatų biudžeto sąskaita už 55,6 tūkst. litų.
Norint mažinti rajono socialinius ir ekonominius skirtumus lyginant su kitais rajonais,
siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas, gerinti rajono infrastruktūrą, teikti paramą
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smulkiam ir vidutiniam verslui, būtina pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansine
parama, todėl Širvintų rajono savivaldybė investicijų projektams įgyvendinti skolinasi lėšų. 2014 m.
sausio 1 d. Savivaldybės negrąžintų paskolų ir lizingo likutis yra 5 637,7 tūkst. litų, t. y. bendra
Savivaldybės skola sudaro 28,5 % nuo planuojamų nuosavų savivaldybės biudžeto lėšų.

VII.

KONTROLĖ IR PRIEŽIŪRA

Savivaldybės meras kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų,
įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos
sprendimus ir rūpinasi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir
ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų
įgyvendinimo kontrolė.
Širvintų rajono savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių
ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstaigų
vadovų ataskaitos teikiamos Savivaldybės tarybai ir savivaldybės bendruomenei. Šios ataskaitos
pateikiamos Širvintų rajono savivaldybės svetainėje www.sirvintos.lt ir šių įstaigų, įmonių
svetainėse:
Širvintų rajono savivaldybės administracija
VšĮ Širvintų ligoninė
VšĮ Širvintų rajono PSPC
UAB Širvintų komunalinis ūkis
UAB ,,Širvintų knygynas"
UAB Širvintų vaistinė
UAB ,,Širvintų šiluma"
UAB „Širvintų vandenys“
Širvintų
Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazija
Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio
gimnazija
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Barskūnų pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė mokykla
Širvintų rajono Zibalų pagrindinė mokykla
Širvintų pradinė mokykla
Širvintų meno mokykla
Širvintų sporto mokykla
Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“
Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“
Širvintų rajono švietimo centras

www.sirvintos.lt
www.sirvintuligonine.lt
www.sirvintupspc.lt
www.sirvintukomunalinis.lt
www.sirvintuknygynas.lt
www.sirvintuvaistine.lt
www.sirvintusiluma.lt
www.sirvintuvandenys.lt
http://www.lsg.lt/
http://www.musninkai.sirvintos.lm.lt/
http://www.gelvonai.sirvintos.lm.lt/
http://www.satz.lt/
http://www.bagaslaviskis.lt/
http://www.barskunai.sirvintos.lm.lt/
http://www.bartkuskis.sirvintos.lm.lt/
http://www.ciobiskis.sirvintos.lm.lt/
www.zibalai.sirvintos.lm.lt
http://sirvintupm.lt/
www.sirvintos.lt
http://www.sirvintusm.lt
http://www.sirvintuburatinas.lt/
http://www.sirvintusaulute.lt/
http://www.sirvintusc.lt/
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Širvintų rajono Alionių pagrindinė mokykla
Savivaldybės kontrolierius
Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinė
tarnyba
Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras
Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų
centras

http://alionmok.sustok.lt/
www.sirvintos.lt
http://www.sirvintupt.lt/
http://sirvintuvb.lt/
http://sirvintukc.lt/
http://www.sirvintuspc.lt/

2013−2014 METAIS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
Projekto pavadinimas
Širvintų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ pastato rekonstravimas, siekiant
sumažinti suvartojamus energijos sąnaudas
Kernavės kultūros centro patalpų renovavimas ir aplinkos infrastruktūros
gerinimas
Buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo
pritaikymas visuomenės poreikiams
Širvintų rajono strateginio veiklos plano atnaujinimas
Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ patalpų vidaus remontas ir įrangos
įsigijimas“
Širvintų rajono Alionių pagrindinės mokyklos salės pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Anciūnų kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams
Širvintų rajono Gelvonų vidurinės mokyklos sporto aikštyno pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Sporto aikštyno Kernavėje tvarkymas
Čiobiškio bendruomenės viešosios erdvės tarp Kranto, Vilties gatvių bei
Musės ir Neries santakos sutvarkymas ir pritaikymas vietos gyventojų bei
svečių poreikiams
Širvintų kaimo sporto aikštelės pritaikymas bendruomenės poreikiams
Družų kaimo ir Kiauklių kaimo geriamojo vandens sistemų atnaujinimas
Kiauklių kultūros namų pritaikymas bendruomenės poreikiams
Tradicinių amatų prekyvietės įrengimas Kernavėje
Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos Vileikiškių pradinio ugdymo
skyriaus sporto aikštyno sutvarkymas
Kernavės Kerniaus gatvės sutvarkymas
Buvusio Bartkuškio pagrindinės mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo skyriaus
patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams
Motiejūnų kaimo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
įrengimas
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas
Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės elektros tinklų infrastruktūros plėtros specialiojo
plano parengimas
Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų Širvintų mieste detaliųjų planų
parengimas
Teritorijos nuo Igno Šeiniaus g. iki Staviškių gatvės Širvintų mieste detaliojo
plano parengimas

Bendra projekto
vertė, Lt
1 312 044,81
767 932,69
906 492,74
47 223,66
778 472,31
199 690,80
397 821,07
237 262,25
235 392,51
216 549,99
112 157,54
190 354,23
475 400,82
326 844,65
240 608,00
1 008 100,00
1 008 218,00
710 552,00
287 211,00
109 837,00
99 428,56
95 679,63
8 939,75
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Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero 2013 metų veiklos ataskaita

Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo
plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas
Širvintų rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo
specialiojo plano parengimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir Tarybos narių
mokymai
Širvintų rajono savivaldybės finansų valdymo ir strateginio planavimo
sistemų plėtra
Universalaus daugiafunkcinio centro Bartkuškio kaime steigimas
Širvintų miesto gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano parengimas
Viešosios turizmo infrastruktūros prie Janionių piliakalnio įrengimas
Širvintų miesto žaliųjų plotų specialiojo plano parengimas
1,1 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano parengimas
Širvintų rajono strateginio plėtros plano atnaujinimas
Kiauklių kultūros namų nenaudojamų patalpų ir teritorijos pritaikymas
visuomenės poreikiams
Širvintų ir Trakų rajonų turizmo informacijos sklaida
Širvintų mieste esančio tvenkinio būklės gerinimas
Širvintų miesto ir rajono detaliųjų planų rengimas
Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros centro
modernizavimas
Vandens gerinimo įrenginių statyba Širvintų rajono vandenvietėse
Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba
Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos katilinės rekonstrukcija keičiant kuro
rušį
Barskūnų pagrindinės mokyklos katilinės rekonstrukcija keičiant kuro rušį
Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos katilinės rekonstrukcija
keičiant kuro rūšį
Madžiukų pradinio ugdymo skyriaus katilinės rekonstrukcija keičiant kuro
rušį
Širvintų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo rekonstrukcijos Zibalų
seniūnijos Zibalų gyvenvietėje
Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas
Iš viso:

141 153,26
130 966,00
163 391,37
36 545,40
950 000,00
1 502 252,00
213 331,44
118 473,00
206 618,28
17 047,71
101 365,87
691 000,00
117 324,00
3 401 463,54
94 356,53
6 060 000,00
1 250 000,00
500 000,00
419 004,02
150 959,76
236 648,69
83 646,37
300 00,00 Lt
3 368 450,00
29 756 211,25
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