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MERĖS ŽODIS

Mieli širvintiškiai,
2015-ieji buvo nelengvi, bet įdomūs ir
spalvingi

metai.

Nuo

balandžio

mėnesio

pradėjusiai dirbti naujos sudėties Savivaldybės
tarybai ir man, pirmą kartą Jūsų, Širvintų krašto
žmonių, tiesiogiai išrinktai merei, tai buvo
įtemptas, bet darbingas ir rezultatyvus laikas.
Dar siekdama tapti mere, kiekvienam iš Jūsų kalbėjau apie būtinus pokyčius, apie tas problemas,
kurias būtina imtis spręsti nedelsiant. Būtent šiais prioritetais ir buvo grindžiamas darbas pirmaisiais 9
darbo mėnesiais.
Balandį startavę su ribotu biudžetu ir didžiule, 2,75 mln. Eur siekiančia buvusios valdžios palikta
skola, ėmėmės darbų, kurie svarbūs kiekvienam iš jūsų: atsakingai tvarkėme rajono kelius, ne vieną kartą,
atsižvelgdami į jūsų poreikius, keitėme kelių priežiūros ir plėtros programą, įtraukdami į ją naujus
objektus. Vadovavomės tuo principu, kad atliktas darbas teiktų naudos kuo didesnei gyventojų grupei,
kad neliktų užmirštų ir „nemylimų“ rajono kampelių. Lapelės, Plikiškės, Žemosios Viesos, Pigašiai,
Krašiena, Klonėnai, Šešuolėliai – tai kaimai, kurių gyventojų prašymai pagaliau buvo išgirsti, kuriuose
susisiekimas tapo patogesnis.
Atlikę elektros teikimo viešosioms reikmėms paslaugų pirkimą, pasiekėme, kad mūsų rajono
viešosioms reikmėms elektros tarifai gerokai sumažėjo, taip sutaupydami biudžeto lėšas. Padėjome
pamatus naujai ir moderniai gatvių apšvietimo sistemai.
Tam, kad mūsų mažas, žalias miestas taptų jaukesnis ir patrauklesnis jaunoms šeimoms, ėmėmės
vaikų žaidimų aikštelių statybos, tvarkėme miesto šaligatvius, pėstiesiems svarbiose vietose,
suremontavome keletą įvažiavimų į daugiabučių kiemus, įrengėme patogią automobilių stovėjimo aikštelę
prie lopšelio-darželio „Buratinas“.
Šių, sąlyginai nedidelių, darbų žmonės laukė daugelį metų. Jie bus nuosekliai tęsiami ir toliau.
Būtina paminėti ir tai, kad šalia kasdienių, nedidelių darbų, žvelgiant strategiškai, padėti pamatai
ir kur kas svarbesniems, didiesiems darbams, projektams – 2015 metais pradėti gatvių asfaltavimo darbai
Širvintų kaime, padėti pamatai Kalnalaukio gatvės Širvintų mieste kapitaliniam sutvarkymui, Lauryno
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Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono statybai, naujo socialinio būsto įrengimui, kompleksiniam
teritorijos aplink Širvintų miesto tvenkinį sutvarkymui ir kt.
2015-uosius užbaigėme nepasiskolinę nė vieno euro. Priešingai – sugebėjome grąžinti per 207
tūkst. Eur paskolų ir palūkanų. Tai įrodo, kad rajono gerovės postūmis įmanomas atsakingai skirstant
turimas lėšas.
Teikdama šią ataskaitą, turiu paminėti ir tai, kad permainos dažnai būna sudėtingos, ypač, kai jos
susijusios su žmogiškuoju faktoriumi. Siekiant progreso, rajono gyventojų poreikių užtikrinimo,
kokybiškesnių paslaugų visoms be išimties rajono biudžetinėms ar Savivaldybės kontroliuojamoms
įmonėms buvo iškelti konkretūs tikslai. Tam, kad jie būtų pasiekti, prireikė ir struktūros pertvarkų. Ne
vienas vadovas, nesutikęs su keliamais aukštais reikalavimais, atsisakė eiti pareigas. Į jų vietas buvo
laikinai paskirti nauji žmonės. Mano ir valdančiosios Tarybos daugumos narių nuomone, šie pasikeitimai
buvo būtini, siekiant užsibrėžtų tikslų.
Džiaugiuosi tuo, kad darbų sūkuryje darna ir atsakingu darbu pasižymi visa komanda – t. y.
Tarybos valdančiosios daugumos nariai, Administracijos vadovės, visi nuoširdžiai ir atsakingai dirbantys
specialistai. Darnus komandinis darbas, susiklausymas, pasitikėjimas vienas kitu padeda surasti problemų
sprendimus, įveikti kliūtis. Deja, to negaliu pasakyti apie opozicijos veiklą. Šioje ataskaitoje pamatysite,
kad per 2015 metus opozicijos nariai nepateikė nė vieno sprendimo projekto, o sutartinį balsavimą prieš
valdančiųjų sprendimus vien dėl principų, galėčiau įvardinti kaip kenkimą rajono ir jo žmonių gerovei,
kito pastangų žeminimą. Tikiuosi, kad ateinančiais metais ir opozicijos nariai suras noro konstruktyviai
veiklai, racionaliai kritikai ir bendram darbui.
Ši ataskaita, pristatoma visuomenei – tai tik nedidelė 2015 metų darbų dalis. Žadėdama, kad būsiu
veikli merė, to nepamirštu nė vieną darbo dieną – man svarbus kiekvienas rajono žmogus, svarbus
atvirumas ir pasiekiamumas. Dėmesys kiekvienam žmogui, kiekvienai problemai, kiekvienam pasiekimui
ir toliau išliks mano darbo varikliu.
Nuoširdžiai
Širvintų rajono savivaldybės merė
Živilė Pinskuvienė
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MERO INSTITUCIJA – ATVIRA VISUOMENEI

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, siekdama veiklos skaidrumo, betarpiško
ryšio su rajono gyventojais, nuolat organizuoja susitikimus, gyventojų priėmimą, priima gyventojų
prašymus ir skundus ne tik oficialiai reglamentuota tvarka per Savivaldybės priimamąjį, bet ir atsako į
elektroniniu paštu, telefonu pateikiamus klausimus.
2015 metų balandžio-gruodžio mėnesiais merė Živilė Pinskuvienė dalyvavo 15 susitikimų su
gyventojais seniūnijose, kaimuose (sprendžiant aktualias problemas, renkant seniūnaičius ir kt.).
Priėmimui pas merę registravosi 706 lankytojai, iš jų 698 atvyko. Pagrindiniai gyventojams aktualūs
klausimai: socialinis būstas, socialinė parama, susisiekimo, kelių būklės problemos, sveikatos priežiūros
įstaigų problemos, gatvių apšvietimas, kiti infrastruktūros klausimai, kultūros ir švietimo, projektinių,
komercinių pasiūlymų, komunalinio ūkio, žemės bei viešosios tvarkos klausimai.
Siekiant nuolat viešinti Savivaldybės veiklą, įtraukti bendruomenę į viešųjų reikalų svarstymą,
užtikrinti sprendimų priėmimo viešumą, pasitelkiamos interneto teikiamos galimybės:
2015 metais Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt paskelbtos 993 naujienos.
Gyventojų domėjimosi savivalda, siekio gauti oficialią informaciją apie rajono gyvenimą, priimamus
sprendimus, augimą rodo Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainės rodiklių analizė.

2015 m. balandžio mėnesį buvo sukurta oficiali Širvintų rajono savivaldybės paskyra viename iš
populiariausių socialinių tinklų „Facebook“. Tai suteikia galimybes ne tik gyventojams pateikti
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informaciją, bet ir operatyviai sulaukti atgalinio ryšio: kiekvienas gali užduoti klausimą, pasisakyti,
komentuoti. Aktyvi bendravimo su rajono gyventojais priemonė yra ir merės Živilės Pinskuvienės
paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle.
Per 2015 metus apie Savivaldybės vykdomą veiklą publikuota 117 straipsnių, pranešimų ir
informacinių žinučių respublikos ir rajono visuomenės informavimo priemonėse, spaudoje.
Plečiant viešųjų ryšių paslaugas, informacija apie Savivaldybės veiklą buvo skelbiama vienoje iš
didžiausių Baltijos šalių naujienų agentūroje BNS, interneto portale www.sirvinta.net ir rajono laikraštyje
„Širvintų kraštas“. Interviu su mere Živile Pinskuviene buvo išspausdintas žurnale „Verslas ir politika“,
savaitraštyje „Savivaldybių žinios“, žurnale „Vilkmergė“.
Merė, atstovaudama Širvintų rajono savivaldybei, nuolat pateikia komentarus svarbiais rajono
klausimais šalies televizijų žurnalistams.

ATSTOVAVIMAS

Merė Živilė Pinskuvienė ir Tarybos narys Zenonas Miselis yra deleguoti į Vilniaus regiono plėtros
tarybą. 2015 metais vyko 4 posėdžiai. Juose buvo svarstyti Širvintų rajonui aktualūs klausimai dėl 2014 –
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių: vietinių kelių vystymas,
pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra, socialinio būsto plėtra, mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas, neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra.
2015-10-16 buvo patvirtinta 2014–2020 metų Vilniaus regiono plėtros plano dalis „Priemonių
planas“, pagal kurį Širvintų rajono savivaldybei socialinio būsto plėtrai skirta 955336 Eur Europos
Sąjungos lėšų, miesto kompleksinei plėtrai skirta 2502909 Eur. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų rekonstravimui ir plėtrai (Gelvonuose ir Musninkuose) skirta 858171 Eur.
Merė Živilė Pinskuvienė ir Tarybos narys Darius Valkauskas yra deleguoti nariai Lietuvos
savivaldybių asociacijoje.
Lietuvos savivaldybių asociacijos sprendimu Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė
Pinskuvienė tapo Lietuvos delegacijos nare Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese.
Siekdama, kad būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir
sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kaimyninėmis rajonų savivaldybėmis, tiesiogiai
bendrauja su Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nariais, ministerijų atstovais (Aplinkos, Kultūros,
Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo,) valstybinių įstaigų
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vadovais (Kūno kultūros ir sporto departamento, Automobilių kelių direkcijos, Aplinkos projektų
valdymo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo)
bei kitų organizacijų atstovais. Pagrindiniai klausimai, kuriuos teko spręsti, susiję su finansavimu Širvintų
rajono savivaldybei, projektų vykdymu, tęstinumu.
Per ataskaitinį laikotarpį sprendžiant įvairius rajono klausimus susitikta su ministrais Audrone
Pitrėniene, Algimanta Pabedinskiene, Rimantu Sinkevičiumi, Šarūnu Biručiu, Virginija Baltraitiene,
Sauliumi Skverneliu, daugeliu Seimo narių.
Merė Živilė Pinskuvienė, atstovaudama rajono gyventojams, siekdama užtikrinti rajono viešąją
tvarką, civilinę ir priešgaisrinę saugą, spręsti kitas bendras problemas, bendradarbiauja su Širvintų rajono
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Širvintų rajono policijos komisariatu, Maisto ir veterinarijos tarnyba,
Visuomenės sveikatos centru, Aplinkos apsaugos agentūra ir kitomis rajone veikiančiomis valstybinėmis
institucijomis.
Siekiant gerinti verslo aplinką, bendradarbiavimą su rajono verslininkais, pritraukti naujų
investicijų, Savivaldybėje organizuojami susitikimai, bendri renginiai. Aktyviai bendraujama su VšĮ
„Versli Lietuva“ atstovais.
2015 m. lapkričio Merė Živilė Pinskuvienė dalyvavo ir skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos
Seime surengtoje konferencijoje „Ar realiai veikia Lietuvos piliečių teisinės apsaugos garantijos?“.

SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ KOMANDOS FORMAVIMAS

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose išrinkta Širvintų rajono
savivaldybės 2015–2019 metų Širvintų rajono savivaldybės taryba.
Tarybos sudėtis
Mandatų skaičius: 21
Darbo partija

10

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

2

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

3

Lietuvos socialdemokratų partija

3

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

1

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

1

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

1
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2015 m. balandžio 13 d. įvyko pirmasis 2015 – 2019 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybos
posėdis. Po slapto Tarybos narių balsavimo Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas laikinai eiti
išrinkta Živilė Pinskuvienė.
Po 2015 m. birželio 7 d. pakartotinių Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimų,
2015 m. birželio 22 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė pirmoji tiesioginių mero
rinkimų metu gyventojų išrinkta Darbo partijos atstovė Širvintų rajono savivaldybės narė – merė Živilė
Pinskuvienė.
2015 m. liepos 23 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-82 Širvintų rajono
savivaldybės administracijos direktore paskirta Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.
2015 m. liepos 23 d. vykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje Tarybos sprendimu
Nr. 1-78 Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotoja paskirta Tarybos narė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovė Irena Vasiliauskienė. 2015-07-23 mero potvarkiu
nustatytos mero pavaduotojos veiklos sritys – sveikatos apsauga ir vaiko teisių apsauga.
2015 m. rugpjūčio 17 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-116 Širvintų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja paskirta Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio
deleguota Elona Pečiukaitienė.

Aktuali Širvintų rajono savivaldybės tarybos sudėtis
2016-01-28
Kandidatų sąrašo pavadinimas

Pavardė, vardas

Įgaliojimai pripažinti

Darbo partija

Bartusevičienė Vilma

2015-11-06

Darbo partija

Bonikatas Remigijus

2015-04-22

Darbo partija

Gudonienė Marija

2015-03-22

Lietuvos socialdemokratų partija

Jozonis Andrius

2015-03-22

Lietuvos socialdemokratų partija

Jozonis Giedrius

2015-04-02

Lietuvos socialdemokratų partija

Kuznecovienė Anna

2015-03-22

Darbo partija

Maršalka Alfonsas Romas

2015-04-02

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Mateika Vidmantas

2015-03-22

Darbo partija

Miselis Zenonas

2015-06-11

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Pakalnis Kęstutis

2015-03-22

Darbo partija

Paliukėnas Darius

2015-03-22
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Darbo partija

Pinskuvienė Živilė (MERĖ)

2015-06-11

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

Purvaneckas Jonas

2015-03-22

Darbo partija

Puzinienė Daiva

2015-03-22

Darbo partija

Stepaitis Rimas

2015-03-22

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Šimonėlis Vytas

2015-03-22

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Šiukštienė Jūratė

2016-01-19

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

Tamošiūnienė Rasa

2015-03-22

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Valkauskas Darius

2015-03-22

Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys

Vasiliauskienė Irena

2015-03-22

Zibalas Romas

2015-03-22

demokratai
Darbo partija

Tarybos nariai, kurių įgaliojimai nutrūko prieš terminą
Kandidatų sąrašo

Pavardė, vardas

Tarybos narys

Mandato

pavadinimas

panaikinimo
priežastis

Darbo partija

Astikas Alfredas

Nuo

Iki

2015-03-22

2015-11-06

Teismo sprendimu
pripažintas kaltu

Darbo partija

Baltušytė-Četrauskienė

2015-03-22

2015-04-22

Atsisakė mandato
dėl nesuderinamų

Ingrida

pareigų
Darbo partija

Bankauskas Sigitas

2015-03-22

2015-04-02

Atsisakė mandato
dėl nesuderinamų
pareigų

Lietuvos

Bartulis Robertas

2015-03-22

2015-04-02

Atsisakė mandato

socialdemokratų

dėl nesuderinamų

partija

pareigų

Lietuvos valstiečių ir

Čirba Remigijus

2016-01-19

2016-01-19

žaliųjų sąjunga

Atsisakė mandato
ir praleidžiamas
eilėje

Lietuvos valstiečių ir

Davidavičienė Elena

2015-03-22

2016-01-19

Atsistatydino

Pinskuvienė Živilė

2015-03-22

2015-06-11

Atsisakė mandato

žaliųjų sąjunga
Darbo partija
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Širvintų rajono savivaldybės tarybos dauguma: Romas Zibalas, Remigijus Bonikatas, Marija
Gudonienė, Alfonsas Romas Maršalka, Rimas Stepaitis, Darius Paliukėnas, Daiva Puzinienė, Irena
Vasiliauskienė, Darius Valkauskas, Zenonas Miselis, Vilma Bartusevičienė, Živilė Pinskuvienė.
Širvintų rajono savivaldybės tarybos mažuma: Vidmantas Mateika, Kęstutis Pakalnis, Jonas
Purvaneckas, Vytas Šimonėlis, Jūratė Šiukštienė.
Nuo 2015 m. balandžio mėnesio buvo sušaukta:
15 Tarybos posėdžių;
20 Tarybos komitetų posėdžių;
1 Kontrolės komiteto posėdis;
2 Administracinės komisijos posėdžiai;
7 Etikos komisijos posėdžiai;
7 Antikorupcijos komisijos posėdžiai;
2 Visuomeninės administracinių ginčų komisijos posėdžiai.
Iki 2015 metų pabaigos buvo pateikti 249 sprendimų projektai. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl
atitikimo teisės aktams ir suderinti su atsakingais Administracijos specialistais, pateikti Lietuvos
Respublikos Vyriausybei bei viešai pristatyti visuomenei TAIS (Teisės aktų informacinėje sistemoje).
Savivaldybės taryba per 9 darbo mėnesius posėdžių metu priėmė 229 sprendimus.

Tarybos sprendimų projektų teikimas
Sprendimo projekto teikėjas

Pateiktų sprendimų projektų skaičius

Meras

90

Mero pavaduotojas

2

Administracijos direktorius

156

Savivaldybės kontrolierius

1

Iš viso

249
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Tarybos priimtų sprendimų skaičius
Sprendimo teikėjas

Priimtų sprendimų skaičius

Meras

77

Mero pavaduotojas

2

Administracijos direktorius

149

Savivaldybės kontrolierius

1

Iš viso

229

Priimti Tarybos sprendimai viešinami Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt,
publikuojant juos naudojantis E.demokratijos paslauga E.teisėkūra. Norminiai teisės aktai yra skelbiami
Lietuvos Respublikos Seimo sistemoje TAR (Teisės aktų registre).
Siekiant tinkamai organizuoti Savivaldybės tarybos darbą, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus,
nuo 2015 metų balandžio mėnesio buvo priimti 3 Tarybos sprendimai dėl Tarybos reglamento pakeitimo
(dėl Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo tvarkos, dėl mero patarėjų, dirbančių visuomeniniais
pagrindais skyrimo, dėl visuomenės apklausos organizavimo).
2015-09-07 merės Živilės Pinskuvienės potvarkiu buvo sudaryta vietos gyventojų apklausos
organizavimo komisija ir patvirtinti jos nuostatai. Iki 2015-10-12 komisija Širvintų mieste atliko
gyventojų apklausą, klausimu „Ar pritariate Širvintų miesto seniūnijos steigimui?“. Apklausoje dalyvavo
967 gyventojai, Širvintų miesto seniūnijos steigimui pritarė 94,93 proc. apklaustų gyventojų; seniūnijos
steigimui nepritarė 5,07 proc. gyventojų. Apklausos rezultatus patvirtino Širvintų rajono savivaldybės
taryba 2015-10-21 sprendimu 1-165.
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Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė per nuo 2015-04-13, laikinai eidama mero pareigas, ir nuo
2015-06-22, dirbdama tiesiogiai išrinkta mere, priėmė 157 potvarkius. 46 iš jų – veiklos, 43 – personalo,
68 – atostogų ir komandiruočių klausimais.
Mero potvarkiai
Veiklos klausimais

46

Personalo klausimais

43

Atostogų ir komandiruočių

68

Iš viso

157

TARYBOS KOMITETŲ VEIKLA

2015-04-30 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-8 buvo sudaryti keturi Tarybos
komitetai:
1. Finansų, investicijų ir ūkio reikalų (7 nariai);
2. Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos (7 nariai);
3. Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto (7 nariai);
4. Kontrolės (5 nariai).

AKTUALI ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS (2015-2019) KOMITETŲ
SUDĖTIS
2016-01-28
KOMITETAS

VARDAS, PAVARDĖ

FINANSŲ, INVESTICIJŲ IR ŪKIO
REIKALŲ KOMITETAS

Darius Valkauskas (Pirmininkas)
Vilma Bartusevičienė
Marija Gudonienė
Andrius Jozonis
Alfonsas Romas Maršalka
Kęstutis Pakalnis
Vytas Šimonėlis

15

SOCIALINĖS, SVEIKATOS APSAUGOS
IR ŠEIMOS KOMITETAS

Irena Vasiliauskienė (Pirmininkė)
Daiva Puzinienė (Pavaduotoja)
Remigijus Bonikatas
Zenonas Miselis
Jonas Purvaneckas
Jūratė Šiukštienė
Rasa Tamošiūnienė

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR
SPORTO KOMITETAS

Romas Zibalas (Pirmininkas)
Rimas Stepaitis (Pavaduotojtas)
Giedrius Joznis
Anna Kuznecovienė
Alfonsas Romas Maršalka
Vidmantas Mateika
Darius Paliukėnas

KONTROLĖS KOMITETAS

Andrius Jozonis (Pirmininkas)
Vilma Bartusevičienė (Pavaduotoja)
Daiva Puzinienė
Romas Zibalas

Sveikatos, socialinės ir šeimos komitetas
Nuo 2015 m. Tarybos kadencijos pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. Sveikatos, socialinės ir
šeimos komitetas posėdžiavo 14 kartų ir analizavo Tarybai parengtų sprendimų medžiagą bei sprendė
problemas, susijusias su Savivaldybės sveikatos įstaigomis, socialine veikla bei šeimų situacija Širvintų
rajone.
Veikla:
Komiteto posėdyje, dalyvaujant globėjų šeimoms, analizavo teikiamos paramos situaciją bei
šeimynų kūrimą mūsų rajone.
Kartu su švietimo, kultūros ir jaunimo komitetu išnagrinėjo ir priėmė sprendimą dėl lopšeliodarželio ,,Buratinas“ darbo vasaros laiku.
Organizavo išvykas į Socialinių paslaugų centrą, bendravo su socialiniais darbuotojais, dirbančiais
su socialinės rizikos šeimomis, teikė pasiūlymus dėl kompleksinės veiklos ir reikiamos paramos šioms
šeimoms.
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Nutarė, teikti administracijai pasiūlymą globėjų šeimas paremti malkomis bei

organizuoti

mokymus, dalyvaujant psichologų komandai. Mokymai buvo organizuoti 2016 m. sausio mėnesį.
Iniciavo ir pritarė prevencinio darbo su šeimomis, auginančiomis vaikus Širvintų rajono
savivaldybėje, Tvarkos aprašo teikimui Savivaldybės tarybai.
Komiteto nariai vyko į Zarasų, Švenčionių ligonines, aiškinosi panašių savo dydžiu savivaldybių
sveikatos įstaigų situaciją, tarėsi dėl bendradarbiavimo.
Iniciavo ir pritarė Savivaldybės vaiko teisių apsaugos bendruomenės tarybos tvarkos aprašo
atnaujinimui bei naujai tarybos sudėčiai.
Nagrinėjo Širvintų ligoninės ir Pirminės sveikatos priežiūros centro veiklą, siūlė problemų
sprendimo būdus.
Organizavo ir dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministre Rimante
Šalaševičiūte.
Pritarė Tarybai teikiamam sprendimui dėl sveikatos įstaigų Širvintų rajone reorganizavimo
prijungimo būdu.
Nagrinėjo ir priėmė sprendimus dėl socialinių būstų plėtros, naujo pastato, skirto socialiniam
būstams, statybos.
Rekomendavo tvirtinti naują sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos aprašą, naują
bendruomenės sveikatos tarybos sudėtį, nuostatus, konkursą į Širvintų pirminės sveikatos priežiūros
centro vadovus.
Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitetas
Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komitetui pavesta svarstyti su kultūra, švietimu, sportu ir
jaunimo reikalais susijusius sprendimų projektus, teikti išvadas ir siūlymus dėl įvairių komitetui
perduodamų prašymų, pareiškimų ir kreipimųsi. 2015 metais surengta 12 posėdžių, kuriuose svarstyti
Tarybos sprendimų projektai, švietimo įstaigų vadovų, pedagogų ir švietimo įstaigas lankančių mokinių
tėvų prašymai.
Svarbūs posėdžiuose svarstyti klausimai:
dėl vaikų lopšelių-darželių darbo vasarą;
dėl Gelvonų vidurinės mokyklos veiklos;
dėl mokinių užimtumo Sporto mokykloje;
dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo ir lėšų skyrimo;
nagrinėjo ugdytinių tėvų pareiškimus.
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Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komitetas
Finansų, investicijų ir ūkio reikalų komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas Savivaldybės tarybos
svarstomais klausimais, susijusiais su Savivaldybės finansais, ekonomika, kaimo, ūkio plėtra, teritorijų
planavimu ir kitomis sritimis. Per 2015 metus komitetas posėdžiavo 7 kartus.
Pagrindiniai posėdžiuose svarstyti klausimai:
žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto, verslo liudijimų, savivaldybės būsto ir
socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių ir lengvatų nustatymas;
Savivaldybės biudžeto perskirstymas ir pakeitimas;
dalinai įvykdyto projekto „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų statyba“ statybos
darbų sustabdymas ir galimybių šiam projektui pritraukti ne savivaldybės biudžeto lėšų svarstymas;
neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo
patvirtinimas;
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansuojamų 2015 metais objektų sąrašo pildymas ir
keitimas (šaligatvių Širvintų mieste remontas, Širvintų kaimo gatvių asfaltavimo projektas, Kalnalaukio
gatvės rekonstrukcijos projektas, Viesų kaimo gatvių asfaltavimo projektas ir kt.);
Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų centro pareigybėms finansuoti normų patvirtinimas ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
nustatymas;
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros
(eksploatavimo) tarifo, maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo
tvarkos aprašo ir tarifo, UAB Širvintų komunalinio ūkio administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų
bendrosios nuosavybės administravimo tarifo patvirtinimas;
gatvių pavadinimų suteikimas ir pakeitimai;
investicijų į Širvintų rajono savivaldybės infrastruktūrą sutartis („Maximos“ prekybos
centras);
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono nusausinimo darbai ir rekonstrukcijos
projekto svarstymas.
Kontrolės komitetas
Kontrolės komitetas per 2015 metus surengė 1 posėdį, kuriame aptarė Širvintų rajono
savivaldybės kontrolieriaus 2016 m. planą ir jam pritarė.
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Apžvelgiant pateiktą informaciją, svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. įvardintas
Tarybos nario pareigas.
Tarybos narys privalo:
1) dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;
2) būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
3) dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;
4) reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar
priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma
nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose, kuriuose yra sprendžiami svarbūs klausimai, diskutuojama dėl rengiamų ir parengtų
sprendimų projektų, teikiamos rekomendacijos dėl būtinų pakeitimų ar pataisymų, yra tiesioginė Tarybos nario, išrinkto rajono gyventojų
atstovauti jų interesus, pareiga.
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ADMINISTRACIJOS NAŠTOS MAŽINIMAS

Širvintų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Administracinės naštos
įstatymą, vykdo konkrečias administracinės naštos mažinimo priemones, padedančias gyventojams
greičiau ir lengviau gauti reikiamas paslaugas:
2015 m. baigtas įgyvendinti projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į
elektroninę erdvę“, kuriame Širvintų rajono savivaldybė buvo pilotinė. Projekto metu tiražuotos
Savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos, kurias savivaldybės gyventojai ir verslo subjektai gali
gauti elektroniniu būdu.
Keliamas elektroninių paslaugų brandos lygis. Širvintų rajono savivaldybės interneto puslapyje
yra sukurti reklaminiai skydeliai Socialinės paramos (SPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos
(REGIA), Lietuvos erdvinės informacijos (Geoportal), Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ ir kt., kurių pagalba galima naudotis
elektroninėmis paslaugomis. Šių (IS) sistemų elektroninės paslaugos nuolat atnaujinamos sistemų kūrėjų
ir Savivaldybės administracijos darbuotojų. Naudodamiesi Socialinės paramos (eSPIS) sistema,
gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti prašymus socialinėms išmokoms gauti. 2015 m. aktyvuotos
visos 26 paslaugos, kurių prašymus galima pildyti per sistemą SPIS. Teritorijų planavimo dokumentų
viešinimas vykdomas per Teritorijų planavimo duomenų registrą (TPDR) ir Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS). Statybos leidimams išduoti naudojama Lietuvos
Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“.
Visi Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimti norminiai teisės aktai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, skelbiami Teisės aktų registre (TAR)
Savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt. Visi Tarybai teikiami sprendimų projektai viešinami
Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Sudarytos sutartys dėl bendradarbiavimo su įvairiais registrais ir kitomis institucijomis, nuolat
ieškoma bendradarbiavimo galimybių plėtros, kad iš besikreipiančių asmenų nebūtų reikalaujama
pristatyti papildomų dokumentų iš atitinkamų įstaigų.
Savivaldybės rengiami dokumentai derinami ir vizuojami per dokumentų valdymo sistemą (toliau
– DVS) „Doclogix“.
Licencijos ir leidimai išduodami per optimaliai trumpiausią laiką – per 1 – 5 dienas. Dėl būtinumo
Savivaldybės administracijai raštu kreiptis į kitas institucijas (teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, teritorinę muitinę, Informatikos ir ryšių
departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę maisto ir veterinarijos
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tarnybą) siekiant nustatyti ar nėra aplinkybių, dėl kurių įmonei negalėtų būti išduota licencija,
nevienkartinės licencijos išduodamos nedelsiant po reikalingų dokumentų gavimo.
Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami teikiamų administracinių paslaugų aprašai.
Savivaldybės administracijos ir seniūnijų teikiamų administracinių paslaugų aprašymai nuolatos
atnaujinami.
Gyventojams sudaryta galimybė elektroniniu būdu pateikti prašymą, skundą, peticiją ir kt. 2015
m. savivaldybės interneto svetainė pertvarkyta iškeliant į labiau matomą vietą reklaminį skydelį „Edemokratija“, kurį atvertus besidomintiems gyventojams suteikiama informacija ir prisijungimo langas į
E-peticija, E-prašymus, E-skundus ir kt. Interneto svetainėje yra „Diskusijų forumas“, kuriame gyventojai
gali diskutuoti ir išsakyti savo problemas.
Skatinama vietos verslininkus įsigyti įvairius leidimus naudojantis internetu, per portalą „Verslo
vartai“, savivaldybės interneto svetainėje nuolatos veikia reklaminė juosta „Verslo vartai“, kurią
paspaudus iškart nukreipiama į svetainę www.verslovartai.lt.

2015 M. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2015 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 12 475,2 tūkst. Eur.
Planas įvykdytas 12 607,7 tūkst. Eur arba 101,1 proc., t. y. gauta 132,5 tūkst. Eur daugiau negu planuota.
2015 metų pajamų plano įvykdymas pateiktas 1 paveiksle.

1 paveiklas.
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Didžiausią 2015 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui – 42,5 proc. viso
biudžeto. Visa Savivaldybės 2015 metų biudžeto išlaidų struktūra pavaizduota 2 paveiksle.
2 paveikslas.

Per 2015 metus Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė 4 sprendimus dėl biudžeto pakeitimo.
Sprendimus pakeisti biudžetą lėmė teisės aktų pasikeitimai, asignavimų valdytojų prašymai.
2015-04-20 laikinai einanti mero pareigas Tarybos narė Živilė Pinskuvienė mero potvarkiu sudarė
darbo grupę nekilnojamojo turto, žemės ir žemės mokesčio tarifų bei mokesčių lengvatų sprendimų
projektams parengti. 2015 metų gegužės mėnesį Savivaldybės taryba pritarė darbo grupės siūlymams
sumažinti žemės mokesčio tarifus (žemės ūkio, mėgėjų sodų, kitos paskirties (gyvenamųjų teritorijų,
vienbučių, dvibučių pastatų) paskirties žemei 2016 metais, nustatant 2015 metams žemės mokesčiu
neapmokestinamus

žemės

sklypų

dydžiai

fiziniams

asmenims

(neįgaliesiems,

pensininkams,

nepilnamečiams): miesto teritorijoje – 0,3 ha, kaime – 3,00 ha; sumažinti 2015 metams valstybinės
žemės nuomos mokesčio tarifus mėgėjiškų sodų bendrijų naudojamai žemei. Darbo grupės narių
siūlymu, 2015 metams nustatytos lengvatos ir valstybinės žemės nuomos mokesčiui fiziniams
asmenims (neįgaliesiems, pensininkams, nepilnamečiams).
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Savivaldybės administracijai vykdant valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimą:
2015 metais surinkta žemės nuomos mokesčio – 49,897 tūkst. Eur;
Teisės ir personalo skyrius vykdė žemės nuomos mokesčio skolos išieškojimą teismine tvarka
iš 6 juridinių vienetų ir 21 fizinio asmens.
2015 metais priskaičiuota žemės nuomos mokesčio su delspinigiais:


Fiziniams asmenims – 10,988 tūkst. Eur.



Juridiniams vienetams – 36,327 tūkst. Eur.

2015 m. sausio 1 d. Širvintų rajono savivaldybės paskolų suma siekė 2,16 mln. Eur. Prieš pat
praėjusios Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigą, 2015 m. balandžio 8 d., buvusi Administracijos
direktorė Elena Davidavičienė pasirašė dar vieną paskolos sutartį 585,5 tūkst. Eur sumai. 2015 m.
balandžio 13 d., pradėjus dirbti naujos sudėties Savivaldybės tarybai, bendra paskolų suma siekė 2,75
mln. Eur. Siekiant neapsunkinti rajono gyventojų papildoma paskolų našta, nuo 2015-04-13 Širvintų
rajono savivaldybė nepasirašė nė vienos naujos paskolų sutarties.
Nuo 2015-04-13 iki 2015-12-31 Širvintų rajono savivaldybė sugrąžino 175 tūkst. Eur paskolų ir
sumokėjo 32 tūkst. Eur palūkanų, iš viso – 207 tūkst. Eur. Iš viso per 2015 m. grąžinta 233,6 tūkst. eurų
paskolų, palūkanų už paskolas sumokėta 47,8 tūkst. Eur., t.y. virš 280 tūkst. Eur.
2015 metais, siekiant sumažinti skolų naštą ir sumažinti paskolų palūkanas, intensyviai ieškota
galimybių refinansuoti paskolas. 2016 metų pradžioje pasirašyta sutartis, pagal kurią palūkanos sumažėjo
1,5 – 3 kartais.

INVESTICINIŲ PROJEKT Ų ĮGYVENDINIMAS

2015 m. balandžio mėnesį pradėjusi dirbti naujos sudėties Savivaldybės taryba turėjo perimti
buvusios kadencijos finansinius įsipareigojimus, o Administracija – užbaigti įgyvendinti praėjusio
Europos Sąjungos finansavimo periodo investicinius projektus. Nepaisant to, kad dalies projektų
biudžetai iki perimant įsipareigojimus išaugo dėl patirtų nenumatytų papildomų išlaidų, kurios nulėmė
papildomą naštą Savivaldybės biudžetui, 2015 metais papildomai nesiskolinant, projektus pavyko
sėkmingai užbaigti įgyvendinti.
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2015 m. Širvintų rajono savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimas
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto
vertė, iš
viso, Eur

Iš jų:
ES lėšos

Valstybės Savivaldybės
biudžeto biudžeto lėšos
lėšos

79.276,26

1.

Motiejūnų kaimo geriamojo vandens
ir nuotekų sistemų įrengimas

159.435,48

48.221,09

31.938,13

290.995,46 161.442,66 76.915,29

52.637,51

2.

Buvusio Bartkuškio pagrindinės
mokyklos Šiaulių pradinio ugdymo
skyriaus pritaikymas bendruomenės
poreikiams

3.

Kernavės Kerniaus gatvės
sutvarkymas

295.508,24 150.235,39 89.159,35

56.113,50

73.587,64

45.977,88

27.503,33

106,43

4.

Širvintų rajono Čiobiškio
pagrindinės mokyklos sporto
aikštyno sutvarkymas

71.283,47

30.747,58

19.496,52

21.039,37

5.

Širvintų rajono Bagaslaviškio
I.Šeiniaus pagrindinės mokyklos
sporto aikštyno sutvarkymas

126.144,19

69.980,02

41.587,51

14.576,66

6.

Širvintų rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomų ir
naudojamų hidrotechnikos statinių
rekonstrukcija

7.

Viešosios turizmo infrastruktūros
prie Janionių piliakalnio įrengimas

45.663,25

29.448,74

0,00

16.214,51

8.

Širvintų ir Trakų rajonų turizmo
informacijos sklaida

60.963,69

49.932,31

0,00

11.031,38

16.185,48

13.757,65

0,00

2.427,83

9.

Širvintų rajono savivaldybės
teritorijos gamtinio karkaso teritorijų
naudojimo specialiojo plano
parengimas

Širvintų rajono strateginio plėtros
10. plano atnaujinimas

17.360,01

14.755,98

0,00

2.604,03

Širvintų miesto gatvių raudonųjų
11. linijų specialiojo plano parengimas

24.109,64

18.311,40

0,00

5.798,24

Širvintų miesto žaliųjų plotų
12. specialiojo plano parengimas

9.852,39

8.374,53

0,00

1.477,86

1,1 ha teritorijos Širvintų mieste
13. detaliojo plano parengimas

1.800,25

1.530,21

0,00

270,04

Kiauklių kultūros namų
nenaudojamų patalpų ir teritorijos
14. pritaikymas visuomenės poreikiams

190.094,99 124.307,90 10.959,25

15. Centralizuotas savivaldybių paslaugų

11.578,51

9.806,85

1.771,66

54.827,84
0,00
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perkėlimas į elektroninę erdvę
Širvintų mieste esančio tvenkinio
16. būklės gerinimas

779.387,77 698.853,67

0,00

80.534,10

Universalaus daugiafunkcinio centro
17. Bartkuškio kaime steigimas

796.101,52 369.819,85

0,00

426.281,67

KELIŲ TVARKYMAS

1.

Tilto per Musės upę Plikiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., rekonstravimo

Darbai atlikti

darbai (su projektavimu)
2.

Jauniūnų sen., Barskūnų kaimo Mokyklos gatvė, kuri jungiasi su rajoniniu

Darbai atlikti

keliu Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–Medžiukai.
3.

Širvintų miestas (Šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. Nr. 85 iki P.Cvirkos g.,

Darbai atlikti

dešinė pusė
4.

Širvintų miestas (Šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. Nr. 15 iki L.Giros g.,

Darbai atlikti

dešinė pusė
5.

Krašienos-Būdos iki Milčiupio upelio su žvyro danga, Alionių sen.

Darbai atlikti

6.

Širvintų miestas (Šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. Nr. 96 iki P. Cvirkos g.

Darbai atlikti

kairė pusė)
7.

Pigašių kaimo kelio žvyro danga, Musninkų sen.

Darbai atlikti

8.

Rožių g. prie Nr. 10,12, ir 11,13 skersgatvio iki Krantinės gatvės

Darbai atlikti

asfaltbetonio danga
Kalnalaukio g. įvažiavimas prie daugiabučių namų Nr. 35, 37 ir 39

Darbai atlikti

10. Kalnalaukio g. įvažiavimas prie daugiabučių namų Nr. 20, 24 ir 26
11. Klonėnai–Kubiliškiai žvyro danga

Darbai atlikti

12. Šaligatvių Vilniaus gatvės atkarpoje nuo pastato Nr. 14 iki pastato Nr. 38
kapitalinio kapitalinio remonto darbai

Darbai atlikti

13. Šaligatvio Vilniaus gatvės atkarpoje nuo I. Šeiniaus iki pastato Nr. 83
kapitalinio remonto darbai

Darbai atlikti

14. Automobilių stovėjimo aikštelės prie lopšelio-darželio „Buratinas“
kapitalinio remonto darbai

Darbai atlikti

15. Žemųjų Viesų kaimo Žaliosios gatvės asfaltbetonio danga
16. Žemųjų Viesų kaimo Kalno gatvės asfaltbetonio danga

Darbai atlikti

9.

Darbai atlikti

Darbai atlikti
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17. Girelės g. Šešuolėlių 1 k. Zibalų s., Širvintų r. kapitalinio remonto darbai
18. Musės g., Lapelių k., Čiobiškio s., Širvintų r. kapitalinio remonto darbai

Vykdomi darbai

19. Sodžiaus g., Gluosnių g., Beržų g., Miško g., Jazminų g., Dobilo g. ir
Trumposios g. kapitalinio remonto darbai

Vykdomi darbai

20. Šaligatvio nuo Vilniaus g. 69 iki Plento g. 60A naujos statybos darbai

Atlikti darbai

Darbai atlikti

2015 metais Širvintų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į gyventojų poreikius, priėmė 5
sprendimus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos objektų sąrašo pakeitimo, įtraukiant į jį naujus
objektus. Nustatant prioritetus, vadovautasi principu, kad atliktas darbas teiktų naudos kuo didesnei
gyventojų grupei.
Siekdamos pagerinti Širvintų rajono kelių būklę, merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos
direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ne kartą lankėsi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje,
Lietuvos automobilių kelių direkcijoje. Susitikimuose su ministru Rimantu Sinkevičiumi, viceministru
Algiu Žvaliausku, Kelių direkcijos direktoriumi Egidijumi Skrodeniu, direktoriaus pavaduotoju Juozu
Gedvilu pristatytos pagrindinės Širvintų rajono ir miesto susisiekimo problemos, prioritetiniai darbai.
Bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija, pasiekta, kad 2016 metais bus asfaltuojami keliai
per Naidų, Kiauklių, Šiaulių (Širvintų sen.) kaimus.

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS KONTROLĖ

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kontroliuodama ir prižiūrėdama Savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir
kontroliuojamų įmonių veiklą, aktyviai dalyvauja ieškant geriausių veiklos tobulinimo sprendimų.
Bendradarbiavimas su įmonių vadovais, nuolatinis veiklos klausimų aptarimas, lankymasis įmonėse lemia
geresnius veiklos rezultatus.
2015 metais buvo išspręstos įsisenėjusios UAB „Širvintų vaistinės“ problemos. Laikinai
direktoriaus pareigas eiti paskirta Vaiva Daugėlienė, sėkmingai veikiančios kitos Savivaldybės
kontroliuojamos įmonės UAB „Širvintų knygyno“ direktorė, atlikusi parengiamuosius darbus, surado
išeitį: pasirašius subnuomos sutartį su UAB „Eurovaistinė“ buvo išsaugotos darbo vietos ir padengtos
įmonės skolos, siekusios 21 tūkst. Eur.
2015 metais Širvintų rajono gyventojams buvo užtikrintas šilumos kainos stabilumas. Kai
Lietuvoje gruodžio mėnesį kaina staiga šoktelėjo, Širvintose ji išliko stabili ir yra viena iš pačių
žemiausių Lietuvoje (žr. grafiką)
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Siekiant UAB „Širvintų komunalinio ūkio“ įmonės veiklos efektyvumo, 2015 metais buvo iškeltas
tikslas praplėsti veiklą, teikiamų paslaugų spektrą. Savivaldybės taryba, įgyvendindama Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl daugiabučių namų butų savininkų lėšų kaupimo tvarkos ir jų
apsaugos, priėmė sprendimus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų techninės
priežiūros (eksploatavimo), dėl Širvintų rajono bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifų
nustatymo, taikant minimalų kaupiamosios įmokos tarifą. Už kaupiamojo mokesčio lėšas daugiabučių
namų gyventojai galės planuoti ir atlikti gyvenamosios aplinkos gerinimo darbus: keisti laiptinių langus,
duris, remontuoti bendrojo naudojimo patalpas ir kt.
UAB „Širvintų vandenys“ keliami tikslai – įgyvendinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų projektą Musninkuose ir Gelvonuose, sumažinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo kainą. 2015 metų įmonės veikla vertintina kritiškai.

SVEIKATOS APSAUGA

2015 m. Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė 11 sprendimų sveikatos apsaugos,
sveikatinimo klausimais.
Širvintų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru papildyta mokinių visuomenės sveikatos priežiūros bei visuomenės sveikatos
stebėsenos ir stiprinimo funkcijomis. Pagal teisės aktų reikalavimus, visuomenės sveikatos specialistai
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įdarbinti Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, taip užtikrinant, kad nuo 2016 m.
visose Širvintų rajono ugdymo įstaigose yra teikiamos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.
Širvintų rajono savivaldybei su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
vykdant sveikatinimo projektą, suteikiamos galimybės didinti Širvintų rajono senjorų fizinį aktyvumą.
Užsiėmimams Širvintų sporto mokyklos baseine įdarbintas žmogus. 2015 metais 50 senjorų 3 kartus per
savaitę rinkosi fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu užtikrinama, kad nemaža lėšų dalis sugrįžta į
Širvintų rajoną. Vieną kartą per savaitę rajono gyventojai kviečiami dalyvauti fizinio aktyvumo
užsiėmimuose (vadovas – biuro visuomenės sveikatos specialistas) – vaikščioti su šiaurietiškomis
lazdomis.
2015-05-28 Taryba priėmė svarbius sveikatinimo sprendimus dėl naujai mieste įrengtų vaikų
žaidimo aikštelių paskelbimo nerūkymo zonomis.
2015-12-17 patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė bei Tarybos narių dauguma 2015 metais
daug pastangų ir darbo įdėjo, siekdami Širvintose išlaikyti abi sveikatos priežiūros įstaigas – VšĮ Širvintų
ligoninę ir VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centrą, optimizuojant jų veiklą ir plečiant teikiamų paslaugų
gyventojams spektrą bei prieinamumą. 2015-10-29 Mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė dėl
Širvintų rajono sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimo. Širvintų rajono savivaldybės
administracijos Centralizuoto audito skyrius atliko VšĮ Širvintų ligoninės administracijos bei klinikinės
diagnostikos laboratorijos veiklos ir valdymo auditą, VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro administracijos bei klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklos ir valdymo auditą. 2015-10-29
Tarybos sprendimu Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriui pavesta atlikti VšĮ Širvintų ligoninės
veiklos efektyvumo auditą.
Darbo grupė išsamiai išnagrinėjo VšĮ Širvintų pirminės sveikatos centro, VšĮ Širvintų ligoninės
klinikinės diagnostinės laboratorijos, medicinos personalo darbo laiką.
Dėl įstaigų veiklos optimizavimo Savivaldybės ir Administracijos vadovų komanda, sveikatos sritį
kuruojantys specialistai, ne kartą konsultavosi su Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininke Dangute Mikutiene, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministre Rimante
Šalaševičiūte, ministerijos atstovais, Valstybinės bei Vilniaus teritorinės ligonių kasos vadovais ir kitais
atsakingais specialistais. 2015-11-06 Sveikatos apsaugos ministrė viešėjo Širvintose bei išsakė nuomonę
dėl Širvintų rajono sveikatos priežiūros įstaigų ateities: remdamasi rajono statistiniais rodikliais,
akcentavo, kad Savivaldybė (steigėjas) pati turės priimti sprendimą. Ministrė įvardino dvi galimas išeitis:
1) Širvintų ligoninės jungimąsi su Pirminės sveikatos priežiūros centru, 2) Širvintų ligoninės tapimą
stambesnės ligoninės filialu.
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Įvertinus esamą situaciją, atliktų tyrimų ir auditų išvadas bei gautas konsultacijas ir
rekomendacijas, klausimas svarstytas VšĮ Širvintų ligoninės stebėtojų taryboje.
2015-11-26 Taryba priėmė sprendimus dėl abiejų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų
naujos sudėties. 2015-12-17 Taryba priėmė sprendimą dėl VšĮ Širvintų pirminės sveikatos priežiūros
centro reorganizavimo prijungimo būdu prie VšĮ Širvintų ligoninės.
Ieškant geriausių išeičių ir palankiausių rajono gyventojams sprendimų, įstaigų veiklos
optimizavimo darbas tęsiamas. Dėl palankių sąlygų Širvintų rajono gyventojams gaunant reikalingų
specialistų konsultacijas užmegzti bendradarbiavimo santykiai su Ukmergės rajono savivaldybe bei VšĮ
Ukmergės ligonine.

SOCIALINĖ IR VAIKO TEISIŲ APSAUGA

Daug dėmesio skiriant socialinei ir vaiko teisių apsaugai, siekiant šiose srityse dirbančių įstaigų,
specialistų glaudesnio bendradarbiavimo, kompleksinės pagalbos teikimo šeimai, kokybiškesnių paslaugų
rajono gyventojams, 2015 metais Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė svarbius sprendimus:
dėl prevencinio darbo su šeimomis, auginančiomis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo,
dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos naujos
sudėties ir nuostatų patvirtinimo,
dėl Širvintų rajono socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos,
dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo, kuriuo buvo padidintos kainos už ilgalaikę
(trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia
negalia.
2015 metais, merės Živilės Pinskuvienės pastangomis, Savivaldybė, siekdama pritaikyti būstą
neįgaliesiems, taip pagerinant jų kasdieninę buitį bei užtikrindamos negalią turinčių gyventojų globą jų
namuose, padidino prisidėjimo iš Savivaldybės biudžeto lėšomis sumą iki 50 proc. (anksčiau prisidėjimas
siekdavo apie 20 proc.).
Savivaldybės biudžeto lėšos buvo skirtos


Vienkartinėms socialinėms pašalpoms (ligos, gaisro iš kt. atvejais) mokėti.



Vienkartinėms kieto kuro kompensacijoms vienišiems asmenims mokėti.



Būsto pritaikymui žmonėms su negalia darbams atlikti.



Priedui už vaikų globą mokėti.
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Vienas iš pagrindinių šios srities prioritetų – paslaugos šeimoms, išgyvenančioms krizes, teikiant
aktyvią kompleksišką pagalbą. Darbui su socialinės rizikos šeimomis Savivaldybė planuoja pradėti kurti
mobiliąsias grupes, kurias sudarys ne tik socialiniai darbuotojai, bet ir seniūnai, pedagogai, kitų įstaigų
vadovai bei tarybų ir komisijų nariai, veikiantys socialinėje ir vaiko teisių srityje.
Merė Živilė Pinskuvienė buvo susitikusi su Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo
ministre Algimanta Pabedinskiene, kuriai pristatė pokyčius, numatomus įgyvendinti Širvintų rajone nuo
2016 metų, apimančius kompleksinę pagalbą šeimai, globėjų rengimą, socialinių paslaugų plėtrą. Ministrė
A. Pabedinskienė mūsų rajono koncepciją įvertino teigiamai. Dėl socialinių klausimų buvo
konsultuojamasi su Socialinės apsaugos viceministru Laisvūnu Bartkevičiumi, Ministerijos kanclere
Danguole Juozapavičiene.
Gruodžio mėnesį Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė vyko į
Norvegiją, dalyvavo mokymuose, skirtuose perimti gerąją patirtį plėtojant ir teikiant paslaugas šeimoms
ir vaikams bei dirbant su globėjais.

ŠVIETIMAS

2015 metais Širvintų rajono švietimo įstaigų struktūra nepakito. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus
mažųjų rajono švietimo įstaigų finansinė situacija yra sudėtinga.
2015–2016 mokslo metais 1-12 klasėse rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 1678
mokiniai. Per vienerius mokslo metus mokinių skaičius sumažėjo 72 mokiniais. Mokinių skaičiui
mažėjant, klasių užpildymas rajono mokyklose nėra maksimalus. Mažėjant mokinių skaičiui, prastėja
klasių komplektavimo rodikliai (vidutinis mokinių skaičius klasėje), didėja laisvų vietų skaičius klasėje
bei jų išlaikymui skirtų lėšų kiekis. Tai lemia bendrą mokinio krepšelio lėšų balanso blogėjimą. Dėl
didėjančio mokinio krepšelio lėšų trūkumo mažėja galimybės tenkinti mokinių poreikius organizuojant
neformalųjį švietimą, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį.
Siekiant geresnių ugdymo sąlygų, Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų
pradinio ugdymo skyrius (5 mokiniai) nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo perkeltas į pagrindinį mokyklos
pastatą Barskūnuose. Šis pakeitimas lėmė ne tik saugesnes ir geresnes sąlygas, bet ir galimybę Barskūnų
krašto šeimoms rinktis vaikų ugdymą lietuvių kalba (iki 2015 metų rugsėjo 1 dienos Barskūnų
pagrindinėje mokykloje pradinis ugdymas buvo vykdomas tik lenkų kalba).
Kiekvienoje rajono seniūnijoje veikia švietimo įstaiga. (1 lentelė, duomenys 2015 m. rugsėjo 3
dienos).
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Eil.

Seniūnija

Mokyklos skyrius

Mokinių skaičius

Nr.
1.

Mokykla

Alionių seniūnija

Alionių pagrindinė mokykla

Juodiškių pradinio

(49 mokiniai 1-10 klasių,

ugdymo skyrius

3 ikimokyklinio amžiaus,

(ugdomi 6 mokiniai)

4 priešmokyklinio amžiaus vaikai)
2.

3.

Čiobiškio seniūnija

Čiobiškio pagrindinė mokykla

–

Gelvonų seniūnija

(53 mokiniai 1-10 klasių, 5 ikimokyklinio
amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus
vaikai)
1. Gelvonų vidurinė mokykla

–

(2 mokyklos)

(119 mokinių 1-12 klasių mokinių,
3-ikimokyklinio amžiaus,
6-priešmokyklinio amžiaus,
64-suaugę)

–

2.Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindinė mokykla
(45 mokiniai 1-10 klasių,
5- ikimokyklinio, 4- priešmokyklinio)

4.

Jauniūnų seniūnija

Bartkuškio mokykla daugiafunkcis

(2 mokyklos)

centras

–

(50 mokinių 1-10 klasių, 10ikimokyklinio amžiaus, 4priešmokyklinio amžiaus)

Medžiukų pradinio

2. Barskūnų pagrindinė mokykla

ugdymo skyrius

(45-mokiniai 1-10 klasių, 5ikimokyklinio, 4- priešmokyklinio)

5.

Kernavės seniūnija

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos
skyriai

(5 mokiniai perkelti į
Barskūnų mokyklą)

Kernavės Juozo Šiaučiūno
pradinio ugdymo skyrius
(5 mokiniai)
Kernavės ikimokyklinio
ugdymo skyrius (20
vaikų)
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6.

Musninkų seniūnija

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija

Musninkų ikimokyklinio

(206 mokinių 1 -12 klasių )

ugdymo skyrius
( 19 vaikų)
Vileikiškių ikimokyklinio
ugdymo skyrius
( 13 vaikų)

7.

Zibalų seniūnija

Zibalų pagrindinė mokykla

–

(51-mokinys 1-10 klasių,
5- ikimokyklinio amžiaus,
2- priešmokyklinio amžiaus)
8.

Širvintų miesto
mokyklos

Pradinė mokykla

–

(349 mokiniai 1-4 klasių,
18 priešmokyklinio amžiaus)
„Atžalyno“ progimnazija

8.1.

–

(322 mokiniai 5-8 klasių)
Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

8.2.

–

(365 mokiniai I-IV gimnazijos klasių)
9.

Širvintų miesto
ikimokyklinės
įstaigos

Lopšelis-darželis „Buratinas“

–

(212 ikimokyklinio amžiaus,
46 priešmokyklinio amžiaus)
Lopšelis-darželis „Saulutė“

–

(105 ikimokyklinio amžiaus,
16 priešmokyklinio amžiaus)
10.
12.

Širvintų miesto ir
rajono

Meno mokykla

Širvintų miesto ir
rajono

Sporto mokykla

–

(186 mokinių)
–

(215 mokinių)

Nuo 2015 metų spalio 1 dienos net 460 mūsų rajono vaikų lanko neformaliojo vaikų švietimo
užsiėmimus. Savivaldybės ir Administracijos vadovės aktyviai skatino neformaliojo vaikų švietimo
veiklą, ieškojo galimybių jo pasiūlos įvairumui užtikrinti. 2015 metais neformaliajam vaikų švietimui
buvo gauta 17405 Eur. Vaikai galėjo rinktis net iš 27 siūlomų būrelių. 2016 metams taip pat skirtos lėšos
ir mokiniams paliekama galimybė toliau lankyti pasirinktus būreliu arba rinktis naujus.
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Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Širvintų rajono Bartkuškio mokykloje daugiafunkciame centre veiklą
pradėjo ikimokyklinio ugdymo grupė. Siekiant suteikti pagalbą jaunoms šeimoms, sudarytos sąlygos
vaikams darbo dienomis 10,5 val. būti darželio grupėje.
Siekiant bendrų visai rajono bendruomenei tikslų, svarbus Savivaldybės vadovų, Tarybos narių, ir
švietimo įstaigų vadovų bendradarbiavimas. Švietimo įstaigų vadovai atlieka reikšmingą vaidmenį
formuojant mokymo ir mokymosi aplinką, teikiant paramą mokiniams, tėvams, mokyklos darbuotojams,
skatinant didesnį švietimo įstaigų pasiekimų lygį.
2015 metais Širvintų rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius
atliko Širvintų lopšelio-darželio „Buratinas“ ir Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“ įmokų už išlaikymą
švietimo įstaigoje surinkimo ir panaudojimo auditus. Vidaus auditų metu buvo vertinta įstaigų veiklos ir
valdymo kokybė, vidaus kontrolės sistema, teisės aktų laikymosi ir lėšų panaudojimo procedūros.
Nustačius atskiros veiklos ir valdymo, vidaus kontrolės trūkumų, auditų ataskaitose pateiktos išvados ir
rekomendacijos veiklos tobulinimo užtikrinimui.
2015 m. merė Živilė Pinskuvienė ir Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauksienė ne
kartą lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje, kur susitiko su ministre Audrone
Pitrėniene, viceministrėmis Svetlana Kauzoniene, Genoveita Krasauskiene, Lietuvos Respublikos Seime
– su Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku Raimundu Paliuku dėl Širvintų rajono švietimo
srities klausimų, susijusių su ugdymo sąlygomis, dėl parengtų investicijų projektų „Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vidaus patalpų sutvarkymas“, Širvintų lopšelio-darželio „Saulutė“
patalpų infrastruktūros gerinimas“, „Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos rekonstravimas“, dėl
finansavimo skyrimo Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos valgyklos statyboms ir kt.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Viena iš aktualiausių rajono gyventojams problemų – atliekų tvarkymas ir šių paslaugų kainos.
2015 metais, pradėjus dirbti naujos sudėties Savivaldybės tarybai, reikėjo atlikti darbus, kurie turėjo būti,
bet laiku buvusios kadencijos Savivaldybės ir Administracijos vadovų nebuvo padaryti. T.y. parengti ir
patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. balandžio mėn. 16 d. nutarimu Nr. 366 patvirtinto Valstybinio atliekų tvarkymo
2014-2020 metų plano laikotarpį.
2015 m., pradėjus dirbti naujos sudėties Tarybai ir Administracijos komandai, sudaryta paslaugų
pirkimo-pardavimo sutartis dėl atliekų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų, t. y. Širvintų rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo plano 2014-2020 metų laikotarpiui projekto, Širvintų rajono savivaldybės
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atliekų tvarkymo taisyklių projekto ir dvinarės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo, teisės aktų, reikalingų dvinarės
rinkliavos ar kitos įmokos įteisinimui, projektų parengimo, paslaugų. Širvintų rajono savivaldybės atliekų
tvarkymo plano 2014-2020 metų projektas bus pateiktas tvirtinti Širvintų rajono savivaldybės taryboje
2016 m. kovo mėn.
2008 m. liepos 21 d. su Širvintų rajono savivaldybė su UAB „Ecoservice“ sudarė paslaugų
teikimo sutartį dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo Širvintų rajono
savivaldybės teritorijoje 5 metams. 2013 metais sutartis buvo pratęsta iki Širvintų rajono savivaldybė
patvirtins visus reikalingus teisės aktus ir jie įsigalios savivaldybės teritorijoje, bet ne ilgiau kaip iki 2015
m. rugpjūčio 31 d. įskaitytinai.
Iki šios datos buvusios kadencijos vadovai jokių teisės aktų neparengė, todėl naujai išrinkta
Savivaldybės vadovybė 2015 m. rugpjūčio mėn. privalėjo pratęsti sutartį su esamu atliekų vežėju iki 2016
m. gruodžio 31 d.
Įvertinus tai, kad Savivaldybė perims organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo administravimą
(tai iki šiol atliko pats atliekų vežėjas, t.y. UAB „Ecoservice“), būtina atlikti parengiamuosius darbus.
2015 metais, rengiantis organizuoti ir vykdyti naujo vežėjo parinkimo konkursą, įsigyta atliekų tvarkymo
sistemos programinė įranga, kuri leis sukurti kokybišką, viešą ir aiškią atliekų surinkimo ir apskaitos
sistemą. Savivaldybė sudarė sutartis su VĮ „Registrų centru“ dėl Širvintų rajono savivaldybės
Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrų duomenų, kurie bus reikalingi įdiegiant atliekų turėtojų modulį.

ŽEMĖS ŪKIS

2015 m. Širvintų rajono savivaldybėje buvo įgyvendintas projektas „Širvintų rajono savivaldybės
patikėjimo teise valdomų ir naudojamų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija“, kurio metu buvo
rekonstruotos 4 užtvankos.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontui ir priežiūrai 2015
m. buvo panaudota 72,6 tūkst. Eur. Darbai atlikti Motiejūnų, Družų, Musninkų, Šešuolėlių kadastrinėse
vietovėse. 21 tūkst. Eur. panaudota Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
avarinių gedimų remontui.
2015 m. Širvintų rajone naujai įregistruoti, perregistruoti ar patikslinti 245 ūkininkų ūkiai. 2367
ūkio subjektai deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo
centre buvo registruotos ir atnaujintos 2469 žemės ūkio valdos.
Merė Živilė Pinskuvienė, siekdama padėti rajono ūkininkams, tarpininkavo dėl informacinių
renginių organizavimo.
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Širvintų rajono žemės ūkio srities klausimai buvo pristatyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministrei Virginijai Baltraitienei, viceministrams Gintui Sauliui Cironkai, Viliui Martusevičiui.
Konsultuotasi su Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų pirmininku Sauliumi Bucevičiumi.
Geriausi rajono ūkininkai pagerbti „Metų ūkio“ rinkimuose, apdovanoti rajono derliaus šventės
metu.

KULTŪRA

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, skirdama didelį dėmesį rajono
reprezentacijai, kultūros paslaugų plėtrai, bendruomenės įtraukimui į kultūrinį gyvenimą, 2015 metais
sudarė 9 komisijas ir darbo grupes, kuruojančias atskiras kultūros sritis, renginių organizavimą.
Didelis dėmesys buvo skirtas jubiliejinei miesto šventei „Širvintoms 540“. Rengiantis šventei,
buvo sudaryta darbo grupė dėl Širvintų krašto garbės piliečio vardo skyrimo nuostatų pakeitimo,
visuomenės apklausos organizavimo, kandidatūrų atrinkimo. Širvintų rajono savivaldybės tarybai priėmus
sprendimą, garbės piliečio vardas buvo suteiktas ir regalijos miesto šventės metu garbingai įteiktos dviem
garbioms Širvintų krašto pedagogėms, buvusioms ilgametėms miesto mokyklų direktorėms Janinai
Martinaitienei ir Helenai Vaicekauskienei.
Miesto šventėje dalyvavo daug garbingų svečių: Europarlamentaras Valentinas Mazuronis,
tarptautinio bendradarbiavimo partneriai iš Baltarusijos Respublikos Postavų rajono, Lenkijos
Respublikos Rakonevicų savivaldybės, Ukrainos Respublikos Charkovo rajono.
Gegužės 30 d. šventės programoje gražiai įsikomponavo Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos
pavasaris 2015“ renginiai Širvintose ir Kernavėje. Festivalio dalyviai: poetas, eseistas, vertėjas Vladas
Braziūnas, aktorius Vytautas Rumšas, poetė Vitalija Bogutaitė, poetas, bardas Kazimieras Jakutis
(Pagulbis).
Birželio 13-14 d. mūsų rajono delegacija, vadovaujama Tarybos narės Irenos Vasiliauskienės,
vyko į tarptautinio partnerio, Baltarusijos Respublikos Postavų miesto, XXV jubiliejinį liaudies muzikos
festivalį ,,Skamba cimbolai ir armonikos“.
2015 m. Širvintų krašto šviesuolio, menininko, medžio drožėjų meistro Ipolito Užkurnio žmona
Auksė Aurelė Užkurnienė perdavė savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją Širvintų krašto žmonėms.
Merės Živilės Pinskuvienės pastangomis 2015-07-06 Kernavėje įvyko Ipolito Užkurnio skulptūros darbų
ekspozicijos atidarymas. Padėka už neįkainojamą dovaną Širvintų kraštui A.A.Užkurnienei buvo
iškilmingai įteikta jubiliejinės Širvintų miesto šventės metu.
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Merė Živilė Pinskuvienė aktyviai įsitraukė palaikydama paminklo Ignui Šeiniui (Jurkūnui)
pastatymo idėją, kurią 2013 m. iškėlė susibūrusi visuomeninė iniciatyvinė grupė, jos pirmininkė Danutė
Miliukienė. Atsižvelgdama į tai, kad idėją dėl paminklo pastatymo būtinybės iškėlė patys rajono
gyventojai, kad buvo surinkta nemaža dalis lėšų, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė
ėmė ieškoti visų įmanomų galimybių gauti finansavimą ir užbaigti projektą. Raštu kreiptasi į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę, Kultūros ministeriją, Seimą, įvyko ne vienas susitikimas su kultūros sritį
kuruojančiais specialistais. Paminklo pastatymo idėją palaikė ir padėjo ją plačiau pristatyti Kultūros
ministras Šarūnas Birutis, jo patarėja Danguolė Martinkienė. Merės potvarkiu sudaryta darbo grupė,
atsižvelgusi į gautas rekomendacijas, parengė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikė
projektą 2016 m. Istorinės atminties puoselėjimo programai dėl trūkstamo paminklo finansavimo.
Kiti Širvintų rajono kultūrinio gyvenimo akcentai 2015 metais:
2015 m. balandžio 30 d. – jautrus ir įspūdingas renginys, skirtas Motinos dienai. Rajono
daugiavaikes mamas sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas.
2015 m. gegužės 9 d. Europos dienos šventė „Europa - mūsų dabartis ir ateitis“ Širvintų rajono
savivaldybės bibliotekoje.
2015 m. birželio 3 d. Širvintų švietimo centras surengė geriausių rezultatų įvairiose olimpiadose ir
konkursuose pasiekusių rajono moksleivių apdovanojimų šventę „Sėkmės paukštė“. Mokinius sveikino
Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
2015 m. rugsėjo 26 d. Širvintose vyko derliaus šventė „Rudens dūzgesys“, skirta Etnografinių
regionų metams. Šventės svečias – Žemės ūkio viceministras sveikino geriausius Širvintų rajono
ūkininkus, gražiausiai tvarkomų sodybų konkurso nugalėtojus.
2015 m. rugsėjo 1 d. buvo organizuotas renginys Mokslo ir žinių dienos proga visai šeimai.
Šventės akcentas – jokio alkoholio.
2015 m. spalio 5 d. merės iniciatyva buvo surengta pakili šventė rajono socialiniams
darbuotojams, mokytojams, policininkams.
2015 m. gruodžio mėnesį merė Živilė Pinskuvienė rajono moteris pakvietė į akciją „Dalinkimės
širdžių šiluma“,

kurios metu surinktos dovanos ir iškepti kepiniai buvo dovanojami sunkiai

besiverčiančioms, daugiavaikėms rajono šeimoms, vienišiems, neįgaliems rajono gyventojams.
2015 m. gruodžio mėnesį buvo šventiškai papuoštas miestas, įžiebta Kalėdų eglė, merės Živilės
Pinskuvienės iniciatyva šurmuliavo kalėdinė mugė, vyko renginiai. Širvintų miesto šventinė eglė
interneto portalo „Delfi“ apklausoje, renkant gražiausiai papuoštą Lietuvos eglę, užėmė 3 vietą.
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SPORTAS

2015 m., siekiant vaikų ir jaunimo užimtumo, rajono gyventojų aktyvaus gyvenimo būdo
skatinimo, daug dėmesio buvo skirta sporto propagavimui. Širvintų miesto futbolo aikštėje pastatytos
futbolo komandoms ir teisėjams persirengimo patalpos. Merės Živilės Pinskuvienės iniciatyva buvo
surengta varžybų, sporto renginių, pagerbiami aukštų rezultatų pasiekę rajono sportininkai, jų mokytojai
bei treneriai.
Bendradarbiaujant su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo užbaigta įrengti universali dirbtinės dangos sporto aikštelė Kalnalaukio gatvėje (30×60
metrų).
Siekiant įgyvendinti naujo, modernaus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos
stadiono projektą, atlikti melioracijos darbai ir pradėti naujojo stadiono projektavimo darbai.
Merė Živilė Pinskuvienė padėjo Širvintų rajono neįgaliųjų draugijai organizuoti neįgaliųjų sporto
žaidynes, kuriose dalyvavo daugiau kaip 50 žmonių.
Širvintų rajone 2015 m. buvo surengtos krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, plaukimo,
seniūnijų bendrojo ugdymo mokyklų futbolo „Golas“, paauglių krepšinio, paplūdimio tinklinio varžybos.
Mokinių vasaros atostogų metu Širvintose buvo surengti paauglių krepšinio „Oranžinio kamuolio“ ir
futbolo „Odinio kamuolio“ turnyrai, kuriuose žaidė įvairaus amžiaus rajono vaikai, tokiu būdu buvo
padidintas vaikų užimtumas vasaros atostogų metu.
Dėl rajono sporto klausimų bendradarbiaujama su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Kūno
kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centru, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos futbolo federacija ir kitomis sporto
organizacijomis.
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KAIP STIPRĖS IR KEISIS ŠIRVINTŲ RAJONAS

Bus kompleksiškai sutvarkyta teritorija aplink Širvintų miesto tvenkinį:
 Pastatytas pėsčiųjų tiltas;
 Įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai;
 Statomos naujos vaikų žaidimų aikštelės;
 Sutvarkytas skulptūros „Širvinta“ skveras, kitos viešosios erdvės;
Bus įgyvendintas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimo
projektas;
Bus baigtos asfaltuoti Širvintų kaimo gatvės;
Toliau atsakingai tvarkomi viso rajono keliai;
Bus atnaujinama gatvių apšvietimo sistema;
Motiejūnų kaime planuojama įrengti nuotekų sistemą;
Vietoj senųjų gimdymo namų, esančių P. Cvirkos g. 15A, bus statomas naujas 18 butų
socialinis būstas;
Širvintų mieste bus statomas naujas, modernus sporto kompleksas (su 25 m. ilgio 4 takelių
baseinu, vaikų baseinėliu, pirčių zona, sūkurine vonia, universalia sporto sale, pritaikyta tinkliniui, salės
futbolui, lauko tenisui, rankiniui, krepšiniui);
Bus įgyvendinamas projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“;
Tarybai pritarus investicijų į savivaldybės infrastruktūrą sutarčiai, Širvintų mieste I.
Šeiniaus g. 19, bus statomas prekybos centras MAXIMA, įrengiamas gatvės tęsinys, šaligatviai;
Bus rengiamas Širvintų meno mokyklos pastato apšildymo projektas;
2015-12-16 pasirašius statybos rangos sutartį dėl Kalnalaukio g. Širvintų m. ruožo nuo
0,381 km iki 2,655 rekonstravimo darbų, bus vykdomas kapitaliniai gatvės sutvarkymo darbai;
2015 metais buvo sėkmingai tęsiamas įgyvendinamas projektas „Širvintų rajono viešosios
bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“. Projekto darbai bus tęsiami 2016 metais.

