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ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS ŽODIS 

 

Gerbiamieji, 

 

praėjo dar vieneri metai, kai į Jus kreipiuosi dirbdama 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktore. Šios 

pareigos ir 2016-ieji metai atnešė daugybę išbandymų, naujų 

tikslų ir užduočių. Didžiuojuosi matydama, kad kartu su 

Administracijos darbuotojais išbandymus įveikėme, tikslus 

pasiekėme, užduotis atlikome. Komandinis darbas ir noras kurti 

gerovę Širvintų rajone lėmė, kad pasiekėme rezultatų, kuriais 

galime pasidžiaugti. 

Ne visi darbai yra plačiai matomi ar žinomi visuomenei, tačiau kiekvienas iš jų, 

nepriklausomai nuo sudėtingumo ar laiko, kurio prireikė jam atlikti, yra 2016 metų veiklos ir jos 

rezultatų dalis. Visos Savivaldybės administracijos dedamos pastangos ir atliekami darbai vienodai 

reikšmingai prisideda prie svarbiausio tikslo – kurti darnų, stiprų rajoną, užtikrinti kuo geresnes 

gyvenimo sąlygas rajono gyventojams. 

2016 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija veiklą vykdė 2015 metų 

pabaigoje patvirtinta nauja struktūra, leidusia optimizuoti įstaigos darbą, efektyviai naudoti 

žmogiškuosius išteklius. Vykdant Savivaldybės administracijai ir direktoriui priskirtas funkcijas, 

įgyvendinant strateginiame plane numatytas programas, iškeltus tikslus ir uždavinius, Širvintų 

rajono savivaldybės administracija atsakingai vadovavosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, 

užtikrino kokybišką ir efektyvų darbą, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą, racionaliai ir 

organizuotai koordinavo Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų veiklą. 

2016 metais pagreitį įgavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programų laikotarpis. Įgyvendiname projektus, rengiame dokumentus naujiems, dedame 

visas pastangas, kad būtų tikslingai panaudojamos gaunamos lėšos. Nepaisant politinių oponentų 

visuomenei peršamos nuomonės, neva visi pastaraisiais metais įgyvendinami projektai yra parengti 

buvusios valdžios, noriu atsakingai pasakyti – 2015 metais pradėjome dirbti nuo nulio, o visi 2016 

metais atlikti darbai yra tik šios Savivaldybės tarybos suplanuoti ir šios struktūros Administracijos 

įgyvendinti. 

Per 2016 metus Savivaldybės tarybai pateikiau 315 sprendimų projektų, iš kurių 307 

tapo sprendimais. Sprendimais, skirtais Širvintų rajonui, jo žmonėms ir jų gerovei. Kiti 2016 metų 

veiklos rezultatai pateikiami tolimesnėse šios ataskaitos dalyse. 2016 metų veiklos ataskaita 
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parengta pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31  d. sprendimu Nr. 1-78 ,,Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas 9 

programas.  

Esu dėkinga merei Živilei Pinskuvienei, Tarybos nariams už diskusijas, pasiūlymus, 

komentarus ir palaikymą, o Administracijos darbuotojams – už darbštumą, atsakingumą ir 

suinteresuotumą vieningai siekti iškeltų tikslų. Tikiu, kad šios savybės ir 2017 metais leis be 

didesnių kliūčių įgyvendinti numatytus planus. 

 

Su pagarba 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė 

Ingrida Baltušytė-Četrauskienė 
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ĮVADAS 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 

dalies 9 punktu, Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. 1-7 (redakcijos: Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 1-31, Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. 1-73, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. 1-119, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. 

sprendimas Nr. 1-67, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. 1-

164) 215 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius atsiskaito už savo ir Savivaldybės 

administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui. 

Savivaldybės administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija, 

turinti viešojo administravimo teises ir pareigas. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės 

tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui, vadovauja Savivaldybės administracijai ir yra 

šios įstaigos vadovas.  

Nuo 2015 m. liepos 23 d., Tarybos įgaliojimų laikui (2015–2018 metai), politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės administracijos direktore dirba Ingrida Baltušytė-

Četrauskienė. 

Nuo 2015 m. rugpjūčio 17 d., Tarybos įgaliojimų laikui (2015–2018 metai), politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo pagrindu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja dirba 

Elona Pečiukaitienė. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai 

Pečiukaitienei pavesta koordinuoti Savivaldybės administracijos veiklą Vaiko teisių apsaugos 

užtikrinimo, sveikatos ir sanitarijos, aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos užtikrinimo srityse. 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir 

Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaita pateikta pagal Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31  d. sprendimu Nr. 1-78 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės 

2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo" patvirtintas 9 programas:  

 01 Valdymo tobulinimo programa. 

 02 Švietimo programa. 

 03 Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa. 

 04 Sveikatingumo programa. 

 05 Aplinkos apsaugos programa. 

 06 Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa. 

 07 Žemės ūkio plėtros programa. 
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 08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo 

programa. 

 09 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa. 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir 

Savivaldybės administracijos darbuotojai, įgyvendindami 2016 m. programas, siekė šių strateginių 

tikslų: 

  Padidinti Savivaldybės valdymo efektyvumą. 

 Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas mokymuisi visą 

gyvenimą. 

 Plėtoti ir modernizuoti infrastruktūrą, skatinti pažangaus verslo plėtrą. 

 Suformuoti ir palaikyti sveiką, socialiai saugią visuomenę. 

 Užtikrinti švarią ir saugią gyvenamąją aplinką.  

 Skatinti kultūros, turizmo, pažangaus žemės ūkio ir kaimo plėtrą.  

 

2017 m. Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės administracija savo 

veiklomis ir toliau sieks, kad būtų sėkmingai įgyvendinama 2014-2020 metų ES programa, gerėtų 

kelių ir gatvių infrastruktūra, rajone būtų vykdomas efektyvus ir kokybiškas švietimas, sveikatos 

priežiūra. Didelis dėmesys bus skiriamas stipriam tarpinstituciniam bendradarbiavimui, kuriuo bus 

siekiama dar labiau sustiprinti ir užtikrinti vaiko teisių apsaugą. Bendromis pastangomis bus 

kuriama saugi ir švari rajono aplinka, plačiai prieinamos kultūrinės paslaugos, tinkamai 

įgyvendinama valstybės politika žemės ūkio, melioracijos srityse, teikiama kvalifikuota teisinė 

pagalba. Atsakingai ir efektyviai bus planuojamas ir valdomas Savivaldybės biudžetas, tinkamai ir 

efektyviai teikiamos Savivaldybės viešosios paslaugos. 
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2016 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 14 377,5 tūkst. eurų. 
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Palyginus 2016 metus su 2015 metais, 2016 metais biudžeto pajamų buvo gauta 12 proc. 

daugiau negu 2015 m. (2 pav.)  

2 pav. Biudžeto pajamos 2015-2016 m. tūkst. Eur 

 

2016 metais iš planuotų 15 270 tūkst. eurų išlaidų išleista 14 273,6 tūkst. eurų arba 93,5 

proc. Didžiausią 2016 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui (42,9 proc. 

viso biudžeto). Visa Savivaldybės 2016 metų biudžeto išlaidų struktūra pavaizduota 3 pav. 
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Per 2016 metus Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė 5 sprendimus dėl biudžeto 

pakeitimo. Sprendimus pakeisti biudžetą lėmė teisės aktų pasikeitimai, gautos papildomos lėšos, 

asignavimų valdytojų prašymai. 

2016 m. sausio 1 d. bendra Širvintų rajono savivaldybės paskolų suma siekė 2 517,9 tūkst. 

Eur. Šią paskolų sumą sudaro 2010 m.–2015 m. balandžio 8 d. laikotarpiu Savivaldybės investicinių 

projektų vykdymui paimtos paskolos (kai Savivaldybės administracijai vadovavo Elena 

Davidavičienė). Siekiant sumažinti Savivaldybės skolų naštą ir paskolų palūkanas, intensyviai 

ieškota galimybių refinansuoti praeito laikotarpio paskolas. 2016 metų pradžioje buvo pasirašyta 

sutartis minėtoms sutartims refinansuoti – 2 484 tūkst. Eur, pagal kurią palūkanos sumažėjo 1,5–3 

kartais. Palyginimui – už 2016 m. sumokėta 33,7 tūkst. Eur palūkanų, tuo tarpu 2015 m. buvo 

sumokėta 47,8 tūkst. Eur. Be to, per 2016 m. Savivaldybė grąžino 220,2 tūkst. Eur buvusių 

kadencijų paimtų paskolų (rajonui vadovaujant merams Kęstučiui Pakalniui ir Vincui 

Jasiukevičiui). 

2016 m., įvertinus finansinę situaciją bei laikantis skolinimosi limitų, buvo priimtas 

sprendimas paimti pirmąją per dvejus šios kadencijos darbo metus paskolą prisidėti prie didžiųjų 

investicijų projektų įgyvendinimo. 400 tūkst. Eur paskola paimta projektams „Širvintų rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos ir Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro pastato 

Širvintose, I. Šeiniaus g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas“,  „Sodžiaus, Gluosnių, Beržų, 

Miško, Jazminų, Dobilo, Trumposios gatvių kapitalinis remontas (asfaltbetonio dangos įrengimas) 
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Širvintų k., Širvintų sen., Širvintų r.“,  „Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 

2,655 km rekonstravimas“.   

Biudžeto išlaidos Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui 2016 

metais sudarė 5 778 tūkst. eurų, o įnašai socialiniam draudimui sudarė 1 780,7 tūkst. eurų. Darbo 

užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui sudarė  53 proc. viso biudžeto išlaidų. Palyginus 

2016 metus su 2015 metais, išlaidos darbo užmokesčiui sumažėjo 2 proc. Prekėms ir paslaugoms 

sunaudota 2 843,4 tūkst. eurų, arba – 19,9 proc. viso biudžeto išlaidų. Socialinėms išmokoms 

(pašalpoms) panaudota 589,4 tūkst. eurų, o tai sudaro 4,1 proc. metų biudžeto. 2016 metus lyginant 

su 2015 metais, išlaidos socialinėms pašalpoms sumažėjo, kadangi gerėjant ekonominei situacijai 

sumažėjo pašalpų gavėjų skaičius. Materialiajam ir nematerialiajam turtui bei finansiniams 

įsipareigojimams vykdyti panaudota 3 132,4 tūkst. eurų, tai sudaro 21,9 proc. metų biudžeto.  
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VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA 

 

Savivaldybės valdymo tobulinimo programos paskirtis – valdymo kokybės gerinimas, 

viešojo ir vidaus administravimo tobulinimas, kad būtų greitai ir efektyviai tenkinami visuomenės 

poreikiai. 

Savivaldybės valdymo tobulinimo programos trumpalaikiai tikslai:  

1. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant 

finansinius ir veiklos auditus.  

2. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų 

vykdymą, finansavimą.  

3. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą rajono įvaizdį. 

1. Pirmojo tikslo ,,Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto 

naudojimą atliekant finansinius ir veiklos auditus“ įgyvendinimas.  

Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų 

piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą organizuoja Savivaldybės administracija. Ji 

organizuoja, kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą. Savivaldybės tarybos, 

Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą taip pat atlieka Savivaldybės 

administracija.  

Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Savivaldybės 

konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, Savivaldybės biudžeto įvykdymo konsoliduotosios 

ataskaitos parengimą ir pateikimą, Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo 

teisėtumą.  

 Savivaldybės kontrolieriaus pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie 

finansinę atskaitomybę, biudžeto įvykdymo ataskaitą bei Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, 

disponavimo juo teisėtumą. Širvintų rajono savivaldybės kontrolierius, siekdamas trumpalaikio 

tikslo – skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą, skatino į 

rezultatus orientuotą valdymą Širvintų rajono savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos 

įstatymų numatyta tvarka. Reikšmingų klaidų ar neatitikimų nenustatyta.  

Centralizuoto vidaus audito skyrius yra Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui. 

Centralizuoto vidaus audito skyrius vykdė nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir 

konsultavimo veiklą siekdamas užtikrinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir (ar) jos 

valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų rizikos veiksnių valdymą ir vidaus kontrolę, 

teisės aktų laikymąsi, turto valdymą, klaidų bei apgaulės nustatymą ir prevenciją.  Skyriaus veikla 
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buvo organizuota vadovaujantis galiojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės 

ir vidaus audito įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 

470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus 

audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. 

gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių 

profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo“ ir 

kitais vidaus audito darbą reglamentuojančiais teisės aktais.  

Centralizuoto vidaus audito skyriaus veikla yra planuojama sudarant strateginius, 

metinius veiklos planus, įvertinant Skyriaus žmogiškuosius išteklius, rizikingumą. Planai sudaromi 

atsižvelgiant į vidaus kontrolės būklę audituojamuose subjektuose, suderinant su Savivaldybės 

kontrolieriumi bei atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymus.  

2016 m. vasario 4 d. parengtas ir suderintas su Savivaldybės administracijos direktore 

Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2016–2018 metų strateginis planas. 

2015 m. gruodžio 31 d. parengtas ir raštu suderintas Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus 2016 m. veiklos planas (planas patikslintas 2016 m. rugsėjo 9 d.). Metiniame veiklos plane 

buvo numatyta atlikti 5 veiklos auditus. 2016 metais buvo atlikti ir 4 vidaus auditai, iš jų 2 

neplaniniai auditai. Neplaniniai veiklos auditai buvo atlikti įvertinus galimas rizikas bei 

vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.  

Vidaus auditų ir vertinimų metu, siekiant nustatytų tikslų, buvo įvertinta Savivaldybės 

administracijai pavaldžių ir (ar) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos ir 

valdymo kokybė, vidaus kontrolės sistema, gebėjimas užtikrinti strateginio planavimo 

organizavimą, teisės aktų laikymosi, funkcijų paskirstymo ir lėšų panaudojimo procedūras. Vidaus 

audito metu buvo nustatyti atskiros veiklos ir valdymo, vidaus kontrolės trūkumai. Vidaus auditų 

ataskaitose pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl audituotos veiklos procedūrų tobulinimo ir 

veiklos gerinimo užtikrinimo. Buvo pateiktos 36 rekomendacijos.  

Vykdyta poauditinė veikla – tikrintas pateiktų audito rekomendacijų įgyvendinimas, 

užpildytos 7 pažymos apie vidaus audito ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą. 

2. Antrojo tikslo „Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės 

veiklos funkcijų vykdymą, finansavimą“ įgyvendinimas.  

2.1. 2016 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija, vykdydama viešojo 

administravimo funkcijas, siekė antrojo trumpalaikio tikslo – įgyvendinti kokybišką valdymą ir 

veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą bei finansavimą. Savivaldybės administracija 

savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo 
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administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais 

savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais.  

4 pav. Širvintų rajono savivaldybės administracijos pateikti ir priimti Tarybos sprendimų 

projektai 2016 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos steigėja yra Širvintų rajono 

savivaldybės taryba. Savivaldybės administracija yra juridinis asmuo. Širvintų rajono savivaldybės 

administracijoje yra 11 struktūrinių padalinių (skyrių), 4 struktūriniai padaliniai (poskyriai), 8 

struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) ir 3 valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius 

padalinius, pavaldūs Administracijos direktoriui, 2 politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės 

tarnautojai. Širvintų rajono savivaldybės administracijoje nustatytas didžiausias valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius – 122.  

2016 m. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, vykdant personalo 

valdymo funkciją, parengti 787 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 

personalo klausimais, 402 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai 

atostogų ir komandiruočių klausimais.  

                   2016 m. parengtos 102 darbuotojų darbo sutartys, suformuoti ir pateikti 254 pranešimai 

Valstybinio socialinio draudimo fondo Širvintų skyriui apie apdraustųjų Valstybinio socialinio 

draudimo pradžią, pabaigą bei nedraudiminius laikotarpius. 

                   2016 m. suorganizuoti ir įvykdyti 7 konkursai valstybės tarnautojo pareigoms užimti. 

Suorganizuotas ir įvykdytas konkursas į Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 

pareigas, į Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus pareigas, į VšĮ Širvintų 
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rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigas. Teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikta valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos administravimo funkcija. Taip pat 

parengtas įstaigos darbuotojų kasmetinių atostogų grafikas bei atliktos kitos teisės aktų priskirtos 

funkcijos, susijusios su personalo valdymu bei administravimu. 

2.3. Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos veikla 2016 m. buvo organizuojama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsniu, Širvintų rajono 

savivaldybės 2016 m. civilinės saugos darbo planu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 9-50 ,,Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės civilinės saugos 2016 metų priemonių plano patvirtinimo“. Pagrindinis dėmesys buvo 

skirtas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Savivaldybės teritorijoje įgyvendinimui, 

civilinės saugos organizavimui, seniūnijų, įmonių, įstaigų bei organizacijų, gyventojų įgūdžių 

tobulinimui. Nuolat buvo teikiama metodinė pagalba visais civilinės saugos organizavimo 

klausimais. 

Rajono spaudoje, Savivaldybės tinklalapyje 2016 m. buvo spausdinami straipsniai 

civilinės saugos klausimais, perspėjimai apie pavojingus meteorologinius reiškinius, apie rajono 

ekstremalių situacijų komisijos (toliau - ESK) ir operacijų centro, informuojama apie perspėjimo ir 

informavimo sistemos patikrinimus ir kt. 

 Širvintų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdžio 2016 m. kovo 23 d. nutarimu 

buvo patvirtintas ,Širvintų rajono savivaldybės  prevencinių priemonių planas siekiant išvengti 

gaisrų atvirose teritorijose. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 

3 d. įsakymu Nr. 9-185 ,,Dėl komisijos sudarymo hidrotechnikos statinių techninei būklei įvertinti“ 

komisija tikrino pavojingų hidrotechninių statinių būklę. Hidrotechnikos statiniai taip patikrinti 

vykdant Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 

9-832 ir 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. 9-932.  

Vadovaujantis  Širvintų  rajono  ekstremalių situacijų  komisijos  posėdžio 2016 m. 

kovo 23 d. nutarimu, seniūnijose buvo organizuojami susitikimai su gyventojais. Susitikimų metu 

buvo kalbama apie žolės deginimo žalą gamtai, sveikatai ir kylančius pavojus deginant žolę, 

dalinami agitaciniai plakatai ir informaciniai raštai apie įstatymais numatytas sankcijas žolės 

degintojams. Vakarais ir savaitgalio dienomis buvo atliekami išvažiuojamieji reidai gaisrų židinių 

nustatymui. Buvo organizuojami susitikimai su girininkijų darbuotojais, išaiškintos pavojingiausios 

teritorijos ir miškų masyvai bei priemonės jų saugumui užtikrinti. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo  14 straipsnio 2 punktu, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 ,,Dėl ekstremaliųjų 

situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, Širvintų rajono savivaldybės 
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administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 9-762 ,,Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės 2015-2017 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių plano patvirtinimo“ buvo 

patikslintas Širvintų rajono savivaldybės prevencinių priemonių planas  2015–2017 m. 2016 m. 

kovo 16 d. bei 2016 m. lapkričio 3 d. atnaujinta ekstremalių situacijų komisija ir ekstremaliųjų 

situacijų operacijų centras. 

Pagrindiniai Savivaldybės ESK tikslai – pasirengti greitai ir efektyviai valdyti 

Savivaldybės teritorijoje gresiančią ir (ar) susidariusią ekstremaliąją situaciją, šalinti jos padarinius 

savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis bei naudojant savivaldybėje turimus 

arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius.  Šiuo metu ESK vadovė yra Savivaldybės 

administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė. 

ESK narių iškvietimui naudojamasi iškvietimo schema, nustatyta iškvietimo tvarka. 

Priskirti automobiliai su Administracijos vairuotojais iškviesti ESK narius ne darbo valandomis. 

Savivaldybės ESK darbo vieta – Savivaldybės posėdžių salė.  

2016 m. gegužės 12 d. Širvintų rajono ESK posėdyje buvo apsvarstytas klausimas „Dėl 

pasirengimo bendriems veiksmams nepaprastosios ar karo padėties metu“, taip pat įvertintos 

Širvintų rajono savivaldybės ESK ir Krašto apsaugos savanorių Didžiosios kovos 8-osios rinktinės 

bendradarbiavimo galimybės. Posėdžio metu buvo nutarta tęsti bendradarbiavimą.  

2.4. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio (toliau – 

Buhalterijos poskyris) darbuotojai tvarkė Savivaldybės administracijai skirtą Savivaldybės 

biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų gaunamų lėšų apskaitą pagal išlaidų sąmatas, 

rengė finansinę atskaitomybę. 2016 m. Buhalterijos poskyris buhalterinę apskaitą tvarkė 

Savivaldybės administracijoje įdiegtoje Veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo ir 

apskaitos sistemoje, veiklą vykdė vadovaudamasis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 

viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2010 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 9-529 patvirtinta Širvintų rajono 

savivaldybės biudžetinių įstaigų apskaitos politika, Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 9-35 patvirtintu Savivaldybės administracijos 

sąskaitų planu.  

2016 m. Buhalterijos poskyris pateikė Savivaldybės administracijos metinį finansinių 

ataskaitų rinkinį bei tarpusavio derinimo operacijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų 

konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS). Savivaldybės administracijos finansinių 

ataskaitų rinkiniai sudaromi taip, kad realiai ir teisingai parodytų įstaigos turtą, finansavimo sumas, 

įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, grynąjį turtą, pinigų srautus. Buhalterijos poskyris, 
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tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkinius, vadovavosi bendraisiais apskaitos principais. 

2.5. Teises, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai, 2016 m. atlikdami 

valstybės perduotos civilinės metrikacijos funkcijas, vadovavosi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Civilinės metrikacijos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. I R- 

160, reglamentuojančiomis civilinės būklės aktų registravimo ir įtraukimo į apskaitą ir mirties 

registravimo seniūnijose tvarką. 

2016 m. Širvintų rajone sudarytas 161 gimimo įrašas, iš jų - 33 vaikams, gimusiems 

užsienyje ir įtrauktiems į apskaitą. Jungtinėje Karalystėje gimė 22, Airijoje – 4, Baltarusijos 

Respublikoje, Norvegijoje, Estijoje, Austrijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Rusijoje po 1 Lietuvos 

pilietį. Gimė 76 mergaitės ir 85 berniukai. Naujagimiams tėvai davė ir retų vardų: Jonatanas, 

Nikolajus, Arsenijus, Atėnė, Evija, Anika. Populiariausi mergaičių vardai: Rusnė, Viltė, Luka, 

Austėja, Smiltė, Liepa, Tėja, o berniukų: Vakaris, Arnas, Pijus, Benas, Gytis, Dominykas, Jokūbas, 

Ajus. 

Įregistruotos 86 santuokos. Į apskaitą įtrauktos ir 4 užsienio valstybėje įregistruotos 

santuokos (Vokietijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje ir Filipinuose). Taip pat į apskaitą įtrauktos 

bažnyčioje sudarytos santuokos: 22 Kernavės Romos katalikų bažnyčioje (toliau – RKB), 10 

Širvintų RKB, 5 Šešuolėlių RKB, 3 Musninkų RKB, 2 Čiobiškio RKB ir 1 Kiauklių RKB sudaryta 

santuoka. Sudaryti 35 santuokos nutraukimo įrašai. (5 pav.). 

5 pav. 2014–2016 m. įregistruoti civilinės būklės aktų įrašai 
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1 lentelė. Santuokos nutraukimo metu turėtų bendrų vaikų iki 18 metų skaičius 

 

 

 

 

Po santuokos nutraukimo 3 moterys susigrąžino iki santuokos turėtą pavardę. 

Ilgiausiai trukusi santuoka – 55 metai, trumpiausiai – 2 metai. 

Širvintų rajone užregistruotos 253 mirtys: 128 - moterų ir 125 – vyrų (6 pav.). 

6 pav. Mirusių asmenų skaičius seniūnijose ir mieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Bendrojo skyriaus priimamojo  darbuotojai 2016 m. dokumentus registravo 

dokumentų valdymo sistemoje: gaunamieji ir siunčiamieji dokumentai registruojami atskirose 

bylose, kurie persiunčiami Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams. 2016 m. 

Dokumentų valdymo sistemoje iš viso gauti ir užregistruoti 6134 raštai iš įvairių institucijų, kurie 

Vaikų iki 18 metų 

skaičius šeimoje 

Šeimų, nutraukusių santuoką ir turėjusių 

bendrų vaikų iki 18 metų, skaičius 
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reikalauja atsakymo arba gali būti informacinio pobūdžio. Iš viso parengti, užregistruoti sistemoje ir 

išsiųsti 3588 Širvintų rajono savivaldybės raštai (2 lentelė). Gaunamų raštų skaičius kasmet auga (7 

pav.) 

2 lentelė. Dokumentų valdymo sistemoje registruoti dokumentai 

Eil. 

Nr. 
Dokumentų valdymo sistemoje registruoti 

dokumentai 

Užregistruoti 

gauti raštai 

Savivaldybės 

administracijos 

parengti raštai 

1. Susirašinėjimo su Respublikos Vyriausybe, Vilniaus 

apskrities viršininko administracija veiklos klausimais 

dokumentai   

96 46 

2. Susirašinėjimo žemės ūkio klausimais dokumentai 1110 393 

3. Susirašinėjimo aplinkosaugos, ekologijos, parkų, 

poilsiaviečių tvarkymo klausimais dokumentai 
216 88 

4. Susirašinėjimo investicijų, ekonomikos, biudžeto, 

mokesčių ir finansų klausimais dokumentai 
397 537 

5. Susirašinėjimo ekonominio darbo organizavimo, 

komunalinio ūkio, statybos ir renovacijos klausimais 

dokumentai 

849 766 

6. Susirašinėjimo prekybos ir buitinių paslaugų atlikimo 

klausimais dokumentai 
474 57 

7. Susirašinėjimo sveikatos apsaugos ir socialinės saugos 

klausimais dokumentai 
684 308 

8. Susirašinėjimo darbuotojų saugos ir sveikatos 

klausimais dokumentai 
45 37 

9. Susirašinėjimo kultūros, švietimo, sporto ir turizmo 

klausimais dokumentai 
533 205 

10. Susirašinėjimo su rajono policijos komisariatu, 

prokuratūra ir kitomis teisėsaugos institucijomis teisės 

klausimais dokumentai 

1447 879 

11. Susirašinėjimo privatizacijos klausimais dokumentai 0 0 

12. Susirašinėjimo valstybinės kalbos vartojimo ir 

ugdymo klausimais dokumentai 
1 1 

13. Susirašinėjimo su rajono institucijomis 

administraciniais, ūkiniais ir kitais klausimais 

dokumentai 

58 19 

14. Susirašinėjimo civilinės, priešgaisrinės saugos, 

apsaugos klausimais dokumentai 
69 35 

15. Susirašinėjimo dokumentų valdymo klausimais 

dokumentai 
96 186 

16. Susirašinėjimo ryšių ir transporto, kelių tvarkymo 

klausimais dokumentai 
57 23 

17. Susirašinėjimo karo prievolės klausimais dokumentai 2 8 

 Iš viso: 6134 3 588 
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7 pav. Užregistruotų gautų raštų skaičiaus kaita 2013−2016 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. dokumentų valdymo sistemoje buvo užregistruoti 1019 gyventojų prašymų, 

pareiškimų ir skundų, atsakyta į 647 gyventojų prašymus ir skundus, kiti prašymai buvo įvykdyti 

Administracijos direktoriaus įsakymais, žodžiu, susitikimuose su Savivaldybės vadovais, skyrių 

vedėjais ir specialistais.  

Dokumentų valdymo sistemoje buvo užregistruota 381 sutartis. 

 

8 pav. 2016 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymai ir jais patvirtinti kiti teisės aktai 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. 2016 m. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė 

(kalbos tvarkytoja) vykdė valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją: 

patikrintos 3 įmonės ir įstaigos, 7 interneto svetainės, suderinta 10 reklamos projektų, patikrinta ir 

suderinta 70 viešųjų užrašų (įvairių švenčių ir renginių skelbimų, kvietimų, informacijų, 

pranešimų), 20 gatvėvardžių, patikrinta ir suderinta 50 kaimų pavadinimų, suteiktos 247 

konsultacijos juridiniams ir fiziniams asmenims. Redaguoti ir derinti Savivaldybės tarybos 
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sprendimai, mero potvarkiai, mero pavaduotojo, Administracijos darbuotojų rengiami dokumentai, 

Administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, teikti metodiniai patarimai valstybinės 

kalbos vartojimo klausimais Administracijos darbuotojams. Dirbta įvairiose komisijose, darbo 

grupėse. 

2.8. 2016 m. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir 

civilinės metrikacijos skyrius vykdė gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją: 

Priimta:  

 268 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą Širvintų mieste; 

 52 prašymai deklaruoti išvykimą į užsienį; 

 304 prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

 5 prašymai išduoti pažymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių 

asmenų apskaitą; 

 28 prašymai dėl gyvenamosios vietos duomenų ištaisymo, keitimo ar panaikinimo; 

 7 prašymai apie deklaruotus asmenis gyvenamųjų patalpų savininkams 

priklausančiose patalpose. 

 Išduota: 

 304 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą; 

 5 pažymos apie įrašymą į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą; 

 112 pažymų UAB ,,Ecoservice“ apie butuose registruotų asmenų skaičių; 

 7 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams; 

 50 pažymų apie šeimos sudėtį. 

Skyrius taip pat parengė ir patvirtino Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

dokumentacijos planą, rengė archyvines pažymas ir teikė pareiškėjams, dokumentų kopijas apie 

darbo stažą, rengė charakteristikas policijos komisariatui ir asmenims dėl leidimo laikyti ginklą.  

 2.9. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio 

planavimo poskyris (toliau – Biudžeto valdymo ir strateginio planavimo poskyris) organizavo 

biudžeto vykdymą ir tvarkė Savivaldybės iždo apskaitą, nacionalinėje Viešojo sektoriaus apskaitos 

ir konsolidavimo informacinėje sistemoje konsolidavo 2015 m. Savivaldybės viešojo sektoriaus 

subjektų finansines ataskaitas. 2016 m. skyrius parengė Savivaldybės iždo trijų ketvirčių tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinius, metinį finansinių ataskaitų rinkinį, Širvintų rajono savivaldybės 2015 

metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, juos pateikė Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai ir paskelbė Savivaldybės interneto puslapyje. 

2016 m. Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Biudžeto valdymo ir strateginio 

planavimo poskyris priskaičiavo žemės nuomos mokesčio su delspinigiais: fiziniams asmenims – 
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15 807 Eur, juridiniams vienetams – 36 517 Eur, surinkta žemės nuomos mokesčio – 51 407 Eur. 

Žemės nuomos mokesčių mokėtojų duomenys įvesti ir žemės nuomos mokestis buvo skaičiuotas ir 

apskaitomas mokesčių administravimo savivaldybėse informacinėje sistemoje (MASIS). Suteiktos 

valstybės pagalbos registrui (nereikšminga pagalba) buvo perduoti šie duomenys: 26 atleidimai nuo 

vietinės rinkliavos, 2 atleidimai nuo žemės nuomos mokesčio ir 1 atleidimas nuo nekilnojamojo 

turto mokesčio. 

2.10. Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už informacinių sistemų 

bazę, užtikrino sklandų ir efektyvų informacinių sistemų, naudojamų Savivaldybės administracijoje, 

veikimą. 2016 m. atlikti antivirusinių programų atnaujinimo darbai, pagerinti informacinių 

technologijų materialinė bazė – įsigyta 10 naujų kompiuterių. 

2016 m. buvo toliau tęsiami 2015 m. pradėti Savivaldybės interneto svetainės 

www.sirvintos.lt atnaujinimo darbai. Juos užbaigus, 2017 metų pradžioje startavo nauja 

Savivaldybės interneto svetainė.  Svetainės atnaujinimo darbai buvo atliekami siekiant paspartinti  

informacijos įkėlimo procesus, vartotojams išplėsti informacijos paieškos galimybes bei užtikrinti 

spartesnį svetainės veikimą.  

2.11. 2016 m. Investicijų skyrius kartu su kitais Administracijos skyrių darbuotojais 

inicijavo, rengė ir vykdė įvairias programas, dalyvavo rengiant ir vykdant regionines bei 

respublikines programas ir projektus.  

Organizuojant investicijų, projektų, tyrimų ir galimybių studijų rengimą, projektų 

koordinavimą bei organizuojant Europos Sąjungos fondų ir programų, kitų vietos ir tarptautinių 

finansavimo šaltinių paramos panaudojimą, 2016 metais įgyvendintas projektas “Širvintų Atžalyno 

stogo dangos sutvarkymas“. Atlikus Širvintų Atžalyno progimnazijos stogo dangos remontą, 

panaikinta avarinė būklė, užtikrinta, kad danga būtų sandari, kokybiška, per ją į vidaus patalpas 

nebepatektų kritulių vanduo ir drėgmė. Projekto vertė – 54 985,47 Eur. 

2016 m. užbaigti Širvintų rajono kultūros centro ir Viešosios bibliotekos pastato 

rekonstravimo ir modernizavimo darbai, trukę nuo 2008 m. Projekto „Širvintų rajono viešosios 

bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“ vertė – 1 780 519,69 Eur.  

2016 m. taip pat įgyvendintas projektas „Barskūnų pagrindinės mokyklos naujų patalpų 

statyba“. Projekto įgyvendinimo metu įrengtos Barskūnų pagrindinės mokyklos valgyklos patalpos. 

Mokyklos bendruomenei sudarytos galimybės naudotis erdvia, jaukia, šviesia valgomojo patalpa, 

modernia, higieniška virtuve. Projekto vertė – 140 000,00 Eur. 

2016 m. pradėti įgyvendinti projektai:  

2016 m. atlikti projekto „Širvintų miesto Kalnalaukio gatvės ruožo nuo 0,381 km iki 

2,655 km rekonstravimo darbai“ gatvės dangos, pėsčiųjų, dviračių takų, apšvietimo įrengimo 
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darbai. Įdiegtos eismo saugumo priemonės. Planuojama projektą užbaigti 2017 metais. Projekto 

vertė – 2 478 998,43 Eur. 

Pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mieste“. 2016 m. 

parengtas techninis darbo projektas, nugriautas senasis gimdymo namų pastatas. Pradėti 

parengiamieji žemės sklypo darbai naujo socialinio būsto daugiabučio statybai (18 naujų socialinių 

būstų). Pradėti statybos darbai Planuojama projektą įgyvendinti iki 2018 I ketv. Projekto vertė – 1 

143 958,53 Eur.  

2016 m. birželio mėn. pasirašyta stadiono projektavimo ir rangos darbų sutartis, siekiant 

įgyvendinti projektą „Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono 

modernizavimas“. Vėliau parengtas techninis darbo projektas, pradėti paruošiamieji žemės sklypo, 

statybos darbai (projekto būklė 2017-03-20).  Projekto vertė – 1 269 532,00 Eur.  

2016 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyta sporto komplekso projektavimo ir rangos darbų 

sutartis, siekiant įgyvendinti projektą „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas. Pradėti statybos 

darbai Projekto vertė – 6 853 703,78 Eur. 

Pabaigtos viešųjų pirkimų procedūros dėl projektavimo ir rangos darbų pirkimo, 

siekiant  įgyvendinti projektą „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“. 

Rengiamas techninis projektas ir planuojami žemės sklypo paruošiamieji darbai (projekto būklė 

2017-03-20). Projekto vertė – 2 000 000 Eur. 

2016 m. parengti ir Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdyje patvirtinti 

projektiniai pasiūlymai dėl šių projektų įgyvendinimo: 

2016 m. parengtas ir patvirtintas Vilniaus regiono plėtros tarybai projektinis pasiūlymas 

ir pateikta paraiška dėl projekto „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ (Jaunimo parko, 

teritorijos šalia esančio tvenkinio ir palei Plento g. sutvarkymas) įgyvendinimo. Gyventojams 

pristatyta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa (projekto būklė 2017-03-

20). Projekto vertė – 375 493,00 Eur. 

 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“. Planuojama 

Širvintų mieste įrengti 16 pusiau požeminių, 2 naujas antžemines, Širvintų rajone – 32 antžemines 

konteinerių aikšteles. Projekto vertė – 1 053 737,00 Eur. 

„Pėsčiųjų, dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus g. 142A, Širvintų m., iki kelio 

Paširvintis–Juodiškiai–Giedraičiai 4302 sankryžos“. Rengiamas techninis darbo projektas (projekto 

būklė 2017-03-20). Projekto vertė – 224 035,95 Eur. 

„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“. Pateikta paraiška dėl 

finansavimo skyrimo. Planuojama suremontuoti Širvintų rajono socialinių paslaugų centro 
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Socialinės globos padalinio patalpas bei įsigyti baldų ir įrangos, būtinų padalinio veiklai (projekto 

būklė 2017-03-20). Projekto vertė – 428 280,92 Eur. 

„Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra“. 

Projekto vertė – 317 067,80 Eur.  

2016 m. Vilniaus regiono plėtros tarybai vertinimui pateikti projektiniai 

pasiūlymai: 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Bartkuškio, 

Medžiukų, Jauniūnų kaimuose“. Projekto vertė – 142 868,75 Eur. 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kabaldoje ir  

Motiejūnuose“. Projekto vertė – 59 505,29 Eur; 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Čiobiškio ir 

Liukonių kaimuose“. Projekto vertė – 77 437,09 Eur. 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Musninkų 

miestelyje“. Projekto vertė – 157 631,08 Eur; 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Zibalų 

miestelyje ir Alionių I, Alionių II, Anciūnų kaimuose“. Projekto vertė – 249 997,72 Eur; 

„Gatvės apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Družų 

kaime“. Projekto vertė – 135 410,08 Eur; 

„Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kielių ir 

Avižonių kaimuose“. Projekto vertė – 163 748,64 Eur. 

2016 m. parengta pirminė projekto „Širvintų miesto centrinės aikštės (prie Savivaldybės 

administracijos pastato) įrengimas“ vizualizacija. Ataskaitiniais metais pradėti rengti projektinių 

pasiūlymų dokumentai dėl projektų „Meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas (stogo 

sutvarkymas, sienų apšiltinimas, dalies patalpų remontas)“, „Širvintų sporto mokyklos vidaus 

patalpų sutvarkymas“, „Širvintų Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių 

modernizavimas“, „Širvintų miesto daugiabučių namų kiemų sutvarkymas“, „Buvusios naftos bazės 

teritorijos Širvintų r. sav., Jauniūnų sen., Medžiukų k., sutvarkymas“ (pateiktas projektinis 

pasiūlymas Aplinkos ministerijai, reikia dėti prie pateikti projektiniai pasiūlymai), „Kompleksinių 

paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ (Parengtas ir pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai projektinis pasiūlymas, reikia dėti prie pateikti projektiniai pasiūlymai) įgyvendinimo. 

2016 m. kovo 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-76 pritarta 

patikslintai Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projekto Širvintų rajono 

savivaldybės daliai. 
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Kuriant ir plėtojant strateginio planavimo sistemą bei organizuojant Savivaldybės 

strateginių planų rengimo procesą ir jų įgyvendinimą, 2016 m. kovo 31 d. patvirtintas Širvintų 

rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, 2016 m. liepos 7 d. patvirtintas 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos planas. 

2.12. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius teikia valstybės garantuojamą 

pirminę teisinę pagalbą. Neatsižvelgiant į gaunamas pajamas ir turimą turtą, gyventojams nustatyta 

tvarka teikiama teisinė informacija, teisinės konsultacijos, patariama dėl ginčo sprendimo ne teismo 

tvarka, esant poreikiui, rengiami dokumentai, skirti valstybės ir savivaldybių institucijoms (išskyrus 

procesinius dokumentus).  

Gyventojų, pasinaudojusių pirmine teisine pagalba, skaičius kasmet auga (9 pav.). 

2016 m. didžioji dalis interesantų su teisės specialistu pageidavo pasikonsultuoti šeimos narių 

tarpusavio išlaikymo, tėvystės nustatymo, santuokos nutraukimo, sutuoktinių turtinių teisių ir 

pareigų, globos ir rūpybos, paveldėjimo teisės, darbo sutarties vykdymo pažeidimų, užmokesčio, 

garantijų ir kompensacijų, taip pat baudžiamosios teisės klausimais. 

 

9 pav. Gyventojų, pasinaudojusių pirmine teisine pagalba, skaičius 

 

Vykdant viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo funkciją, 2016 m. vykdyti supaprastinti 

pirkimai CVP IS priemonėmis: supaprastintas atviras konkursas (mažos vertės), supaprastinti riboti 

konkursai, supaprastinto atviro konkurso būdu, taip pat atviras konkursas (viršijantis nustatytas 

tarptautinio pirkimo ribas), mažos vertės pirkimai apklausos būdu. Pirkimai atlikti paslaugoms, 

prekėms ir darbams pirkti. Įgyvendinant viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, viešųjų pirkimų 

procedūros vykdomos elektroninėmis priemonėmis.  

2016 m. Teisės ir personalo skyrius vykdė ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, 

susijusias su mokymo prioritetų nustatymu, kvalifikacijos tobulinimo organizavimu. Dalyvavo 

daugelio Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, rengė Savivaldybės 

tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, raštų projektus, teikė 

išvadas ir konsultacijas Savivaldybės merui, mero pavaduotojui, Savivaldybės administracijos 

vadovams ir darbuotojams. 
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2.13. Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Vaiko teisių apsaugos 

poskyrio (toliau – Vaiko teisių apsaugos poskyris) darbuotojai 2016 m. vykdė pavestas funkcijas: 

gavo ir išnagrinėjo 487 raštus iš įvairių institucijų ir organizacijų, atsakė ir išsiuntė 292 raštus  

įvairioms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, fiziniams asmenims, išnagrinėjo 101 

raštu pateiktą piliečių pareiškimą ir prašymą dėl nepilnamečių interesų, išdavė 12 pažymų vaikų 

globos institucijoms dėl vaikų vykimo per laisvadienius, šventes ir atostogas pas gimines ar kitus 

asmenis. Ikimokyklinėms vaikų ugdymo įstaigoms pateikė 15 rekomendacijų dėl atleidimo nuo 

mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje bei priėmimo į ugdymo įstaigą. 

Viena iš pagrindinių Vaiko teisių apsaugos poskyrio funkcijų – atstovavimas vaikų 

interesams teismuose, civilinėse ir baudžiamosiose bylose, išvadų civilinėse bylose teikimas. 

Teismams pateikta 15 ieškinių dėl tėvų valdžios ribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) vaikams 

nustatymo, 53 išvados civilinėse bylose, išduota 20 pažymų dėl būsto įkeitimo, pardavimo ar 

dovanojimo, 72 kartus atstovauta vaikų interesams civilinėse ir baudžiamosiose bylose. Poskyrio 

specialistams dažnai teko atstovauti nepilnamečiams teisme ir policijos komisariate apklausiant 

vaikus kaip liudytojus ar nukentėjusius ikiteisminio tyrimo ar teismo metu. Paprašius policijai ir 

prokuratūrai, pateikta 15 raštų apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.  

Savivaldybėje nėra socialinės vaikų globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kurios 

teiktų socialinės globos paslaugas vaikams. Savivaldybė jas perka iš kituose rajonuose ir miestuose 

veikiančių nevyriausybinių organizacijų (3 lentelė). 2016 m. pabaigoje buvo 20 vaikų, kuriems 

globa (rūpyba) nustatyta institucijoje, ir 60 vaikų, kuriems globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. 

 

3 lentelė. Socialinės vaikų globos įstaigos ir vaikų skaičius 

Eil. 

Nr. 
Socialinės vaikų globos įstaiga Vaikų skaičius 

1. Ukmergės vaikų globos namai 6 

2. Vilniaus SOS vaikų kaimas 5 

3. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai 4 

4. Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai 2 

5. „Atsigręžk į vaikus“ 1 

6. Vaikų ir paauglių socialinis centras 1 

7. Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas 1 

 

Per 2012–2016 m. laikotarpį 6 vaikams, kuriems globa buvo nustatyta socialinės vaikų 

globos įstaigoje, surastas globėjas ir šiuo metu vaikai gyvena šeimoje. Iš jų net 3 vaikams globėjai 

surasti ataskaitiniais 2016 metais (4 lentelė). 
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4 lentelė. Vaikų, kuriems pakeista globos (rūpybos) forma, skaičius 

Metai 
2

2012 

2

2013 

2

2014 

2

2015 

2

2016 

Iš globos (rūpybos) socialinės globos 

įstaigoje į globą (rūpybą) šeimoje 
1 0 2 0 3 

Iš šeimos globos (rūpybos) šeimoje į 

globą (rūpyba) socialinėje globos 

įstaigoje 

0 0 0 0 1* 

    

*2016 m. nušalintas globėjas (rūpintojas) dėl senyvo amžiaus negalintis atlikti pareigų. 

Vaikui jau surasti rūpintojai, pradėti rengti dokumentai dėl rūpintojo pakeitimo.  

Globa (rūpyba) per metus pasibaigia vidutiniškai 10 vaikų dėl vaiko pilnametystės (5 

lentelė). Širvintų rajono savivaldybėje dominuoja vyresni vaikai, kuriems yra nustatyta globa 

(rūpyba), todėl per penkerius metus įvaikinti tik 3 vaikai. 

 

5 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys ir vaikų skaičius 

Metai 2012 2013 2014 2015 2016 

Vaikas grąžintas tėvams 13 3 2 4 4 

Vaikas sulaukė pilnametystės 14 7 10 11 7 

Vaikas buvo įvaikintas - 2 1 - - 

Iš viso: 27 12 13 15 11 

 

2016 m. vaikų, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba), skaičiaus didėjimą lėmė vaikų 

interesų gynimas šeimose, kuriose įsisenėjusios alkoholio vartojimo problemos, vaikų nepriežiūra ir 

ankstesniais metais nebuvo priimti sprendimai paimti vaikus iš šeimos. Dėl vaiko (-ų) paėmimo iš 

šeimos buvo kviečiami tarpinstituciniai pasitarimai, kurių metu buvo nagrinėjama šeimos reali 

situacija, galimybės ir grėsmės vaiko saugumui bei priimti konkretūs sprendimai, jeigu šeima 

nevykdė įsipareigojimų, kai buvo suteikta kompleksinė pagalba šeimai. 

 

6 lentelė. Vaikams nustatytos globos (rūpybos) pagal globos (rūpybos) nustatymo  

pagrindus atvejų ir vaikų skaičius 

Metai 2012 2013 2014 2015 2016 

Abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų 

yra miręs 

- 4 1 1 7 

Tėvai nesirūpina, neprižiūri, naudoja 

fizinį ir psichinį smurtą ir kt. priežastys 

19 - 6 9 20 

Abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų 

yra neveiksnus nepilnametis 

- - 1 1 1 

Iš viso: 19 4 8 10 28 
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2016 m. institucinė globa (rūpyba) buvo nustatyta 10 vaikų, iš jų 7 vaikams iki trejų 

metų. 2 vaikai iki trejų metų grąžinti tėvams, 2 vaikų motinos iš karto po gimdymo nebuvo 

pasirengusios jų auginti per metus neįvykus pokyčių šeimoje nuspręsta riboti motinos valdžią, 2 

vaikams iki trijų metų surastas globėjas ir jie auga šeimoje, 1 kūdikiui dėl sveikatos būklės globos 

peržiūros metu pratęsta laikinoji globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Iš trijų 

vyresnių vaikų, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) institucijoje, 2 vaikai grąžinti tėvams, 1 

vaikui surastas globėjas ir jis auga šeimoje. 

2016 m. globėjų ir įtėvių mokymuose dalyvavo ir gavo teigiamas išvadas dėl 

pasirengimo globoti 6 asmenys. Visi parengti globėjai 2016 m. pabaigoje jau globojo vaikus. 

2016 m. kovo-birželio mėn. buvo vykdoma socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitos duomenų analizė.  Per metus vykdant intensyvų darbą su šeimomis bei atliekant minėtą 

analizę, Savivaldybėje socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sumažėjo nuo 133 metų 

pradžioje iki 92 metų pabaigoje. Per 2016 metus į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

apskaitą įrašyta 7 šeimos, o išbrauktos iš apskaitos 48. Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, 

skaičius Savivaldybėje per metus sumažėjo 31 % (10 pav.). 

 

10 pav. Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeimos įrašytos į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl šių priežasčių: girtavimo – 4, 

socialinių įgūdžių stokos, vaikų nepriežiūros – 2, laikinosios globos nustatymo vaikui – 1. Šeimos 

išrašytos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos dėl šių priežasčių: išnyko priežastys, dėl kurių šeima 

buvo įrašyta į apskaitą – 22, šeimoje neliko nepilnamečių vaikų – 12, šeima išvyko į kitą 

savivaldybę – 10, mirė abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų ir vaikui nustatyta globa – 3, vaikas 
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yra teismo sprendimu atskirtas nuo tėvų dėl jų ligos ir nėra galimybės ateityje vaiką sugrąžinti į 

šeimą – 1. 

Per 2016 m. šeimose lankytasi  334 kartus, iš jų 295 kartus socialinės rizikos šeimose. 

2016 m. Savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita 

Žiobienė su komanda, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaryta 

mobili darbo grupė dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo modelio sukūrimo.  

2016 m. birželio mėn. Savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Nevyriausybinių organizacijų  vaikams konfederacija, kurioje numatyta bendradarbiauti vaiko teisių 

apsaugos srityje organizuojant bendrus renginius ir kitas priemones. Savivaldybė bendradarbiauja 

su VšĮ „Sotas“, kuri teikė nemokamas konsultacijas esamiems globėjams (rūpintojams) bei 

planuojantiems jais tapti, taip pat su „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu, Paramos vaikams centru, 

kuris teikia nemokamas konsultacijas vaikams, patyrusiems smurtą. 

2016 m. kovo mėn. Poskyrio iniciatyva buvo suorganizuotas seminaras-diskusija „Aš 

noriu jaustis Žmogumi“, skirtas patyčių ir smurto prevencijai bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

efektyvinimui. Seminare dalyvavo Savivaldybės administracijos, Širvintų rajono savivaldybės 

Socialinių paslaugų centro, švietimo įstaigų, Širvintų rajono policijos komisariato atstovai.  

Per 2016 metus 2 kartus Poskyris kreipėsi į policijos komisariatą dėl skubios pagalbos 

ieškant dingusių motinų su vaikais. Bendromis pastangomis bendradarbiaujant su kitų rajonų 

policijos komisariatais, Vaiko teisių apsaugos skyriais, kitų savivaldybių seniūnais ir socialinėmis 

darbuotojomis buvo laiku surasti vaikai ir išvengta skaudžių vaiko teisių pažeidimų pasekmių. 

Siekiant užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti, nuo 2016 m. spalio mėn. 

Poskyris vykdė prevencinę priemonę „Vaiko teisių pažeidimų ir socialinės rizikos prevencija 

šeimose“. Prevencinės priemonės vykdymo metu vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis buvo 

lankomos socialinės rizikos, globėjų (rūpintojų) šeimos bei šeimos, kuriose nustatyti smurto atvejai 

ar galimai pažeidžiamos vaiko teisės.  

Darbo dienomis Poskyrio specialistai organizavo bendrus šeimų aplankymus su 

socialinėmis darbuotojomis, darbui su socialinės rizikos šeimomis, policijos pareigūnais, probacijos 

tarnybos atstovais. Poskyrio specialistai gegužės mėn. dalyvavo Probacijos tarnybos organizuotoje 

priemonėje „Teistų asmenų priežiūra“. 

2.14. Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje 2016 m. 2258 žemės ūkio subjektai 

deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius. Bendras deklaruotas plotas – 34 235 hektarai. Pildant 

deklaracijas, paraiškų priėmimo sistemoje buvo įbraižyti 15 867 laukai.  

 Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje 2016 m. buvo įregistruotas 101 naujas ūkininkas, 

iš pieno gamintojų buvo priimtos 55 tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinės 
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deklaracijos. Taip pat priimti 3 žemės ūkio veiklą vykdančių įmonių prašymai draudimo įmokoms 

už pasėlius ir gyvulius iš dalies kompensuoti, 136 bitininkų (bičių laikytojų) paraiškos paramai 

gauti už papildomą bičių maitinimą.  

2016 m. suteikta parama rajono ūkininkams iš Savivaldybės lėšų, skirtų rėmimui ir 

skatinimui, 10 ūkininkų suteikta 415,18 eurų parama privalomų mokymų patirtoms išlaidoms iš 

dalies kompensuoti. 2016 m. rajono žemdirbiams buvo suorganizuoti mokymai ir seminarai 

aktualiais žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais, teikiama visa reikalinga informacija spaudoje, 

Savivaldybės interneto svetainėje. Žemės ūkio veiklos subjektai, ūkininkai ir žemės valdytojai taip 

pat konsultuojami individualiai. Širvintų rajono seniūnijų seniūnai Žemės ūkio ir turto valdymo 

skyriaus darbuotojams pateikė gautus 78 medžiojamųjų gyvūnų pasėliams padarytos žalos 

įvertinimo aktus (bendras plotas – 119,90 ha) 

2016 metais rajone ūkininkai pasinaudojo programomis „Parama smulkiems 

ūkininkams“, „Investicijos į žemės ūkio valdas“, „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir kt.  

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre 2016 m. įregistruota 

326 vnt. traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų. 2016 m. įsigyti 142 traktoriai, iš jų 18 naujų. 

Vykdant traktorių ir traktorinių priekabų techninės būklės kontrolę, per metus atlikta 559 technikos 

vienetų techninių apžiūrų. Už traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 

registravimą, techninę apžiūrą į biudžetą sumokėta 8 024,70 eurų. 35 žemės ūkio veiklos subjektai 

pasinaudojo Specialiosios kaimo rėmimo programos parama, skirta apsirūpinantiems nauja žemės 

ūkio technika. 

Informacija apie ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registrą pateikiama 7 

lentelėje. 

7 lentelė. Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių deklaravimas, 

draudimas 

Eil. 

Nr. 

Ūkininkų ūkių ir žemės ūkio kaimo valdų registras, pasėlių 

deklaravimas 
2016 m. 

1. 

Iš viso rajone registruoti ūkininkų ūkiai: 2238 

Žemės ūkio bendrovės 3 

Ekologiniai ūkiai 41 

2. Naujai įregistruoti, perregistruoti, patikslinti ūkininkų ūkiai 101 

3. 
Patikslintos žemės ūkio valdos VĮ Žemės ūkio informacijos ir 

kaimo verslo centre 

2342 

 

2.15. Širvintų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinės 

naštos įstatymą, vykdo konkrečias administracinės naštos mažinimo priemones, padedančias 

gyventojams greičiau ir lengviau gauti reikiamas paslaugas. 



Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 

metų veiklos ataskaita 

 
28 

  

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. Naudodamiesi Socialinės paramos (eSPIS) sistema, 

gyventojai gali elektroniniu būdu užpildyti prašymus socialinėms išmokoms gauti. Nuo 2015 m. 

aktyvios 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“.  

2016 m. gegužės 26 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-176 „Dėl 

Širvintų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo“, tvarkos apraše pakeista nuostata, kad asignavimų valdytojai paraiškas biudžeto lėšoms 

gauti suformuoja Savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose biudžetinėse įstaigose įdiegtoje 

Veiklos planavimo ir valdymo bei finansų valdymo ir apskaitos sistemoje „Labbis“. Dokumento 

nereikia formuoti kitu formatu, tai sumažina administracinę naštą Savivaldybės administracijos 

Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus Buhalterijos poskyrio darbuotojams ir pavaldžių 

biudžetinių įstaigų darbuotojams. 

Nuo 2016 m. kovo 8 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida 

Baltušytė-Četrauskienė naudojasi e.pristatymo paslaugomis. Sistemoje sukurta Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos elektroninio pristatymo dėžutė,  per kurią Savivaldybės administracija 

iš valstybės institucijų, verslo įmonių  ir gyventojų dokumentus gauna ne tik registruotu paštu, bet ir 

per šią sistemą realiu laiku. Dokumentai, gauti per e. pristatymo sistemą, prilyginami registruotam 

paštui. E. pristatymo sistema patogi ir tuo, kad svarbią informaciją – dokumentus, pažymas ir kt. – 

įvairios institucijos ir gyventojai gali pateikti ar gauti neišeidami iš darbo vietos ar namų. Per šią 

sistemą siunčiamus dokumentus galima pasirašyti e. parašu. E. pristatymo sistema leidžia gerokai 

sumažinti gavėjams nepristatytų laiškų skaičių. Visi dokumentai persiunčiami į e. pristatymo 

dėžutę, kurią gavėjas gali pasitikrinti jam patogiu metu, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. 

Prisijungus prie e. pristatymo sistemos buvo sumažinta administracinė našta valstybės įstaigoms, 

verslo įmonėms ir gyventojams. 2017 m. e.pristatymo sistemą planuojama integruoti į Savivaldybės 

dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“. 

Licencijos ir leidimai Savivaldybės administracijoje išduodami per optimaliai 

trumpiausią laiką – per 1 – 5 dienas. Dėl būtinumo Savivaldybės administracijai raštu kreiptis į kitas 



Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 

metų veiklos ataskaita 

 
29 

  

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 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. per Savivladybės tinklalapyje pagrindiniame lange iškeltą reklaminį skydelį „E-demokratija“, 

Interneto svetainėje yra „Diskusijų forumas“, kuriame gyventojai gali diskutuoti ir išsakyti savo 

problemas. 

Širvintų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje 2016 m. gruodžio mėn. buvo 

pateiktas klausimas: „Ar naudojatės galimybe Savivaldybės administracijai pateikti prašymą 

elektroniniu būdu (el. paštu, E.demokratijos priemonėmis)“. Į šį klausimą buvo pateikti trys galimi 

atsakymai: 1. Taip. Nereikia gaišti laiko, greičiau gaunu atsakymą; 2. Man patogiau atvykti į 

priimamąjį ir pateikti prašymą; 3. Ne, nes nesinaudoju kompiuteriu. Apklausoje dalyvavo 49 

respondentai. 

Širvintų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje 2016 m. kovo 10 d. buvo pateiktas 

klausimas: „Jums teko kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl tam tikrų paslaugų suteikimo. Kaip 

Jūs vertinate darbuotojų elgesį suteikiant Jums reikalingas paslaugas?“. Į pateiktą klausymą atsakė 

183 respondentai.  

2016 m. gruodžio mėn. paruoštas ir pateiktas Administracijos direktoriui derinti 

Asmenų aptarnavimo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas.  

Savivaldybės interneto svetainėje nuolatos veikia reklaminė juosta „Verslo vartai“, kurią 

paspaudus iškart nukreipiama į svetainę www.verslovartai.lt. Taip vietos verslininkai skatinami 

įsigyti įvairių leidimų naudojantis internetu. 

2016 m. liepos 28 d. Širvintų rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1-223 „Dėl 

savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, tvarkos aprašas 

papildytas 8 punktu, kuris numato, kaip gali būti išnuomotas Savivaldybės ilgalaikis turtas ne 

konkurso būdu. Tai sumažina administracinę naštą Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės 

įstaigų darbuotojams skelbiant ilgalaikio turto nuomos konkursą, taip pat sumažėjo administracinė 

našta verslui ir fiziniams asmenims, kurie patvirtintame tvarkos apraše numatytais atvejais norėtų 

išsinuomoti Savivaldybės ilgalaikį turtą. 

http://www.verslovartai.lt/
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2.16. 2016 m. Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai – 

seniūnijos užtikrino Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais seniūnijoms pavestų 

funkcijų įgyvendinimą, kurios yra įtrauktos į Savivaldybės valdymo tobulinimo programą (8 

lentelė). 
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8 lentelė. Seniūnijų funkcijos ir jų įgyvendinimas 

Seniūnija 

Išduotų 

mirties 

liudijimų 

skaičius 

Išduotų 

pažymų 

apie dekl. 

gyv. vietą 

skaičius 

Gyv. vietos 

dekl. 

(atvyk. ir 

išvyk.) 

skaičius 

Gyv. 

vietos 

duomenų 

keitimas 

Įtrauktų į 

gyv. vietos 

neturinčių 

asmenų 

apskaitą 

skaičius 

Atliktų 

notarinių 

veiksmų 

skaičius 

Išduotų 

pažymų 

apie 

šeimos 

sudėtį ir 

patvirt. 

kitokią 

faktinę 

padėtį 

skaičius 

Parengtų 

išrašų iš 

namų 

knygų 

skaičius 

Gyventojų 

skundų bei 

atliktų 

tyrimų 

skaičius 

Žemės, 

vandens 

telkinių 

naudotojų 

pranešimų bei 

atliktų tyrimų 

apie 

medžiojamus 

gyvūnus 

skaičius 

Išduotų 

leidimų 

laidoti 

seniūnijos 

kapinėse 

skaičius 

Alionių 12 48 49 10 - 10 128 - 7 - 12 

Čiobiškio 5 50 36 11 - 70 49 - - 3 17 

Gelvonų 21 69 49 30 - 84 93 3 7 2 44 

Jauniūnų 22 121 110 6 - 41 81 41 20 9 17 

Kernavės - 20 20 - - 31 25 1 3 8 17 

Musninkų 17 110 85 27 1 193 73 2 5 8 33 

Širvintų 29 261 253 49 - 118 132 7 14 6 29 

Zibalų 13 85 65 3 - 22 256 80 12 66 42 

Iš viso: 119 764 667 136 1 569 837 134 68 102 211 
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3. Trečiojo tikslo ,,Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus, formuoti teigiamą 

rajono įvaizdį“ įgyvendinimas.  

2016 m. įgyvendinant trečiąjį tikslą, viešųjų ryšių specialistas rengė ir platino 

informaciją visuomenei spaudoje ir interneto svetainėje www.sirvintos.lt apie Savivaldybės ir 

Administracijos vadovų (Tarybos sprendimus, mero potvarkius, direktoriaus įsakymus, 

darbotvarkes) bei Administracijos veiklą, svarbiausius įvykius, įgyvendinamus projektus, 

organizuojamus renginius, bendruomenių, organizacijų ir įmonių naujienas. Gyventojams 

sudaromos galimybės prenumeruoti Savivaldybės naujienas, dalyvauti apklausose, inicijuoti 

diskusijas forume, komentuoti rengiamų teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus dėl rengiamų 

planavimo dokumentų, užduoti klausimus aktualiomis temomis ir kt. Teisės aktai Savivaldybės 

interneto svetainėje publikuojami naudojantis e. teisėkūros elektronine paslauga. Norminiai teisės 

aktai yra skelbiami e-TAR sistemoje. 

2016 m. ir toliau aktyviai veikė 2015 m. sukurta oficiali Širvintų rajono savivaldybės 

paskyra viename iš populiariausių socialinių tinklų „Facebook“. Ši priemonė suteikia galimybių 

gyventojams užduoti klausimus, pasisakyti įvairiomis temomis, komentuoti. Paskyra turi 1 816 

vartotojų. 

Savivaldybės interneto svetainėje buvo nuolat atnaujinama informacija apie rajono 

biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, organizuojamus renginius. Viešųjų ryšių specialistas 

dalyvavo pagrindiniuose renginiuose, jų aprašymai ir nuotraukų galerijos buvo viešinamos interneto 

puslapyje www.sirvintos.lt, socialinio tinklo „Facebook“ oficialioje Širvintų rajono savivaldybės 

paskyroje. 

2016 m. svetainėje www.sirvintos.lt buvo paskelbtos  876 naujienos. Per 2016 m. E. 

Demokratijos srityje paskelbti 356 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimai, teisinės 

informacijos srityje –  393 Administracijos direktoriaus įsakymai, 25 skelbimai apie teritorijų 

planavimą. Populiariausios teikiamos elektroninės paslaugos yra naujienų prenumerata (107 

prenumeratoriai), e. teisėkūra, informavimas, prašymai, apklausa. Jos atitinka 3–4 elektroninių 

paslaugų brandos lygį (t. y. šias paslaugas galima užsisakyti internetu nevykstant į vietą). 

2016 m. Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje lankėsi 65 848 unikalūs 

vartotojai, užfiksuoti 171 496 apsilankymai (11 pav.). 

Nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. Tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai internetu. 

 

 

 

 

http://www.sirvintos.lt/
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11 pav. 2016 m. Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainės lankomumas 
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ŠVIETIMO PROGRAMA 

 

Švietimo programos įgyvendinimas užtikrina Širvintų rajono švietimo politikos 

formavimą, valdymo tobulinimą ir numatytų darbų realizavimą. Įgyvendinant programą siekiama 

realizuoti Vietos savivaldos įstatymu nustatytas savarankiškąsias Savivaldybės funkcijas 

(ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo neformalusis švietimas bei 

užimtumas, suaugusiųjų neformalusis švietimas, vežiojimo paslaugų teikimas) ir priskirtąsias 

(ribotai savarankiškas) Savivaldybės funkcijas (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo 

organizavimas, Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo ugdymo 

mokykloje užtikrinimas). 

Įgyvendinant programą buvo siekiama užtikrinti mokinių privalomą mokymą (si), 

padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems mokiniams, įgyvendinti švietimo 

įstaigų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, švietimo įstaigų aprūpinimą intelektualiniais ir 

materialiniais resursais, rūpintis mokyklų vadovų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimu, vykdyti vaikų 

ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas. Programos įgyvendinimui buvo numatyti 

trumpalaikiai tikslai. 

Švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programos trumpalaikiai 

tikslai: 

1. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose. 

2. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius. 

3. Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinti 

ikimokyklinį įstaigų prieinamumą. 

1. Pirmojo tikslo „Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo 

mokyklose“ įgyvendinimas: 

1.1. Įgyvendinant pirmąjį trumpalaikį tikslą buvo siekiama sudaryti prieinamas ir 

kokybiškas švietimo paslaugas kiekvienam rajono mokiniui, vaikui, suaugusiajam.  

2016–2017 mokslo metais 1–12 klasėse bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 1 604 

mokiniai. Per vienerius mokslo metus rajone mokinių skaičius sumažėjo 138 mokiniais (7,92 %). 

Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose kasmet mažėja. 2016 metų pradžioje veikė 16 

švietimo įstaigų: 2 gimnazijos, 1 vidurinė, 1 progimnazija, 5 pagrindinės, 1 pradinė, 1 mokykla-

daugiafunkcis centras, 2 miesto lopšeliai-darželiai, Meno ir Sporto mokyklos, Švietimo centras.  

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. rajone sumažėjo viena pagrindine mokykla: Širvintų r. 

Alionių pagrindinėje mokykloje liko tik 29 mokiniai, todėl pagal Širvintų rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą Širvintų r. Alionių pagrindinė mokykla 
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buvo reorganizuota ir įvykdyta vidaus struktūros  pertvarka – nutrauktas pradinio ugdymo 

programos vykdymas Juodiškių pradinio ugdymo skyriuje (skyriuje liko tik 4 mokiniai). Širvintų r. 

Alionių pagrindinė mokykla nuo 2016 m. rugsėjo 1 dienos tapo Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-

daugiafunkcio centro Alionių pagrindinio ugdymo skyriumi.  

2016 m. Gelvonų vidurinė mokykloje buvo atliekama vidurinio ugdymo programos 

akreditacija. 2016 m. gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministrė patvirtino gimnazijos statusą 

devynioms jo siekusioms mokykloms, tarp jų ir Gelvonų vidurinei mokyklai. 

Kiekvienoje rajono seniūnijos teritorijoje yra išlaikoma švietimo įstaiga (9,10 lentelės). 

9 lentelė. Švietimo įstaigų tinklas 

Seniūnija 

(teritorija) 
Mokykla Mokyklos skyrius 

Alionių 

seniūnija 
- 

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-

daugiafunkcio centro Alionių 

pagrindinio ugdymo skyrius 

Čiobiškio 

seniūnija 

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinė 

mokykla 
- 

Gelvonų 

seniūnija 

Širvintų r. Gelvonų gimnazija 

 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus 

pagrindinė mokykla 

- 

 

- 

 

Jauniūnų 

seniūnija 

Širvintų r. Bartkuškio mokykla-

daugiafunkcis centras  

 

 

Širvintų r. Barskūnų pagrindinė 

mokykla 

 

Nuo 2016-09-01 mokykloje įsteigta 

antra darželio  grupė.  

 

 

Kernavės 

seniūnija 
- 

Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos Kernavės 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Musninkų 

seniūnija 

Širvintų r. Musninkų  Alfonso Petrulio 

gimnazija 

Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos Musninkų 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

 

Širvintų r. Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos Vileikiškių 

ikimokyklinio ugdymo skyrius 

Zibalų seniūnija Širvintų r. Zibalų pagrindinė mokykla - 

Širvintų miesto 
Širvintų pradinė mokykla 

 

- 
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Seniūnija 

(teritorija) 
Mokykla Mokyklos skyrius 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija  

 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija 

- 

 

- 

 

Širvintų miesto 

Širvintų lopšelis-darželis „Buratinas“ 

 

Širvintų lopšelis-darželis „Saulutė“ 

- 

 

- 

Širvintų miesto 

ir rajono 
Širvintų meno mokykla - 

Širvintų miesto 

ir rajono 
Širvintų sporto mokykla - 

Širvintų miesto 

ir rajono 
Širvintų rajono švietimo centras 

Širvintų rajono švietimo centro 

Pedagoginė psichologinė tarnyba 

10 lentelė. 2016–2017 mokslo metų mokinių skaičius Širvintų rajono švietimo įstaigose 

Mokykla 

Mokinių skaičius 

2016-12-31 
Iš viso 

mokinių 
Ikimo-

kyklinis 

ugdymas 

Priešmo-

kyklinis 

ugdymas 

Pradinis 

ugdymas 

Pagrindinis 

ugdymas 

Vidurinis 

ugdymas 

Širvintų Lauryno 

Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazija 

- - - 182 179 361 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio 

gimnazija 

- - 37 97 45 179 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio 

gimnazijos Kernavės 

Juozo Šiaučiūno pradinio 

ugdymo skyrius 

- - - - - - 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio 

gimnazijos Kernavės 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

18 5 - - - 23 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio 

gimnazijos Musninkų 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

19 4 - - - 23 

Širvintų r. Musninkų 

Alfonso Petrulio 

gimnazijos Vileikiškių 

ikimokyklinio ugdymo  

skyrius 

12 2 - - - 14 
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Mokykla 

Mokinių skaičius 

2016-12-31 
Iš viso 

mokinių 
Ikimo-

kyklinis 

ugdymas 

Priešmo-

kyklinis 

ugdymas 

Pradinis 

ugdymas 

Pagrindinis 

ugdymas 

Vidurinis 

ugdymas 

 

Širvintų r. Gelvonų 

vidurinė mokykla 

 

17 6 20 52 41 136 

Širvintų r. Gelvonų 

vidurinės mokyklos 

suaugusiųjų klasės 

- - - 9 52 61 

Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazija 
- - - 330 - 330 

Širvintų r. Bagaslaviškio 

Igno Šeiniaus pagrindinė 

mokykla 

6 2 18 19 - 45 

Širvintų r. Barskūnų 

pagrindinė mokykla 
5 4 21 39 - 69 

Širvintų r. Bartkuškio 

mokykla-daugiafunkcis 

centras  

27 1 27 42 - 97 

Širvintų r. Bartkuškio 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro Alionių 

pagrindinio ugdymo 

skyrius 

- - 12 17 - 29 

Širvintų r. Čiobiškio 

pagrindinė mokykla 
11 2 17 33 - 63 

Širvintų r. Zibalų 

pagrindinė mokykla 
5 3 11 29 - 48 

Širvintų pradinė mokykla - 13 336 - - 349 

Iš viso bendrojo ugdymo 

mokyklose 
  499 840 

265 

52(S) 
1604 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Buratinas“ 
198 60 - 258 

Širvintų lopšelis-darželis 

„Saulutė“ 
102 19 - 121 

Iš viso mieste 300 79  379 

Iš viso rajone 120 42   

Širvintų meno mokykla - 203 

Širvintų sporto mokykla - 227 

Rajone buvo užtikrintas privalomas mokymas bendrojo ugdymo mokyklose. 

Nesimokančių mokinių iki 16 metų amžiaus 2016 m. nebuvo. Sudarytos sąlygos mokytis 

suaugusiems. Suaugusiųjų mokymas vykdomas Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje. 
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1.2. 2016 m. brandos egzaminų sesija praėjo sklandžiai. Rengiantis 2016 metų 

brandos egzaminų sesijai, parengti 29 Administracijos direktoriaus įsakymai, parengti raštai 

Nacionaliniam egzaminų centrui, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, švietimo 

įstaigų vadovams; paskirta bazinė mokykla (Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija), 

kurioje buvo vykdomi valstybiniai brandos egzaminai. Valstybiniai ir mokykliniai brandos 

egzaminai buvo vykdomi vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo reikalavimais (11, 12 lentelės).  

11 lentelė. 2016 m. valstybiniai brandos egzaminai 

Valstybinis brandos 

egzaminas 

Laikiusiųjų 

egzaminą 

mokinių skaičius 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą mokinių 

skaičius (%) 

Išlaikiusiųjų 

egzaminą šalies 

mokinių skaičius (%) 

Lietuvių kalba ir literatūra 86 87,21 89,77 

Matematika 88 83,72 89,35 

Anglų kalba 90 98,88 97,93 

Rusų kalba 18 100 99,35 

Chemija 2 100 98,53 

Biologija 18 94,12 95,44 

Fizika 6 100 98,19 

Istorija 55 96,36 98,25 

Informacinės technologijos 8 100 93,21 

Geografija 28 100 98,51 

12 lentelė. 2016 m. valstybiniai brandos egzaminai ir jų įvertinimas 

Valstybinis 

brandos 

egzaminas 

Įvertintųjų 

100 balais 

skaičius 

Neišlaikiusių

-jų skaičius 

Įvertintųjų 16-

35 balais 

skaičius 

Įvertintųjų 

36-85 balais 

skaičius 

Įvertintųjų 

86-99 balais 

skaičius 

Lietuvių kalba 

ir literatūra 
1 11 35 27 12 

Matematika 0 14 46 22 4 

Istorija 0 2 25 27 1 

Anglų kalba 3 1 19 51 15 

Fizika 0 0 2 4 0 

Chemija 0 0 0 2 0 

Informacinių 

technologijų 
1 0 1 4 2 

Rusų kalba 0 0 2 11 5 

Biologija 0 1 10 3 3 

Geografija 0 0 1 23 4 

 

1.3. 2016 metais Švietimo ir kultūros skyrius parengė ir pateikė paraišką dėl 

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimo veiksmo tyrime „Diagnostinių ir 

standartizuotų testų taikymas savivaldybėje 2016 metais“. Šiame veiksmo tyrime dalyvavo visos 
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rajono bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose ugdomi mokiniai pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas. Parengtas ir patvirtintas 2016 m. diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo, 

vykdymo ir vertinimo Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas. Standartizuoti 

testai padėjo įvertinti  2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimus (mokyklos vadovams ir 

dalykų mokytojams pasilyginti savo ugdytinių pasiekimus respublikos mastu), mokiniams – 

išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus, problemas. Standartizuoto pridėtinės vertės rodiklio 

reikšmė yra statistiškai reikšminga mokykloms: mokytojams padeda geriau planuoti savo darbą, 

pasirūpinti skirtingų poreikių mokiniais, tikslingiau teikti mokymosi pagalbą, sudaro sąlygas 

objektyviau vertinti mokinių pasiekimus. 

1.4. 2016 metais visos mokyklos daug dėmesio skyrė ugdymo kokybei, kūrybiškumo 

ugdymui. Mokytojų kvalifikacija – vienas svarbiausių ugdymo kokybės veiksnių. Jau ne vieneri 

metai rajone veikia Švietimo centras, kuriame sudarytos geros sąlygos ir galimybės mūsų rajono 

pedagogams kelti ir tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų. Pedagogai kompetencijų, reikalingų 

kokybei užtikrinti, įgijo ne tik kasdienėje praktinėje veikloje, bet ir dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, dalykinių metodinių būrelių veikloje, kurią organizavo Širvintų rajono 

švietimo centras. 2016 m. Širvintų rajono švietimo centras pedagogams organizavo 83 

kvalifikacijos tobulinimo renginius. 

Vis dažniau pedagogai registruojasi į Ugdymo plėtotės centro organizuojamus 

seminarus, virtualias paskaitas, vaizdo konferencijas-konsultacijas, taip taupydami mokykloms 

skirtas Mokinio krepšelio lėšas kvalifikacijos tobulinimui. 

1.5. 2016 metais I pusmetyje Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos, 

Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos ir Širvintų pradinės mokyklos išorinį vertinimą. Nustatyti 

minėtų mokyklų stiprieji veiklos aspektai ir tobulintini veiklos aspektai. Vertinimo rekomendacijos 

panaudotos švietimo įstaigų veiklos planavimui, pamokos planavimui, parengti mokyklų tobulinimo 

planai. 

Visose mokyklose vykdomas vidaus įsivertinimas. Įsivertinimo paskirtis – padėti 

mokyklos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais 

veiklos rodikliais nustatyti mokykloje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, 

laiduojančius mokyklos veiklos tobulinimą. Atsižvelgdamos į vidaus įsivertinimo rezultatus, 

mokyklos planuoja kitų metų veiklas. 

1.6. 2016 m. Savivaldybėje veikė 21 dalykinis metodinis būrelis, rajono (mokytojų) 

metodinė taryba. Rajono (mokyklų) metodinė taryba nustatė metodinės veiklos prioritetus, 
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koordinavo visų dalykinių metodinių būrelių veiklą. Šią veiklą kuruoja Širvintų rajono švietimo 

centras. 

2016 metais įvyko 61 metodinis renginys (susirinkimai, diskusijos, konferencijos, 

atviros pamokos, metodinės išvykos, metodinės dienos, kūrybinių metodinių darbų parodos, knygų 

pristatymai). 

1.7. 2015–2016 m. į mokyklą ir iš jos vežami 542 mokiniai (34 %) geltonaisiais 

autobusais, visuomeniniu transportu – 227 mokiniai (14,09 %). 

Mokyklos naudojasi Širvintų autobusų parko paslaugomis. 2016–2017 mokslo metais vežami: 

 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos – 86 mokiniai. 

 Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos – 88 mokiniai. 

 Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos – 33 mokiniai. 

 Širvintų pradinės mokyklos – 11 mokinių. 

 Širvintų meno mokyklos – 8 mokiniai. 

1.8. Kaimo mokiniams sudaryta galimybė gyventi Širvintų r. Gelvonų vidurinės 

mokyklos bendrabutyje. 

2. Antrojo tikslo „Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius“ 

įgyvendinimas. 

Vienas iš pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų tikslų – padėti mokiniams pasirengti 

savarankiškam gyvenimui, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Šį tikslą 

padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo organizavimas bendrojo ugdymo mokyklose, ugdymas 

Širvintų meno ir sporto mokyklose ir Neformaliojo vaikų švietimo programos. Nuo 2016 m. pagal 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintą 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, Širvintų rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai turėjo galimybę rinktis papildomas neformaliojo švietimo programas, 

kurios skirtos mokinių socializacijai, užimtumui ir įvairiems gebėjimams plėtoti (13 lentelė). Iš viso 

rajono Savivaldybei buvo skirta 51 tūkst. Eur. Siūlomas programas pasirinko 498 rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniai, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. – 391 mokinys. Taip pat įkurta ankstyvojo 

meninio ugdymo grupė, kurioje ugdoma 11 ikimokyklinio amžiaus vaikų. 

 

13 lentelė. Širvintų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Neformaliojo vaikų švietimo 

programos teikėjas 

Finansuotos neformaliojo vaikų švietimo 

programos pavadinimas 

1. Žygeivių ir sporto klubas 

,,Dumblas“ 

Naujo verslo (projekto) „Pabėgimo kambarys 

kaime“ sukūrimas 

2. ,,Šeimų bendrystė“ „Lietuviškasis molis“ 



Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 

metų veiklos ataskaita 

 
41 

  

3. Dainius Morkūnas Gatvės šokiai 

4. Gintautas Igliukas „Savęs pažinimas vandenyje“ 

5. Božena Jasienė „Žaidžiame šokį“ 

6. Božena Jasienė Pramoginio ir laisvo stiliaus šokio mokymas 

7. Kęstutis Stankevičius „Meistriukai“ 

8. Audronė Dabravolskienė Gelvonų krašto etnokultūros paveldas 

9. Sporto klubas „SHIN“ „Kyokushin karate“ Širvintų rajone 

10. 

Širvintų rajono švietimo centras 

„Žaidžiame anglų (Let‘s play English) 

11. „Kalbėdami augame“ 

12. „Skaitome kitaip“ 

13. „Molinukas“ 

14. „Krepšinio pasaulyje“ 

15. „Būk saugus ir išmokyki kitus“ 

16. „Taiklus šūvis“ (šaudyba ir ginklai) 

17. Savęs stiprinimas ir žaidimų įgūdžių lavinimas 

18. „Ninjutsu“ 

19. „Sniego gniūžtė“ 

20. Estetikos pamokos ,,Lietuviškos elegancijos 

kodas“ 

21. „Mokausi kurti ir bendrauti“ 

22. „Atrask savyje kūrėją“ 

23. „Snaigė“ 

 

Meno mokyklą lanko 12,66 % rajono mokinių, sporto mokyklą – 14,09 % rajono mokinių. 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius Širvintų meno ir sporto mokyklose padidėjo: Meno 

mokykloje – 2,15 %, Sporto mokykloje – 1,92 %.  Širvintų sporto mokykloje mokiniams atsirado 

galimybė lankyti krepšinio sekciją, Meno mokykloje – chorinio dainavimo (instrumentas –

fortepijonas) ir sudaryta galimybė Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokiniams mokytis savo mokyklos patalpose pagal Meno mokyklos pradinio muzikinio ugdymo 

programą. Meno mokykloje taip pat įsteigta ankstyvojo meninio ugdymo grupė ir išplėstinio 

muzikinio ugdymo programa. 

2016 m. Širvintų rajono Švietimo centras organizavo mokiniams 38 neformaliojo švietimo 

renginius.  

Pedagoginė psichologinė tarnyba 2016 metais atliko 39 asmens specialiųjų ugdymosi 

poreikių įvertinimus, suteikė 538 konsultacijas tėvams, mokytojams ir vaikams. 

3. Trečiojo tikslo „Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų 

ugdymu, didinti ikimokyklinį įstaigų prieinamumą“ įgyvendinimas.   

2016 metais rajone buvo didinamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas rajono 

gyventojams:  
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Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Širvintų r. Gelvonų vidurinėje mokykloje, Širvintų r. 

Čiobiškio pagrindinėje mokykloje buvo įsteigtos mišraus amžiaus vaikų (ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio) ugdymo grupės, kurios veikia 10,5 val., o Širvintų r. Bartkuškio mokykloje-

daugiafunkciame centre įsteigta antra mišraus amžiaus vaikų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) 

ugdymo grupė. Abi grupės veikia 10,5 val. 

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje sudarytos galimybės Vileikiškių, 

Kernavės ir Musninkų ikimokyklinio ugdymo skyrių priešmokyklinio amžiaus vaikams ugdytis 

atskiroje priešmokyklinio ugdymo grupėje. 

Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje, Širvintų r. Barskūnų 

pagrindinėje mokykloje, Širvintų r. Zibalų pagrindinėje mokykloje veikia 4 val. mišraus amžiaus 

vaikų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo grupės. 

Mieste veikia dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšelis-darželis „Saulutė“ ir 

lopšelis-darželis „Buratinas“. Lopšeliai-darželiai teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas. Širvintų mieste laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose nėra. 

                    Širvintų pradinėje mokykloje veikia 4 valandų  priešmokyklinio ugdymo grupė. 
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INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO RPOGRAMA 

 

Programa siekiama subalansuoti Širvintų rajono teritorijų raidą, užtikrinti planavimo 

dokumentų rengimą ir rajone esančių infrastruktūros objektų būklės gerinimą, verslo rėmimą ir jo 

plėtros skatinimą bei padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. 

Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programos trumpalaikis tikslas yra 

gerinti infrastruktūrą. 

Programos keliami uždaviniai: 

1. Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų rengimą. 

2. Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą ir įgyvendinti projektus. 

1. Pirmojo uždavinio ,,Subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti 

planavimo dokumentų rengimą“ įgyvendinimas. 

1.1. Siekiant subalansuoti rajono teritorijų raidą bei užtikrinti planavimo dokumentų 

rengimą, 2016 m. gauti ir panaudos pagrindais užregistruoti VĮ Registrų centre 4 žemės sklypai, 

esantys Širvintų mieste ir Staškūniškio kaime, Zibalų seniūnijoje.  

2016 m. atlikti kadastriniai matavimai: 

 šienainio bokšto, esančio  Narvydiškio kaime, Musninkų seniūnijoje. 

 buvusios galvijų fermos, esančios Narvydiškio kaime, Musninkų seniūnijoje. 

 universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės, esančios Kalnalaukio g. 41, Širvintose. 

2016 m. patikslintos kadastrinių matavimų bylos po statinių nugriovimo: 

 šienainio bokšto, esančio  Narvydiškio kaime, Musninkų seniūnijoje.  

 vandens bokšto, esančio Magūnų gatvėje, Juodiškių kaime, Alionių seniūnijoje.  

 buvusio kultūros namų pastato, esančio Motiejūnų kaime, Širvintų seniūnijoje. 

1.2. Statybos srityje 2016 m. iš 94 fizinių ir juridinių asmenų priimti ir išnagrinėti 

prašymai specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. Nustatyti ir išduoti 75 specialieji 

architektūros reikalavimai. Peržiūrėti, išnagrinėti ir suderinti įvairios apimties ir sudėtingumo 

projektai:  

 techninių – 40 vnt. 

 reklaminių iškabų – 16 vnt.  

 vandentiekio ir nuotekų tinklų – 19 vnt. 

Išduota 16 pritarimų raštu nesudėtingiems statiniams, dalyvauta 16 projektinių 

pasiūlymų svarstyme su visuomene. Nuolat peržiūrimi ir derinami projektai, kurie yra pateikti per 

informacinę sistemą „Infostatyba“. 
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1.3. Teritorijų planavimo srityje 2016 m. iš fizinių ir juridinių asmenų priimta ir 

išnagrinėtos 108 paraiškos detaliesiems ir specialiesiems žemėtvarkos, kaimo plėtros projektams 

rengti, išduotos 2 sąlygos sąvadų teritorijų planavimo dokumentams rengti, 14 sąlygų sąvadų kaimo 

plėtros žemėtvarkos projektams ūkininko ūkio sodybos formavimui ir 71 sąlyga žemės sklypų 

pertvarkymo projektams rengti.  

 Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyrius suorganizavo 3 žemės sklypų 

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą. 

2016 m. buvo patvirtinti 2 detalieji planai: „8,5 ha teritorijos Širvintos upės dešiniojo 

kranto (nuo tilto iki P. Cvirkos g. iki užtvankos) Širvintų mieste detaliojo plano korektūros, 

keičiančios žemės sklypo, kad. Nr. 8955/0005:184 (Nr. 4) neesminius sprendinius“ ir „Kernavės 

miestelio centrinės dalies – urbanizuotos teritorijos į rytus nuo Pajautos g. iki Kernavės (Pragarinės) 

ežero – detaliojo plano korektūros, išsprendžiančios žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0004:366 (Nr. 

9.01) neesminius sprendinius“, patvirtintas 1 specialusis planas − „Atliekų perdirbimo baro 

Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r., sanitarinės zonos nustatymo specialusis planas“). 

2016 m. patvirtintos 2 Širvintų miesto bendrojo plano korektūros, atliktas Širvintų 

rajono bendrojo plano stebėsena. 

Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre užregistruoti 22 

dokumentai, išnagrinėti 85 prašymai dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties 

keitimo, patenkinti 72 prašymai, suskaičiuotos 72 žemės sklypų žemės vertės.  

Nuolat konsultuojami gyventojai teritorijų planavimo, žemės paskirties, sklypo ribų 

keitimo, viešo svarstymo su visuomene klausimais. 

1.4. Žemėtvarkos srityje nuolat renkami, analizuojami dokumentai ir teikiami įsakymų 

projektai Administracijos direktoriui dėl žemės sklypų ribų, paskirties, naudojimo būdo ir 

naudojimo apribojimų, nuolat bendaujama su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

minsiterijos Širvintų žemėtvarkos skyriumi. Reikalui esant, rengiama medžiaga teismui. Skyriaus 

specialistai dirba ŽPIDRIS, TPDR ir TPDRIS informacinėse sistemose. 

2016 m. peržiūrėtas ir suderintas 21 kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko 

ūkio sodybai formuoti, 85 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai. 

1.5. Geodezijos srityje 2016 m. peržiūrėta ir suderinta 290 topografinių nuotraukų ir 

156 detaliosios geodezinės nuotraukos. Rajono savivaldybės teritorijoje vykdomi geodeziniai darbai 

nuolat tikrinami GIS GEOMAP sistemoje. Nuolat nagrinėjami fizinių ir juridinių asmenų prašymai 

dėl adresų suteikimo, topografinių ir geodezinių nuotraukų, žemėtvarkos projektų rengimo 

klausimų. Per 2016 m. išnagrinėta 630 tokio pobūdžio fizinių ir juridinių asmenų prašymų. 

Išduodami išeities duomenys geodezinėms įmonėms, kurie yra reikalingi geodeziniams darbams 
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atlikti. Per 2016 m. parengti 4 Tarybos sprendimai dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir 58 

Administracijos direktoriaus įsakymai dėl adresų suteikimo. Dokumentai apie adresų ir gatvių 

suteikimą yra nuolat perduodami VĮ Registrų centrui elektroniniu paštu. 

2016 m. buvo rengiami dokumentai, reikalingi detaliųjų planų, specialiųjų planų, 

žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo paslaugų pirkimams vykdyti. 

Bendradarbiaujama su geodezinius matavimus atliekančiomis įmonėmis bei VĮ Registrų centru, 

konsultuojami gyventojai, juridiniai asmenys naujų statybų rekonstrukcijų, architektūros, interjero, 

reklamos, aplinkos sutvarkymo, apželdinimo, statybos projektų rengimo, statybą leidžiančių 

dokumentų išdavimo ir kitais klausimais. 

2. Antrojo uždavinio ,,Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą 

ir įgyvendinti projektus“ įgyvendinimas. 

2.1. Ūkio plėtros skyriaus darbuotojai vykdo infrastruktūros objektų priežiūrą ir 

modernizavimą. 

Įgyvendinant programą, valstybės tarnautojai organizuoja žemės sklypų ribų planų 

rengimą, techninių projektų, pastatų teisinės registracijos ir inventorizacijos paslaugų vykdymą, 

kelių, gatvių priežiūrą ir remontą, miesto tvarkymo darbus ir kapinių priežiūrą. Organizuoja 

vandens tiekimo paslaugą, gatvių apšvietimo ir rekonstravimo, gyvenamųjų patalpų šildymo ir 

remonto, Širvintų rajono gatvių su asfalto dangų ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbus, 

galimybių studijų, projektavimo ir sąmatinių skaičiavimų paslaugų vykdymą, rangos darbų techninę 

priežiūrą ir naudojamų medžiagų kokybės kontrolės laboratorinių tyrimų paslaugų vykdymą, 

vietinių kelių ir gatvių inventorizaciją ir teisinę registraciją, techninių projektų ekspertizę, kelio 

ženklų pagaminimą ir įrengimą.  

2016 m. buvo atliekami Širvintų rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir 

kiti  darbai, kurie finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis (toliau - KPPP). 2016 

metais KPPP lėšų Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti 

skirta 649 500,00 Eur, panaudota 648 380,43 Eur arba 99,83 proc. lėšų. 2016 metais vietinės 

reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų skirta – 396 000,00 Eur, panaudota 396 000,00 

Eur arba 100 proc. lėšų. Atkaklaus Savivaldybės vadovų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų 

darbo dėka, pirmą kartą Širvintų rajono savivaldybei buvo skirtos lėšos iš KPPP finansavimo 

lėšų rezervo valstybės reikmėms. Iš KPPP finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms skirta – 

538 100,00 Eur, įsisavinta 100 proc. lėšų (14 lentelė).  
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14 lentelė. KPPP lėšų panaudojimas 2016 m. 

Eil. 

Nr. 
Objekto pavadinimas 

KPPP 

skaičiuojamosios 

lėšos  vietinės 

reikšmės keliams ir 

gatvėms 

remontuoti, Eur 

KPPP vietinės 

reikšmės kelių 

(gatvių) 

tikslinio 

finansavimo 

lėšos, Eur 

KPPP 

finansavimo 

lėšų rezervas 

valstybės 

reikmėms, 

Eur 

1.  Širvintų m. privažiavimo kelio nuo 

Kalnalaukio g. iki Kalnalaukio g. 47 

kapitalinis remontas  

146 843,89 - - 

2.  Širvintų m., Vilniaus gatvės (šaligatvio) 

kapitalinis remontas. (nuo P. Cvirkos gatvės 

iki Musninkų gatvės sankryžos (kairėje 

pusėje)) 

100 049,64 - - 

3.  Širvintų m. automobilių stovėjimo 

aikštelės  tarp J. Janonio g. Nr. 17 ir I. 

Šeiniaus g. Nr. 11. statyba 

20 787,45 - - 

4.  Zibalų sen. Šešuolėlių I kaimo Girelės g.  

kapitalinis remontas 
95 240,89 - - 

5.  Alionių sen., Pagirių k. kapitalinis remontas  20 840,00 - - 

6.  Širvintų sen., Žemųjų Viesų k., Žaliosios 

gatvės kapitalinis remontas 
55 709,30 - - 

7.  Tilto per Musės upę Jauniūnų seniūnijos 

Plikiškių kaime rekonstravimas  
2 070,42 146 000,00 - 

8.  Čiobiškio sen., Lapelių gyvenvietės Musės 

gatvės asfaltbetonio dangos kapitalinis 

remontas 

4 771,93 50 000,00 - 

9.  Širvintų m. Vilniaus gatvės (šaligatvio)  

paprastasis remontas (nuo tilto per Beržės 

upelį iki Vilniaus g. namo Nr. 12 dešinėje ir 

Vilniaus g. namo Nr. 7C kairėje pusėje)  

28 786,57 - - 

10.  Širvintų kaimo gatvių (Sodžiaus g., 

Gluosnių g.) greičio mažinimo kalnelių 

įrengimo darbai 

6 247,62 - - 

11.  Širvintų miesto gatvių (Vilniaus g., 

Ukmergės g., Musninkų g., J. Janonio g., L. 

Giros g., Mindaugo g.) asfalto dangos 

horizontalaus ženklinimo įrengimo darbai 

1 923,90 - - 

12.  Širvintų sen., Širvintų k., Tiesos g. 

paprastasis remontas 
37 090,07 - - 

13.  Širvintų sen. Širvintų k. Sodžiaus g., 

Gluosnių g., Beržų g., Jazminų g., Miško g., 

Dobilo g., Trumposios g. kapitalinis 

remontas 

- 200 000,00 538 100,00 

14.  Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra 

Širvintų seniūnijose 
83 487,87 - - 

15.  Techninė priežiūra, kadastriniai matavimai, 

saugumo priemonės, projektavimo 

paslaugos ir kt. 

44 530,88 - - 

Iš viso 648 380,43 396 000,00 538 100,00 
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Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius – statybos ir remonto darbų 

organizavimą, statybos ir remonto darbų kontrolę bei  priežiūrą, statinių naudojimo priežiūrą ir 

Savivaldybės administracijos pastato priežiūrą, atlieka šias funkcijas: 

 vykdo užsakovo (statytojo) funkcijas statant, rekonstruojant ir remontuojant rajono 

Savivaldybei priklausančius statinius; 

 vykdo ir organizuoja statybos darbų rangos, projektavimo darbų, ekspertizės, 

galimybių studijų, kadastrinių matavimų ir kitų sutarčių administravimą; 

 teisės aktų nustatyta tvarka atlieka statinių naudojimo priežiūros kontrolę; 

 rengia ir įformina rajono Savivaldybei priklausančių ir Savivaldybei pavaldžių 

biudžetinių įstaigų statinių apžiūros defektinius aktus, techninę dokumentaciją statybos darbų ir 

inžinerinių paslaugų pirkimams, nustato statybos preliminarią kainą; 

 dalyvauja Savivaldybės administracijos vykdomų viešųjų pirkimų komisijų darbe; 

 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis, pagal 

kompetenciją tikrina statybos, rekonstravimo ar atnaujinimo (modernizavimo) projektus bei 

dalyvauja statybų nuolatinės komisijos darbe ir  dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe. 

Įgyvendinant teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 

turto valdymą, naudojimą ir disponavimą, 2016 m. organizuoti nuomos konkursai: dėl patalpų 

esančių Čiobiškio seniūnijos administraciniame pastate; Vilniaus g. 81, Širvintose; Vilniaus g. 86, 

Širvintose. Buvo sudarytos sutartys dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos, 

panaudos. 2016 m. Širvintų rajono savivaldybės įstaigoms perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti 

ir disponuoti pastatai bei priklausiniai, baldai, kompiuteriai bei kompiuterinė įranga. Leista  

išnuomoti ir panaudos pagrindais suteikti patalpas, perleisti teises ir pareigas, įsivesti vandentiekio 

tinklus ir nuotekas. Sutikta perimti įvairaus turto iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos, Švietimo aprūpinimo centro, Ukmergės miškų urėdijos. Patvirtinti Širvintų 

meno mokyklos salės ir kitų patalpų nuomos įkainiai. Patvirtinta Širvintų rajono savivaldybei 

nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo atskaita. Patvirtinta 

Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016−2020 m. programa. Patvirtintas 

Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas. Nurašytas ir likviduotas Širvintų 

rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas: šienainio bokštas, buvęs kultūros namų 

pastatas ir trys vandens bokštai. Suorganizuoti viešieji prekių aukcionai, kuriuose parduotos 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos balanse esančios prekės. 

2016 metais siekiant pagerinti žmonių su negalia gyvenimo sąlygas, Lapelių k., 

Čiobiškio sen. buvo atliktas būsto pritaikymas neįgaliesiems. Širvintų mieste buvo atliekami 
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tvarkymo darbai, įskaitant kelių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, miesto žaliųjų plotų 

priežiūrą, gatvių ir kelių dangos elementų priežiūrą ir remontą bei Širvintų ir Paširvinčio kapinių 

priežiūrą. Atlikti kiti statybos darbai (projektai) nurodyti 15 lentelėje. 

 

15 lentelė. Ūkio plėtros skyriaus 2016 m. kuruoti ir įgyvendinti projektai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Projekto situacija 

1.  
Gatvių apšvietimo modernizavimas 

Širvintų mieste 

Darbai įvykdyti. Širvintų mieste pakeista 

360 senų, daugiausiai elektros energijos 

sunaudojančių gatvės šviestuvų į naujus, 

modernius ir taupius LED šviestuvus. 

Modernizavus apšvietimą, užtikrinta, kad 

veikia kiekvienas gatvės šviestuvas (prieš 

projektą veikė kas 2-3).  

2.  

Širvintų k., Širvintų s., Širvintų r. gatvių 

(Sodžiaus g., Gluosnių g., Beržų g., 

Miško g., Jazminų g., Dobilo g., 

Trumposios g.) kapitalinio remonto 

darbai 

Projektas įvykdytas. Įrengtos 7 Širvintų 

kaimo gatvių asfaltbetonio dangos. 

Pagerinta gyventojų gyvenamosios 

aplinkos kokybė.  

3.  

Šeimos parko įkūrimas Širvintų mieste 

 

Projektas įvykdytas. Apleistoje 

teritorijoje Širvintų miesto centre (tarp I. 

Šeiniaus ir J. Janonio gatvių) 

Savivaldybės, rėmėjų ir UAB „Maxima 

LT" programos „Mes – bendruomenė“ 

lėšomis įrengtas šeimos parkas. Parkui 

suteiktas „Vaikystės stotelės“ pavadinimas. 

Įgyvendinant projektą, įrengti takai, 

pasodinti želdynai, išgenėti ir suformuoti 

seni medžiai, pasėta veja, įrengtas 

apšvietimas, mažoji architektūra: suoliukai, 

šiukšliadėžės, informacinės lentelės, 

pastatyti lauko treniruokliai, vaikų žaidimų 

įrenginiai (sūpynės, čiuožyklos, 

daugiafunkciniai įrengimai), lauko 

šachmatų lenta. 

 

4.  
Vidinio Kultūros centro ir Viešosios 

bibliotekos kiemelio įrengimas 

Darbai baigiami. Projekto metu vidinio 

Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos 

kiemelio erdvė pritaikyta kultūriniams 

poreikiams. Įrengtos terasos, mažoji scena, 

apšvietimas, pasodinti dekoratyviniai 

želdynai. 

5.  
Igno Šeiniaus paminklo statyba Širvintų 

mieste 

Projektas įvykdytas. 2015 metais, 

Savivaldybei aktyviai įsitraukus į 

visuomeninę iniciatyvą įamžinti rašytojo, 

diplomato, visuomenės veikėjo Igno 

Šeiniaus atminimą, buvo parengtas 
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projektas ir iš Lietuvos Vyriausybės 

kanceliarijos 2016 m. Istorinės atminties 

puoselėjimo programos gautas dalinis 

finansavimas paminklo sukūrimui. Šios 

programos, Savivaldybės, visuomenės ir 

rėmėjo UAB „Baltoji Savingė“ lėšomis 

skulptoriaus H. Orakauskas sukūrė 

paminklą Ignui Šeiniui „Regiu Lietuvą“. 

Paminklas iškilmingai atidengtas 2016 m. 

spalio 6 d.    

6.  
Širvintų miesto paplūdimio teritorijos 

pritaikymas aktyviam poilsiui 

Darbai užbaigti. Projekto metu įrengtas 

įvažiavimas į paplūdimį, gatvės 

apšvietimas, užtikrintas saugus pėsčiųjų ir 

automobilių eismas, suformuotos 

stovėjimo aikštelės, vietos neįgaliesiems. 

Paplūdimio teritorijoje pastatytas naujas 

viešasis tualetas, modulinis statinys, 

įrengtos patogios vietos žiūrovams prie 

tinklinio aikštelės, sudarytos sąlygos 

aktyviai leisti laisvalaikį.    

 

2016 metais Ūkio plėtros skyrius išnagrinėjo 174 prašymus statybos leidimams 

neypatingiems ir ypatingiems statiniams statyti, išdavė 72 leidimus statiniams statyti, 6 leidimus 

išorinei reklamai įrengti. Vykdant Širvintų rajono savivaldybės administracijos statinių naudojimo 

priežiūros vykdymo taisyklių reikalavimus, atlikti 29 statinių naudojimo priežiūros patikrinimai. 7 

statiniai įtraukti į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir 

statinių sąrašą. Šių statinių savininkams 2017 metų mokestiniu laikotarpiu bus taikomas 3 proc. 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. 

2.2. Įgyvendinant priemonę „Viešųjų darbų programa“ buvo sudarytos sąlygos žmonių 

užimtumui skatinti. Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija 2016 m. 

pagal pateiktus pasiūlymus atrinko darbdavius, galinčius 2016 metais įgyvendinti viešuosius 

darbus:  

 Širvintų rajono savivaldybės administracija seniūnijose įdarbino 78 asmenis. 

 UAB Širvintų komunalinis ūkis – 40 asmenų. 

 Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla – 2 asmenis. 

 Širvintų rajono neįgaliųjų draugija – 2 asmenis. 

 Širvintų rajono Socialinių paslaugų centras – 4 asmenis. 

 UAB ,,Širvintų vandenys“ – 2 asmenis. 

 Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras – 2 asmenis. 
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Pagal 2016 m. patvirtintą Širvintų rajono savivaldybės viešųjų darbų sąrašą bedarbiai, 

ekonomiškai neaktyvūs asmenys, socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys buvo 

įdarbinti ir dirbo: 

 Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių bei teritorijų tvarkymo, 

apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbus.  

 Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų rekonstravimo ir remonto 

pagalbinius laikino pobūdžio darbus. 

  Istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių 

išliekamąją vertę  objektų,  knygų fondų tvarkymo pagalbinius laikino pobūdžio darbus. 

 Upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo, kitų 

hidrotechninių objektų  priežiūros laikino pobūdžio darbus.  

 Pagalbinius maisto paruošimo, patalpų bei aplinkos tvarkymo laikino pobūdžio 

darbus, kuro ruošos, švietimo, socialinės bei visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei 

organizacijose. 

 Pagalbinius darbus teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas sveikatos 

priežiūros ir socialinės paramos įmonėse, organizacijose. 

Valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 

darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimui ir įgyvendinimui 

panaudota 65 000 Eur. 

2.3. 2016 m. kartu su Valstybine darbo inspekcija vieną kartą organizuotos darbdavių ir 

darbuotojų konsultacijos darbų saugos, darbo higienos ir darbo teisės klausimais. Įvykdyta 119 

privalomų įvadinių darbų saugos instruktavimų, 27 pirminiai saugos instruktavimai darbo vietoje. 

Taip pat įvykdytas 21 privalomas Savivaldybės administracijos darbuotojų gaisrinės saugos įvadinis 

instruktavimas ir 21 instruktavimas darbo vietoje. Atliktas Savivaldybei priklausančių gesintuvų 

patikros ir atnaujinimo darbų pirkimas.  

2.4. Sąlygų verslo plėtrai sudarymą ir šios veiklos skatinimą vykdė Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, taip pat prie šios funkcijos 

įgyvendinimo prisideda Širvintų rajono verslo plėtros komisija, leidimus viešiems renginiams rengti 

išduoda Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius.  

2016 m. buvo išduota: 

  3 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais; 

 1 licencija, suteikianti teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 

papildyta. 
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 36 vienkartinės licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba natūralios 

fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, 

masiniuose renginiuose ir mugėse; 

 2 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; 

 1 licencija, suteikianti teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, 

patikslinta. 

 25 leidimai, suteikiantys teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose; 

 317 leidimų, suteikiančių teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose 

renginių metu; 

 6 leidimai viešiesiems renginiams organizuoti; 

 1 leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi; 

 1 kelių transporto veiklos licencija; 

 12 kelių transporto veiklos licencijos kopijų. 

 1 leidimas, suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba naftos produktais, 

patikslintas. 

 1 leidimas, suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba dujomis, patikslintas. 

2016 m. buvo sustabdytas 1 licencijos, suteikiančios teisę verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais, galiojimas. 

2016 metais galiojo fiksuoti pajamų dydžiai, lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems 

verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžiai, kurie patvirtinti 2015 m. spalio 29 d. Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-162 „Dėl individualios veiklos turint verslo liudijimą 

fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo 2016 metams“. 

2.5. Įgyvendinant priemonę „Jaunimo veiklos skatinimas“, 2016 m. gegužės 20 d. 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-433 ,,Dėl Širvintų rajono 

savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo finansavimo 2016 metais finansuojamų projektų ir 

organizacijų sąrašo patvirtinimo“ skirta 3 000 Eur (16 lentelė). 

16 lentelė. Projektai ir lėšos jaunimo veiklai skatinti 

Nr. Projekto teikėjas Projekto pavadinimas Skiriama suma, Eur 

1. Družų kaimo bendruomenė „Kūrybingas jaunimas – 

bendruomenės ateities garantas“ 

300,00 

2. Asociacija bendruomenė 

„Mūsų Širvintos“ 

„Jei gali vaikščioti, vadinasi, gali 

šokti!” 

800,00 

3. Asociacija „Musninkų 

socialinės iniciatyvos“ 

Atvira jaunimo erdvė PAKELIUI 350,00 

4. Vileikiškių kaimo Jaunimo veiklos skatinimas 400,00 
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bendruomenė Vileikiškiuose (projekto „Atvira 

jaunimo erdvė Vileikiškiuose“ 

tęstinumas) 

5. Žygeivių ir sporto klubas 

„Dumblas“ 

„Stalo futbolas gyvai“ 500,00 

6. Motiejūnų kaimo 

bendruomenė 

„Žolinių šventė jaunimo akimis“ 400,00 

7. Lietuvai pagražinti 

draugijos Širvintų skyrius 

Ekspozicija „Širvintų krašto 

mokyklų istorijos“ 

250,00 

            Iš viso: 3 000,00 
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SVEIKATINGUMO PROGRAMA 

 

Sveikatingumo programa skirta užtikrinti nacionalinės sveikatos politikos 

įgyvendinimą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Programos tikslais ir uždaviniais siekiama 

pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, jų kokybę, sudaryti tinkamas sąlygas vyresnio 

amžiaus gyventojams aktyviai dalyvauti sportinėje veikloje, organizuoti sporto ir sveikatingumo 

renginius rajone.  

Sveikatingumo programos trumpalaikis tikslas yra šviesti visuomenę 

profilaktinės sveikatos tikslais ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas bei ugdyti 

visuomenės sportiškumą ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

Programos keliami uždaviniai: 

1. Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų paslaugų įvykdymą (pensinio 

amžiaus asmenys, vaikai). 

2. Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas. 

  3. Sudaryti sąlygas visuomenės įsitraukimui į sporto / sveiko gyvenimo būdo veiklas. 

1. Pirmojo uždavinio ,,Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų 

paslaugų įvykdymą (pensininkai, vaikai)“ įgyvendinimas. 

Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje vykdomos valstybinės ir specializuotos 

prevencinės programos. 2016 metais Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatą pagal 2015 

metais pasirašytą sutartį kuruoja Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

Širvintų rajono savivaldybė su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 

pasirašė sutartį, pagal kurią biuras organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą Širvintų 

rajono savivaldybėje, vykdo mokinių visuomenės sveikatos priežiūros  bei visuomenės sveikatos 

stebėsenos ir stiprinimo funkcijas. 

Visuomenės sveikatos programai finansuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos 

kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijoms vykdyti. 2016 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti buvo skirta 54 

800,00 Eur dotacija (2015 m. – 54 368,00 Eur). Iš jų visuomenės sveikatai stiprinti ir visuomenės 

sveikatos stebėsenai vykdyti 2016 m. skirta specialioji tikslinė dotacija – 25 200,00 Eur (2015 m. 

26 524,00 Eur), mokinių sveikatos priežiūrai skirta 29 600,00 Eur (2015 m. 27 844,00 Eur). 

Visos rajono ugdymo įstaigos nuo 2016 metų turi visuomenės sveikatos specialistus. 

Visuomenės sveikatos specialistai vykdo vieną iš prioritetinių sveikatos veiklos sričių – vaikų ir 
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jaunimo sveikatos priežiūrą, kurią įgyvendinant siekiama turėti išsamios informacijos apie vaikų 

gyvensenos įpročius (žalingus įpročius, fizinį aktyvumą), lemiančius didelį vaikų sergamumą. 

Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis – 4 600,00 Eur – 2016 metais finansuoti 7 projektai. Šie projektai patvirtinti Širvintų rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-94 (17 lentelė). 

17 lentelė. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2016 metais 

finansuoti projektai 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Vykdytojas 

Lėšos 

Eur 

1. „Darbas tyloje – sėkmė 

triukšme“ 

 

Gelvonų vidurinė mokykla. 

Suorganizuota 15 renginių (šventės, ekspedicijos, 

kelionės, konferencija). Pagamintas 1 stendas, 

popieriniai ir elektroniniai leidiniai. 

500 

2. „Veikime kartu visi ir būsime 

sveiki“ 

Bartkuškio pagrindinė mokykla. 

Suorganizuoti 9 renginiai, 3 išvykos, 1 

informacinis stendas, 4 publikacijos. Dalyvavo 

45 senjorai. 

1 000 

3. “3D: darbas, dėmesys, 

džiaugsmas “ 

Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų 

centras. 

Suorganizuota dailės terapija, 1 paroda, 1 

projektas. Dalyvavo Socialinių paslaugų centro 

globos padalinyje gyvenantys asmenys. 

400 

4. „Kartos veikia kartu“ Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio 

gimnazija. 

Suorganizuota: 3 išvykos, 7 renginiai, 5 

pasitarimai, parengtas 1 stendas ir 5 publikacijos. 

Dalyvavo 50 senjorų.  

1 000 

5. „Mes ir mūsų senoliai“  Širvintų pradinė mokykla. 

Suorganizuota stovykla,  4 ekskursijos, 3 

išvykos, 3 kūrybiniai praktiniai užsiėmimai, 

parengti 2 stendai. Dalyvavo 51 senjoras. 

500 

6. „Keičiame požiūrį į senatvę“ Družų kaimo bendruomenė. 

Suorganizuota viena 7 dienų stovykla, 1 išvyka 

(20 senjorų), 1 psichologo paskaita,  2 seminarų 

ciklas. 

900 

7. „Pedikuliozės prevencijos ir 

profilaktikos programa“ 

Širvintų rajono savivaldybės Socialinių paslaugų 

centras. 

Suorganizuota 10 pokalbių, įgūdžių ugdymo, 

pedikuliozės profilaktikos renginių. Įsigyta 

priemonių.   

300 

Iš viso: 4 600 

 

Siekiant užtikrinti rajono gyventojams paslaugų prieinamumą, VšĮ Širvintų pirminės 

sveikatos priežiūros centras, suformavęs specialistų komandą, pradėjo teikti negalią turintiems 

pacientams mobiliosios slaugos, kraujo ėmimo tyrimams paslaugas (t. y. paslaugos, teikiamos 
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pacientų namuose). Sunkiausius ligonius, kurie neturi galimybių atvykti į gydymo įstaigą, pagal 

gydytojo siuntimą kartą per mėnesį aplanko slaugytojas, o kartą per metus neįgalųjį aplankys 

slaugytojas kartu su gydytoju.  

2. Antrojo uždavinio ,,Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas“ 

įgyvendinimas. 

Vadovaujantis sveikatingumo programa 2016 metais buvo vykdomi projektai: Sveikatos 

priežiūros įstaigų veikla, Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo programa. 

Biudžeto lėšų naudojimo tikslinė paskirtis VšĮ Širvintų ligoninėje buvo vaikų, atvežtų iš 

probleminių šeimų, ir dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimas. VšĮ Širvintų 

ligoninei 2016 m. skirta 4 300,00 Eur biudžeto lėšų.   

2016 m. buvo numatytos lėšos socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, nariams, 

pasiryžusiems gydytis nuo alkoholizmo bei moterims, norinčioms atsakingai planuoti šeimos 

pagausėjimą. 

2016 metais tarybos sprendimais buvo patvirtinti patikslinti VšĮ Pirminės sveikatos 

priežiūros centro ir VšĮ Širvintų ligoninė valdymo struktūros ir pareigybių sąrašai, patvirtinti 2015 

metų finansiniai ataskaitų rinkiniai, nustatyti įstaigų kintamosios mėnesinės algos dydžiai, siektinos 

2016 metų užduotys, iš dalies pakeisti įstatai.  

Vykdant sveikatos priežiūros įstaigų kontrolę, siekiant paslaugų kokybės ir 

prieinamumo rajono gyventojams gerinimo, VšĮ Širvintų ligoninėje per 2016 m. praplėstas 

konsultavimo paslaugų spektras, įstaigos kolektyvą papildė nauji specialistai. 

2016 m. vidaus ligų skyrius perkeltas į naujas patalpas.  

VšĮ Širvintų ligoninė, siekdama gerinti veiklos kokybę, atnaujino kompiuterinę įrangą. 

Įgyvendinusi e-sveikatos projektą, įstaiga yra lyderė tarp mažųjų ligoninių, turinti daugiausiai įrašų 

duomenų bazėje. 

Širvintų ligoninė iš ES fondo lėšų įsigijo naują greitosios pagalbos automobilį. Šiuo 

automobiliu teikiamos aukščiausios kokybės paslaugos Širvintų ligoninės pacientams. Jis skirtas 

ligoninės pacientams transportuoti iš Širvintų ligoninės  į Vilniaus gydymo centrus ar į 

universitetines ligonines gydymui pagal kompetenciją.  

2016 m. pabaigoje įstaigoje pradėjo veikti pirminės pacientų apžiūros ekstriniais 

atvejais kabinetas. Į šį kabinetą siunčiami iš anksto neužsiregistravę, dėl ūmių susirgimų 

besikreipiantys, karščiuojantys pacientai.  

Širvintų pirminiame sveikatos priežiūros centre, atsižvelgiant į poreikius, užtikrintas 

pacientų priėmimas iki 18 val. rudens ir žiemos periodu, o šiltuoju metu, pavasarį ir vasarą įstaiga 

dirba iki 19 val. 
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2016 m. lapkričio mėnesį Širvintų rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, 

Savivaldybės atstovai lankėsi Varėnos rajono sveikatos įstaigose. Vizito tikslas – pasidalinti 

patirtimi, susipažinti su Varėnos ligoninės situacija, Pirminės sveikatos priežiūros centro veikla bei 

pasidalinti bendrų problemų sprendimo būdus. 

3. Trečiojo uždavinio ,,Sudaryti sąlygas visuomenės įsitraukimui į sporto / sveiko 

gyvenimo būdo veiklas“ įgyvendinimas. 

Programa skirta skatinti rajono gyventojus puoselėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, 

didinti gyventojų fizinį aktyvumą. Taip pat programa siekta, kad rajono gyventojai organizuotai ir 

sistemingai sportuotų gyvenamose vietose, būtų sudarytos integracijos per sportą galimybes 

neįgaliems arba silpnos sveikatos žmonėms.  

Per 2016 m.  sveikatos ugdymo ir mokymo renginiuose dalyvavo 13 411 dalyvių. 20 % 

informavimo renginių sudarė fizinio aktyvumo renginiai, 20 % – užkrečiamų ligų profilaktikai skirti 

renginiai, 4,7 % – traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijai, 4,4 % – psichikos sveikatai skirti 

renginiai. Visuomenės sveikatos stiprinimo veikloje dalyvavo 2 720 širvintiškių. 

Su  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru sėkmingai vykdomas 

projektas, kuris skirtas Širvintų rajono senjorų fiziniam aktyvumui didinti ir vaikams iki 3 metų 

grūdinti, mokyti plaukti. Užsiėmimams baseine įdarbintas treneris 0,5 etato krūviu. 2016 metais 

 senjorai apsilankė baseine 1 044 kartus, jaunos šeimos su vaikais – 159 kartus. Šioms programoms, 

kurias inicijavo Širvintų r. savivaldybės administracija, Sveikatos apsaugos ministerija per 2016 

metus skyrė 4 400 eurų valstybinių asignavimų sumą.  Už paslaugas mokama į Sporto mokyklos 

sąskaitą, tokiu būdu lėšų dalis sugrįžta į Širvintų rajoną.  

Visus metus vieną kartą per savaitę vykdyti šiaurietiško vaikščiojimo  užsiėmimai 

(vadovas – Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos 

specialistas). Šioje programoje dalyvavo 305 Širvintų r. sav. gyventojai.  

 Širvintų sporto mokykloje futbolo, lengvosios atletikos, plaukimo, stalo teniso, žolės 

riedulio, krepšinio pratybas lankė 227 mokiniai. 

 Širvintų sporto mokykloje parengti 24 Lietuvos rinktinės nariai. Puikūs metų 

sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse varžybose. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, 

jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai. 38 vaikai išmokyti plaukti. Surengtos 5 

stovyklos, kuriose dalyvavo 281 mokinys. Mokykloje yra 1 tarptautinės, 4 nacionalinės kategorijų 

teisėjai.  

  Pagrindiniai sporto renginiai: „Lietuvos vilčių“, Lietuvos jaunučių kompleksinės, 

Lietuvos mokyklų ir Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės.  
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 „Lietuvos vilčių“ sporto žaidynėse varžėsi 13 savivaldybių (pagal gyventojų skaičių). 

Širvintų rajonas komandinėje įskaitoje laimėjo 2 vietą. Žolės riedulininkai (berniukai) laimėjo 

pirmąją vietą, žolės riedulininkės (mergaitės) – 2 vietą.  

 Lietuvos jaunučių kompleksinėse sporto žaidynėse mūsų rajono sportininkai užėmė 

penktąją vietą. Žaidynėse dalyvavo lengvaatlečiai ir stalo tenisininkai. 

Puikiai Lietuvos mokyklų sporto žaidynėse, trečioje rajonų grupėje (pagal mokinių 

skaičių), startavo Širvintų rajono mokinių komandos. Širvintų pradinė mokykla ir Širvintų 

„Atžalyno“ progimnazija komandinėje įskaitoje laimėjo pirmąsias vietas. Lietuvos sportiškiausių 

mokyklų konkurse Širvintų pradinė mokykla laimėjo pirmąją vietą. 

Širvintų rajono „Inta–Baltic Champignons“ žolės riedulio rinktinės komanda 

Bratislavoje Europos „Iššūkio“ taurės II diviziono varžybose laimėjo 5 vietą. 

Širvintiškiai Lietuvos uždarųjų patalpų riedulio čempionato varžybose laimėjo pirmąją 

vietą. Moterų „Intos“ rinktinė komanda Lietuvos moterų „B“ diviziono čempionato varžybose 

užėmė pirmąją vietą.   

Puikiai startavo lengvaatletė, ieties metikė, Lietuvos jaunių rinktinės narė Lina 

Surgelaitė. Ji Lietuvos jaunimo pirmenybėse laimėjo pirmąją vietą. Laura Jankovskytė užėmė 

antrąją vietą. 

Lietuvos moterų II lygos stalo teniso čempionato varžybose Širvintų rajono rinktinės  

komanda užėmė ketvirtąją vietą. Vyrų rinktinės komanda Lietuvos aukščiausiosios  lygos stalo 

teniso pirmenybių varžybose užėmė devintąją vietą. Lietuvos jaunimo čempionate iškovota antroji 

vieta mišraus dvejeto varžybose. 

Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionato varžybose pirmąją vietą ir čempiono 

titulą laimėjo Gediminas Voveris.  

Lietuvos „Sekmadienio“ futbolo lygos čempionato varžybose Širvintų rajono futbolo 

rinktinė komanda laimėjo ketvirtąją vietą, „Select“ II lygos salės futbolo pirmenybių varžybose  

laimėjo pirmąją vietą. 

Širvintų rajono seniūnijų sporto žaidynėse pirmąją vietą laimėjo Musninkų seniūnijos 

sportininkai, antrąją vietą užėmė Kernavės, trečiąją – Širvintų seniūnijų rinktinės komandos. 

Širvintų rajone buvo surengtos krepšinio 3x3 pirmenybės, paplūdimio tinklinio, 

tinklinio, futbolo 5x5, stalo teniso, plaukimo, futbolo, seniūnijų bendrojo ugdymo mokyklų futbolo 

varžybos. Iš viso surengtos 46 sporto varžybos, kuriose dalyvavo 1591 dalyvis. 

Mokinių vasaros atostogų metu Širvintose buvo surengtas paauglių futbolo „Odinio 

kamuolio“ turnyras, kuriame žaidė įvairaus amžiaus rajono vaikai, tokiu būdu buvo padidintas 

vaikų užimtumas vasaros atostogų metu. 
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5,52 t 
2817,44 t 

21,44 t 67,97 t 

93,29 t 

69,52 t 

230,78 t 

Biologiškai suyrančios atliekos 

Mišrios komunalinės atliekos 

Didžiosios atliekos 

Popierius 

Stiklas 

Plastiko pakuotės 

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA 

 

Programa skirta vykdyti Savivaldybės aplinkos apsaugos valdymą, sudaryti sąlygas, 

kad būtų užtikrintas ilgalaikis ir stabilus vietos ekonomikos vystymasis, vietos bendruomenės 

saugumas, aukštesnė gyvenimo kokybė, švari, patraukli ir saugi aplinka. Prie šio bloko priskiriamas 

ir atliekų tvarkymas.  

Aplinkos apsaugos programos tikslas: 

1. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, vykdyti žalos aplinkai prevenciją. 

Šio tikslo ,,Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, vykdyti žalos aplinkai 

prevenciją“ įgyvendinimas. 

2016 m. komunalinių atliekų tvarkymo paslauga Širvintų rajone įdiegta 91 %. Pagal 

UAB „Ecoservice“ pateiktus duomenis, Širvintų rajone buvo surinkta ir išvežta 2 817,44 t mišrių 

komunalinių atliekų, iš jų 199,22 t išvežta į Kazokiškių sąvartyną, 877,2 į UAB „Ecoservice“ 

rūšiavimo bazę, 1741,02 t UAB „Energesman“ eksploatuojamą atliekų mechaninio biologinio 

atliekų apdorojimo įrenginių (MBA) bazę, 21,44 t didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų – 230,78 t: 

popieriaus – 67,97 t, stiklo – 93,29 t, plastiko pakuotės – 69,52 t, biologiškai suyrančių atliekų – 

5,52 t. (12 pav.). 

 

12 pav. Širvintų rajone surinktų atliekų kiekiai 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Antrinės žaliavos 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

2016 m. gruodžio 19 d. Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-

352 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų ir dydžių nustatymo metodikos patvirtinimo“. 

2016 m. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška „Naudotų 

padangų atliekų transportavimo iki atliekų naudotojo“ finansavimui (dotacijai) gauti pagal Atliekų 
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tvarkymo  programos lėšų naudojimo 2016 m. priemonių planą. Savivaldybės administracija kartu 

su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu pasirašė dotacijos teikimo sutartį, gauta 682,99 Eur 

dotacijos suma. Pasinaudojus parama, 2017 metais bus išvežta iki 30,6 t bešeimininkių padangų. 

Išduoti 89 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 

pašalinimo, genėjimo darbams atlikti. Vykdyti želdynų priežiūros darbai Širvintų miesto bendrojo 

naudojimo teritorijose − apgenėti medžiai, pasodintos gėlės, krūmai, medeliai. 

Širvintų rajono pradinei mokyklai perduota gyvūnėlių pašarų „gyvojo kampelio“ 

gyvūnams už 198,97 Eur,  kanceliarinių prekių už 149,97 Eur aplinkosauginiams renginiams rengti.  

2016 m. lapkričio 11 d. Širvintų pradinėje mokykloje vyko aplinkosauginio švietimo 

projekto „Moku rūšiuoti“ protų mūšis. Renginį organizavo Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius, VšĮ „Problemų sprendimo centras“, 

Širvintų rajono švietimo centras, Širvintų pradinė mokykla. 10 komandų iš Čiobiškio ir Zibalų 

pagrindinių mokyklų, Širvintų pradinės mokyklos varžėsi atsakinėdami į klausimus apie atliekų 

rūšiavimą. 

2016 m. apmokėta vilkų padaryta žala ūkiniams gyvūnams – 13 446 Eur. Taip pat 

ataskaitiniais metais vykdyta beglobių katinų sterilizacija. 
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KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA 

 

Įgyvendinant šią programą siekiama ugdyti bendruomenę, kuri puoselėja etnokultūrą 

ir kultūros paveldą, yra pilietiškai aktyvi, iniciatyvi, turinti galimybę tenkinti informacinius ir 

kultūrinius poreikius, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Programos įgyvendinimą 

koordinavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius, Architektūros 

ir kraštotvarkos planavimo skyrius. Programą įgyvendino biudžetinės įstaigos: Širvintų rajono 

savivaldybės kultūros centras, Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka bei jų filialai ir kartu 

siekia šių trumpalaikių tikslų: 

1. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas.  

2. Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje.  

3. Siekti Viešosios bibliotekos informacijos modernios sklaidos.  

1. Pirmojo tikslo „Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas“ įgyvendinimas. 

Siekiant užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas, 2016 m. baigtas įgyvendinti projektas 

„Širvintų rajono viešosios bibliotekos rekonstravimas ir kultūros centro modernizavimas“.  

2. Antrojo tikslo „Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje“ 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinant kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje, sudaromos sąlygos 

susipažinti su vietos etnokultūra, etninėmis tradicijomis, dvasiniu ir istoriniu paveldu.  

Širvintų rajono savivaldybės administracija prižiūri viešąsias kultūros paveldo 

vietoves – 2016 m. atlikti piliakalnių tvarkymo darbai (nušienauti 8 piliakalniai). 

Savivaldybės bei rėmėjo lėšomis, taip pat lėšomis, gautomis iš Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės vykdomos Istorinės atminties puoselėjimo programos,  Širvintų rajono savivaldybės 

administracija įgyvendino projektą „Paminklo rašytojui, diplomatui, visuomenės veikėjui Ignui 

Šeiniui statyba Širvintose“. 2016 m. spalio 6 d. Širvintose buvo iškilmingai atidengtas paminklas 

„Regiu Lietuvą“, skirtas Igno Šeiniaus atminimo įamžinimui. 

Širvintų rajono savivaldybės administracija ir VšĮ „Baltų Atlantida“ parengė projektą 

ir sukūrė audiovizualinę laidą: „Arčiau namų“. 

Rajone vyko tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai aš“, indų ir lietuvių 

senosios kultūros meno projektas „Darnoje“, lenkų kultūros festivalis „Dainuok su mumis“, 

Respublikinis vyresniųjų liaudiškų šokių grupių ir ansamblių konkursas-sambūris „Iš aplinkui“. 

Regioniniai renginiai: tradicinė armonikininkų šventė „Antano armonika“ ir „Mažoji armonika“; 

gamtos saulėgrįžos šventė „Rasos Kernavėje“; vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų konkursas 
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„Tramtatulis“; tradicinė kaimo kapelų šventė-varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“. Rajoniniai 

renginiai: miesto šventė, krašto folkloro ir liaudiškos muzikos šventė „Suprašė žvirblalis“; Derliaus 

šventė „Derliaus kraitė“; labdaros ir paramos akcija „Dalinkimės širdžių šiluma“, valstybinių 

švenčių ir atmintinų dienų minėjimai.  

Per metus Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras Kultūros tarybai pateikė 6 

projektus ir 5 iš jų gavo 15 500 Eur finansavimą. 

2016 metais Kultūros centre ir jo filialuose suorganizuoti 407 renginiai, iš jų 

profesionalaus meno: 6 parodos, 8 spektakliai, 9 klasikinės, džiazo muzikos koncertai; 20 

pramoginės muzikos koncertų, 8 edukaciniai renginiai, 108 meno mėgėjų kolektyvų koncertai, 

spektakliai išvykose, 113 meno mėgėjų kolektyvų koncertų, spektakliai kultūros įstaigose ir  135- 

kiti renginiai. 

3. Trečiojo tikslo „Siekti viešosios bibliotekos informacijos modernios sklaidos“ 

įgyvendinimas.  

Siekiant viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos, didelis dėmesys buvo 

skiriamas literatūrinio palikimo sklaidai. 2016 metais suorganizuota 713 renginių, iš jų 382 parodos. 

Viešojoje bibliotekoje vyko 221 renginys, filialuose – 492. Pagrindiniai renginiai: Bibliotekų metų 

atidarymo renginys, tarptautinis „Poezijos pavasaris 2016“ Širvintose, Šešuolėlių dvare bei 

Kernavėje, organizuota Europos dienos šventė, Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. 

Viešojoje  bibliotekoje vyko knygų pristatymai:  žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės 

knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ pristatymas,  

žurnalistės Ingos Liutkevičienės knygos „15 metų su Galina Dauguvietyte. Kas liko nutylėta?“ 

pristatymas, Jono Aisčio premijos laureatas Jonas Endrijaitis  pristatė naują savo eilėraščių knygą 

„Meilės subrandinti“, kraštiečio Stasio Miliuko knygos ,,Giminės ir ne tik“ pristatymas. 

Viešojoje bibliotekoje buvo eksponuojamos menininkų ir kūrėjų parodos. Vyko 

respublikinio dailės projekto ,,Pasauliui apie Lietuvą. Praeities pėdsakais” dalyvių darbų parodos 

atidarymas, kraštiečio  Algirdo Subatos fotografijų  „Kalnų pavilioti“,  fotografo iš Ispanijos 

Antonio Perea fotografijos darbų,  Aldonos Vasiukevičienės autorinė tapybos darbų, Meno 

mokyklos dailės mokytojos Aldonos Ragelskienės  kūrybinių darbų  „Portretai“ parodos. 

Širvintų viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinis protmūšis, kurio tikslas – 

pademonstruoti vaikams, kad skaitymas gali būti linksmas, atraktyvus, azartiškas užsiėmimas. 

Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje su skaitytojais susitiko kultūros 

gyvenimo žurnalo „Naujoji Romuva“ bei „Pašvaistė“ leidėjai, autoriai ir herojai.  

Vyko seminaras, skirtas asmens duomenų apsaugai – „Nematomi pavojai internete: 

asmens duomenų apsauga elektroninėje erdvėje“. 
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Per metus Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka Kultūros tarybai ir Europos 

Komisijai Lietuvoje pateikė 9 projektus, 3 iš jų gavo 5 300 Eur finansavimą.
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ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA 

 

Programa, skirta pagerinti melioracijos sistemų būklę, žemdirbystės sąlygas, vykdyti 

ūkininkų ir žemės ūkio bendrovių rėmimą. 

Žemės ūkio programos trumpalaikis tikslas yra pagerinti melioracijos sistemų 

būklę, žemdirbystės sąlygas bei remti ūkininkus. 

Programos keliami uždaviniai: 

 1. Gerinti melioracijos sistemos būklę. 

2. Gerinti žemdirbystės sąlygas. 

1. Pirmojo uždavinio ,,Gerinti melioracijos sistemos būklę“ įgyvendinimas. 

Širvintų rajono savivaldybės 2016 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės 

biudžeto lėšomis, programos projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2015 gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų specialiųjų tikslinių 

dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“. Širvintų 

rajono savivaldybei, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių 

valdymui ir naudojimui patikėjimo teise, vadovaujantis valstybės lėšomis finansuojamų 

melioracijos darbų prioritetais, 2016 metais skirta 115 tūkst. eurų. melioracijos darbams. Sudarant 

metinę programą, lėšos paskirstytos atsižvelgiant į piliečių prašymus šalinti melioracijos įrenginių 

gedimus, į apžiūrų metu nustatytą blogą įrenginių būklę, 

2016 metais atlikti melioracijos statinių finansuojamų biudžeto lėšomis priežiūros ir 

remonto darbai: 

 1,7 tūkst. eurų skirta palaikyti Širvintų rajono savivaldybės melioruotos žemės ir 

melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos centrinę duomenų bazę, koreguoti duomenis, surinkti 

operatyvinę mėnesinę informaciją apie atliktus darbus. 

 66,71 tūkst. eurų 2016 m. panaudota valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių gedimų remontui ir priežiūrai. Remonto ir priežiūros darbai atlikti Družų, 

Anciūnų kadastrinėse vietovėse. Valstybės biudžeto lėšomis pasiekti rodikliai: suremontuoti 5,63 

km melioracijos griovių, 6 vnt. pralaidų, 53 vnt. kitų statinių.  

  2,0 tūkst. eurų panaudota kompiuterinėms bazėms eksploatuoti. 

 3,1 tūkst. eurų pandaudota valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos 

statinių avarinių gedimų remontui; 

 40,6 tūkst. eurų panaudota atlikti Širvintų rajono melioracijos projektų duomenų 

vektorizavimo darbus ir parengti atributinius duomenis pagal MelGIS specifikaciją. 



Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 

metų veiklos ataskaita 

 
64 

  

      0,6 tūkst. eurų panaudota valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos 

statinių remonto darbų projektų ekspertizei atlikti. 

2016 m. pabaigoje Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta 

paraiška dėl projekto „Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių 

melioracijos statinių rekonstrukcija“.  

2016 m. Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje išduota 71 sąlyga detaliesiems planams ir 

techninėms sąlygoms melioruotoje žemėje rengti, parengta ir išduota 215 geografiškai koordinuotų 

melioracijos planų ištraukų topografinėms nuotraukoms ruošti, suderinta 314 topografinių 

nuotraukų, suderinti 84 projektai, išduota 17 pažymų dėl atliktų melioracijos statinių atstatymo 

darbų melioruotoje žemėje, išduota melioracijos planinės medžiagos ištraukų melioruotos žemės 

savininkams. 

2. Antrojo uždavinio ,, Gerinti žemdirbystės sąlygas“ įgyvendinimas. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtra ekonominiu, ekologiniu, socialiniu ir etninės kultūros požiūriu 

yra valstybės ir savivaldybės prioritetinės sritys. Siekiant bendradarbiauti su žemės ūkio subjektais, 

žemės ūkio maisto produktų gamintojais, supirkėjais, perdirbėjais, žemdirbių savivaldos, mokslo, 

mokymo ir konsultavimo įstaigų atstovais, Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius nuolat organizuoja 

ir bendradarbiauja organizuojant ūkininkams seminarus jiems aktualiais žemės ūkio klausimais. 

Taip pat organizuojami ūkininkų susitikimai, diskusijos prie apskritojo stalo, kurių metu ūkininkai 

pasidalina naudinga informacija ir patirtimi. 

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašu, 

Širvintų rajono savivaldybėje yra skatinamos šios veiklos ūkininkams – draudimo įmokų 

kompensavimas, privalomų mokymų kompensavimas ir traktorinių purkštuvų techninei apžiūrai 

patirtų išlaidų kompensavimas. 2016 metais 11 ūkininkų pasinaudojo šiomis priemonėmis, pagal 

pateiktas paraiškas jiems buvo kompensuota 415,18 Eur patirtų išlaidų. 

Sukuriant galimybę gauti žinias apie ūkio sektorių, vykdomas programas ir kompensavimą, 

kuriamos sąlygos žemdirbystei gerinti. 
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SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES 

MAŽINIMO PROGRAMA 

 

Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa 

siekiama sukurti ir įgyvendinti socialinės paramos ir socialinių paslaugų sistemą rajone, užtikrinti 

valstybės garantuotą piniginę paramą (išmoką vaikams, socialinę paramą moksleiviams, paramą 

gimus kūdikiui bei mirties atveju ir kitas piniginės paramos rūšis), optimizuoti socialinių paslaugų 

teikimo tinklą siekiant aprėpti visus rajono gyventojus, kurie negali savarankiškai pasirūpinti 

savimi, plėsti paslaugų įvairovę, sudaryti sąlygas neįgaliesiems integruotis į visuomenę, sukurti 

efektyvią socialinio darbo sistemą, stiprinančią rajono gyventojų socialinį saugumą. 

Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos 

trumpalaikiai tikslai:  

1. Padėti visuomenei spręsti socialines problemas. 

2. Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų socialinei atskirčiai 

mažinti. 

1. Pirmojo tikslo „Padėti visuomenei spręsti socialines problemas“ 

įgyvendinimas. 

1.1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių 

apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyris (toliau – Socialinės paramos poskyris) ir Širvintų 

rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras 2016 m. siekė, kad socialinė parama ir socialinės 

paslaugos būtų orientuotos į tuos asmenis, kuriems jų labiausiai reikia. Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, senyvo amžiaus, vienišiems asmenims, 

neįgaliesiems, skurdo, socialinės atskirties, vaiko teisių pažeidimų prevencijai. Socialinės paslaugos 

buvo teikiamos sutelkiant Savivaldybės ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas. Organizuojant ir 

teikiant socialinę paramą, paslaugas, prioritetas teikiamas tiems žmonėms, kurie turi sudėtingiausių 

socialinių problemų ir negali patys pasirūpinti savimi. Socialinė parama ir paslaugos 

organizuojamos taip, kad būtų stiprinamas pačių žmonių aktyvumas ir atsakomybė už save ir savo 

šeimą 

1.2. Socialinės paramos poskyris atliko socialinių paslaugų administravimo funkciją. 

Taip pat viena iš Socialinės paramos poskyrio kompetencijai priskirtų funkcijų – socialinio darbo 

koordinavimas ir organizavimas rajone. 2016 m. Socialinės paramos poskyris gavo 14 prašymų 

apsigyventi socialinės globos įstaigose, 13 prašymų buvo patenkinti, 1 asmuo vykti į socialinės 

globos įstaigą atsisakė. Stacionarių globos paslaugų poreikis 2016 m. patenkintas 100 proc. 
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2016 metais Savivaldybės administracija pirko socialinės globos paslaugas 16 vaikų, 

13 suaugusių asmenų ir 1 vaikui su psichine negalia, 12 neįgalių ir pagyvenusių asmenų. 

1.3. Socialinės paramos poskyris teisės aktų nustatyta tvarka 2016 m. vykdė socialinių 

išmokų skyrimą ir išmokėjimą. Širvintų rajono savivaldybės socialinės paramos biudžetą sudaro:  

 Valstybės biudžeto lėšos (valstybinės šalpos išmokos, išmokos vaikams, būsto 

pritaikymas žmonėms su negalia); 

 Valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos (specialiosios tikslinės 

dotacijos Savivaldybės biudžetui) laidojimo pašalpos, socialinė parama mokiniams, socialinė globa 

asmenims su sunkia negalia, socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms); 

 Savivaldybės biudžeto lėšos (piniginė socialinė parama (socialinės pašalpos ir būsto 

šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos), vienkartinė 

socialinė parama, socialinės paslaugos, būsto pritaikymas žmonėms su negalia). 

Socialinės paramos poskyris taip pat priiminėjo ir nagrinėjo prašymus (informavo, 

konsultavo) dėl piniginės socialinės paramos ir kitų išmokų skyrimo bei mokėjimo.  

18 lentelė.   Širvintų rajono šeimoms mokėtos išmokos 2016 m. 

Eil.

Nr. 

Išmokų pavadinimai Šeimų skaičius Suma 

(EUR) 

1. Socialinė pašalpa 443 253589 

2. Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto 

vandens išlaidų kompensacijos 
1011 38327 

3. Kieto kuro kompensacija vienišiems pensininkams 

bei darbingo amžiaus neįgaliems asmenims 
90 61212 

4. Vienkartinės  pašalpos socialiai remtiniems 

asmenims 
17 3157 

5. Speciali laidojimo pašalpa mirties atveju 251 76304 

6. Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos 

Respublikos piliečių palaikams parvežti 
1 1550 

7. Tikslinis priedas už vaiko globą  49 17942 

8. Išmoka vaikui 330 103457 

9. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 24 1824 

10. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 157 66044 

11. Vienkartinė išmoka įsikurti 11 15169 

12. Globos rūpybos išmoka 79 91801 

13. Parama mokinio reikmenims įsigyti 237 24738 

14. Vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo 

(rezistencijos) dalyviui laidoti 
1 760 

15. Transporto išlaidų kompensacija 30 2964 

16. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija 351 918793 

17. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija 349 219175 

18. Šalpos išmokos 367 474351 
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Eil.

Nr. 

Išmokų pavadinimai Šeimų skaičius Suma 

(EUR) 

19. Nemokamas maitinimas socialiai remtiniems 

asmenims (maitinimo talonai) 
1 20 

2016 m. piniginė socialinė parama buvo skiriama pasitelkiant Socialinės paramos 

teikimo tarybų ir Socialinės paramos teikimo komisijos narius. 

1.4. Vadovaujantis Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu,     

2016 m. visuomenei naudingiems darbams (aplinkos ir apleistų kapų tvarkymui, pagalbai 

vienišiems, senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, pagalbai kultūros namams ir bibliotekoms 

organizuojant renginius, pagalbai Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre, 

bibliotekose, senelių globos namuose, ligoninėje, darželiuose, mokyklose ir pan.) buvo pasitelkti 

404 rajono gyventojai.  

1.5. 2016 m. Socialinės paramos poskyrio specialistai dalyvavo įvairių 

Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe: analizavo socialines situacijas ir 

ieškojo jų sprendimo būdų, tyrė įvairių socialinių grupių asmenų gyvenimo ir buities sąlygas, rengė 

Administracijos direktoriaus įsakymus, Tarybos sprendimų projektus, įvairias ataskaitas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai, Neįgaliųjų reikalų departamentui, Socialinių paslaugų priežiūros 

departamentui, Sveikatos apsaugos ministerijai ir kt. Socialinės paramos poskyrio specialistai rengė 

aktualius rajono gyventojams informacinio pobūdžio straipsnius apie socialinės paramos ir 

socialinių paslaugų teikimą, kurie buvo publikuojami Savivaldybės interneto svetainėje. 

2. Antrojo trumpalaikio tikslo – pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti 

projektus neįgaliųjų socialinei atskirčiai mažinti – įgyvendinimas. 

2.1 2016 m. dėl įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai gauti buvo priimta 20 naujų 

prašymų, iš jų: 8 – jaunų šeimų, 9 – į bendrąjį sąrašą, 3 – šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų 

(įvaikių). 2016 m. 5 šeimoms išnuomoti socialiniai būstai Širvintų mieste, Kabaldos kaime, 

Barskūnų kaime, Gelvonų miestelyje. 5 šeimoms leista nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. 

Du butai įrašyti į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo 

dalies, sąrašą. Parduota 21 gyvenamoji patalpa ir priklausinys, kurie įrašyti į Širvintų rajono 

savivaldybės būsto fondo sąrašą.  

2.2. Širvintų rajono savivaldybės administracija 2016 m. dalyvavo Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamos tarpinstitucinės programos „Nacionalinė neįgaliųjų 

socialinės integracijos 2013–2019 metais programa“ priemonėse: teisės aktų nustatyta tvarka 

finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir būsto bei 

gyvenamosios aplinkos pritaikymą neįgaliesiems.  
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2.3. 2016 m. įgyvendinant antrąjį trumpalaikį tikslą – pritaikyti aplinką ir priemones 

socialinei atskirčiai mažinti – buvo nuolat rūpintasi neįgaliųjų gerove: būtiniausiomis techninėmis 

pagalbos priemonėmis aprūpinti 122 rajono žmonės su negalia, 618 kartų suteiktos transporto 

paslaugos. Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius specialiųjų 

poreikių nustatymo bei tenkinimo tvarką, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius 2016 

m. nustatė 74 pensinio amžiaus asmenims specialiųjų poreikių lygius (didelių / vidutinių) ir išdavė 

neįgaliųjų pažymėjimus. 

2.4. 2016 m. siekiant sumažinti socialinę atskirtį neįgaliesiems ir rūpinantis neįgaliųjų 

gerove, buvo finansuoti 3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. 

Projektų finansavimui skirta 24 116 Eur, iš kurių 21 926 Eur sudaro valstybės biudžeto lėšos ir 2 

200 Eur savivaldybės biudžeto lėšos. Socialinės paslaugos buvo suteiktos 135 neįgaliesiems. 2016 

m. būstas ir gyvenamoji aplinka prikaityta 1 neįgaliam asmeniui (15 379 Eur, iš jų: 5 292 Eur 

valstybės biudžeto lėšos, 10 087 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos). 
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VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA 

 

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos paskirtis – įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme Savivaldybei perduotas valstybinę (organizuoti 

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbą) ir savarankiškąją (dalyvavimas, bendradarbiavimas 

užtikrinant viešąją tvarką kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas) funkcijas.  

Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programos trumpalaikiai tikslai: 

1. Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį. 

2. Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės ir jos turto 

apsaugą. 

Šios programos trumpalaikius tikslus įgyvendina Širvintų rajono savivaldybės 

administracija kartu su Širvintų rajono policijos komisariatu ir Širvintų rajono savivaldybės 

priešgaisrine tarnyba. 

Pirmojo tikslo ,,Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį“ 

įgyvendinimas. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos iniciatyva bendradarbiaujant su Širvintų rajono policijos komisariatu 

2016 metų rugsėjį surengta socialinė akcija „Blaivus kelyje”, kurios tikslas buvo atkreipti 

visuomenės dėmesį į neblaivių vairuotojų keliamą grėsmę. Renginio metu Širvintų miesto 

gyventojai galėjo išbandyti savo gebėjimus ir pajausti, kaip sekasi orientuotis kelyje vairuojant 

užsidėjus vidutinį girtumo laipsnį, nuo 1, 51 iki 2,5 promilės girtumo, imituojančius akinius. 

Renginyje tarpusavyje varžėsi 10 komandų, kiekvienoje komandoje po tris dalyvius. 

Viešoji tvarka priklauso nuo esamos kriminogeninės būklės rajone (19 lentelė).  

19 lentelė. Nusikalstamų veikų pokytis  

 2015 metai 2016 metai 

Užregistruota nusikalstamų veikų 291 177 

ištirta 81 % 89 % 

Kriminogeninė situacija rajone pagerėjo, nes užregistruota nusikalstamų veikų žymiai 

mažiau. Į pagalbą policijos darbuotojams buvo kviečiami policijos rėmėjai ir aktyvūs, visuomeniški 

žmonės. Atrinkti policijos rėmėjai kartu su policijos pareigūnais 2016 m. patruliavo  321 val. 

 Savivaldybės administracijos ir Širvintų policijos komisariato tęstinė prevencinė 

programa „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir rajone“ buvo skirta saugiai aplinkai formuoti, 

visuomenės  aktyvumui bei pilietiškumui skatinti. Širvintų rajone yra sukurta 11 saugios 

kaimynystės grupių. 
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 Savivaldybė skyrė 2016 m. 1 500 Eur Širvintų policijos komisariato tęstinei 

prevencinei programai. 

2. Antrojo tikslo ,,Organizuojant Priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti 

visuomenės ir jos turto apsaugą” įgyvendinimas.   

Įgyvendinant Savivaldybei priskirtą valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją, 

Širvintų rajono savivaldybės administracija su Priešgaisrine tarnyba vykdė visuomenės ir jos turto 

apsaugą nuo gaisrų, teikė pirminę pagalbą avarijų, katastrofų ir kitų ekstramalių situacijų atvejais. 

Įgyvendinant valstybinę Savivaldybei perduotą funkciją, 2016 m. daug dėmesio buvo 

skiriama gaisrams likviduoti − Priešgaisrinė tarnyba vyko į 67 gaisrus ir  gelbėjimo darbams atlikti 

− atlikti 53 gelbėjimo darbai (13 pav.).  

 

13 pav. Priešgaisrinės tarnybos 2014-2016 m. darbai 
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2016 METŲ SENIŪNIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

2016 m. buvo atliekami Širvintų miesto seniūnijos steigimo procesiniai veiksmai. 

2016 m. lapkričio 11 d. priimtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-318 „Dėl 

pritarimo Širvintų rajono savivaldybės Širvintų  miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų 

pakeitimo planui“. Vyriausybei patvirtinus numatytas Širvintų miesto ribas, toliau bus tęsiamos 

Širvintų miesto seniūnijos įsteigimo procedūros. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 3 punktą, 

2016 m. liepos 8 d. įsakymais Nr. 9-595, Nr. 9-596, Nr. 9-597, Nr. 9-598, Nr. 9-599 ir 2016 m. 

liepos 11 d. įsakymais Nr. 9-603, Nr. 9-604, Nr. 9-605 Širvintų rajono savivaldybės administracijos 

direktorius patvirtino Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2016 metų veiklos 

planus ir skyrė jiems lėšas. Pateikiamas seniūnijų 2016 metų veiklos planų įgyvendinimas. 

20 lentelė. Alionių seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt.         12 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt.          48 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 49 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 10 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 128 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 0 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 7 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. - 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 12 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 7 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. - 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt.            5 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 30000 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 750 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 10 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 5 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 2 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. - 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 90,01 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 5 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 100 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 11 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 2 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 2 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. - 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 2 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 62.04 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. - 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

21 lentelė. Čiobiškio seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 
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2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 10 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 50 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 36 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 70 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 49 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 0 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 0 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 3 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 17 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 10 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 4 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 4 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 69 000 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 200 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 7 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 10 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 2 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. 2 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 56 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 11 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 100 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 12 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 3 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 0 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. 0 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 10 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 211 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. 4 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

22 lentelė. Gelvonų seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 21 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 94 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 49 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 84 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 93 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 3 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 7 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 2 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 44 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 12 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. - 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 4 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 190000 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 81100 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 12 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 8 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. - 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. - 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 78,12 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 0,3 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 20 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 18 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 10 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 1 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. - 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 20 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 326 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. - 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 
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23 lentelė. Jauniūnų seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 22 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 121 

0.1.1.2.2. 
Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 
vnt. 110 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 41 

0.1.1.4.1. 
Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 
vnt. 81 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 41 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 20 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 9 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 17 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 11 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 0 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 2 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 80 000 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 71 548 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 8 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 13 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 2 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. 1 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 137,5 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 11,8 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 0 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 8 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 8 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 1 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. 2 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. +41,44 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 131,2 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. 1 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

24 lentelė. Kernavės seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 5 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 20 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 20 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 31 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 25 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 1 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 3 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 8 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 17 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 11 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 4 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 8101 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 80 500 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 73 568 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 5 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 37 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 4 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. 1 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 50 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 8,9 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 11 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 9 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 1 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. - 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. 0 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 45 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 99 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. 0 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

25 lentelė. Musninkų seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 17 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 110 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 110 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 193 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 73 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 2 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 5 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 8 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 33 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 7 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 4 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 4 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 80 250 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 70 800 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 7 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 36 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 1 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. - 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 97 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 0,4 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 117 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 18 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 4 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 6 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. 0 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc.  40                                                                                  

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 88 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. 1 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

26 lentelė. Širvintų seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 29 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 261 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 253 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 118 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 132 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 7 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 14 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 6 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 29 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 12 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 2 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 3 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 12 050 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 1500 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 26 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 15 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 8 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. 2 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 183,7 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 8,046 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 157 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 27 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 7 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 10 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. - 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 60 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 74,20 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. - 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

27 lentelė. Zibalų seniūnijos veiklos programos vykdymas 

Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

0.1.1.1.1. 
Užregistruotų per 1 darbo dieną civilinės 

būklės aktų skaičius per metus 
vnt. 13 

0.1.1.2.1. 
Išduotų asmens gyvenamosios vietos pažymų 

per 2 darbo dienas  skaičius per metus 
vnt. 85 

0.1.1.2.2. 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaracijų 

(atvykimo ir išvykimo) per 2 darbo dienas 

skaičius per metus 

vnt. 65 

0.1.1.3.1. 

Atliktų seniūnų notarinių veiksmų (testamentų, 

įgaliojimų tvirtinimas; dokumentų nuorašų ir jų 

įrašų, parašų tikrumo liudijimas) per 5 darbo 

dienas skaičius per metus   

vnt. 22 

0.1.1.4.1. 

Išduotų pažymų apie šeimų sudėtį, gyvenamąją 

vietą ir patvirtinančių kitokią faktinę padėtį 

skaičius 

vnt. 256 

0.1.1.4.2. Parengtų išrašų iš namų knygų skaičius vnt. 80 

0.1.1.4.3. 
Užregistruotų gyventojų skundų bei atliktų 

tyrimų skaičius 
vnt. 12 

0.1.1.4.4. 

Užregistruotų žemės, vandens telkinių 

valdytojų ir naudotojų pranešimų bei atliktų 

tyrimų apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą 

skaičius 

vnt. 66 

0.1.1.4.5. 
Išduotų leidimų laidoti seniūnijos kapinėse 

skaičius 
vnt. 42 

01.1.5.1. 
Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų 

skaičius 
asm. 8 

01.2.1.1. Suorganizuotų sueigų skaičius vnt. 3 
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Vertinimo 

kriterijaus 

Nr. 

Vertinimo kriterijaus pavadinimas 
Mato 

vnt. 

Esama 

laikotarpio 

reikšmė 

2016 

01.2.2.1. Suorganizuotų renginių skaičius vnt. 6 

0.1.3.1.1. 
Tvarkomų teritorijų (šienavimas, lapų 

grėbimas, šiukšlių rinkimas) plotas 
kv. m 30000 

0.1.3.2.1. 
Prižiūrimų pėsčiųjų takų (šlavimas, lapų 

grėbimas, valymas bei priežiūra) plotas 
kv. m 750 

0.1.3.3.1. 

Tvarkomų pėsčiųjų takų (šlavimas ir krūmų 

genėjimas, gyvatvorių formavimas ir 

genėjimas, avarinių medžių pašalinimas, naujų 

želdinių sodinimas) procentinė išraiška 

proc. 100 

0.1.3.4.1. Prižiūrimų informacinių stendų skaičius vnt. 17 

0.1.3.4.2. Prižiūrimų suolų ir šiukšlių dėžių skaičius vnt. 15 

0.1.3.4.3. 
Prižiūrimų sporto aikštelių (dangos, suoliukų ir 

stovų priežiūra) skaičius 
vnt. 3 

0.1.3.4.4. Prižiūrimų viešųjų tualetų skaičius vnt. 1 

0.1.4.1.1. 

Prižiūrimų kelių (profiliavimas, pakelių 

tvarkymas, sniego valymas, pralaidų 

tvarkymas, asfaltbetonio dangos remontas) 

ilgis 

km 70 

0.1.4.2.1. 
Prižiūrimų gatvių (lietaus kanalizacijos 

įrenginių priežiūra) ilgis 
km 70 

0.1.4.2.2. 

Keičiamų ženklų (gatvių pavadinimų ir namų 

numerių lentelių įsigijimas bei atnaujinimas, 

kelio ženklų priežiūra, keitimas ir naujų 

statymas) skaičius 

vnt. 0 

01.4.3.1. Informacijos teikimas Ūkio plėtros skyriui proc. 100 

01.4.3.2. Apšviestų gatvių skaičius vnt. 8 

0.1.5.1.1. Prižiūrimų veikiančių kapinių skaičius vnt. 6 

0.1.5.1.2. Prižiūrimų neveikiančių kapinių skaičius vnt. 1 

01.6.1.1. 
Gautų skundų dėl atliekų išvežimo iš kaupimo 

vietų skaičius 
vnt. 0 

01.6.1.2. 
Surinktų mišrių atliekų kiekio sumažėjimas 

lyginant su praeitais metais 
proc. 0 

01.6.1.3. Surinktų mišrių atliekų kiekis m3 155,51 

01.6.2.1. Surašytų protokolų skaičius vnt. 0 

0.1.7.1.1. 
Prekių ir paslaugų, reikalingų eksploatacinei 

priežiūrai, įsigijimo užtikrinimas 
proc. 100 

 

 

 

 

 

 


