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MERO VEIKLOS ATASKAITA

Širvintų rajono savivaldybė

Širvintos
2016 m.



2015 m. balandžio 13 d., įvyko pirmasis 2015 – 2019 m. Širvintų rajono savivaldy-
bės tarybos posėdis. Širvintų rajono savivaldybės mero pareigas laikinai eiti išrinkta      
Živilė Pinskuvienė.

2015 m. birželio 7 d. įvykus pakartotiniams rinkimams, 2015 m. birželio 22 d. Širvin-
tų rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė pirmoji tiesioginių mero rinkimų 
metu gyventojų išrinkta Darbo partijos atstovė Širvintų rajono savivaldybės narė 
– merė Živilė Pinskuvienė. 



Mieli širvintiškiai,

2015-ieji buvo nelengvi, bet įdomūs ir spalvingi me-
tai. Nuo balandžio mėnesio pradėjusiai dirbti naujos 
sudėties Savivaldybės tarybai ir man, pirmą kartą Jūsų, 
Širvintų krašto žmonių, tiesiogiai išrinktai merei, tai 
buvo įtemptas, bet darbingas ir rezultatyvus laikas.

Dar siekdama tapti mere, kiekvienam iš Jūsų kalbė-
jau apie būtinus pokyčius, apie tas problemas, kurias 
būtina imtis spręsti nedelsiant. Būtent šiais prioritetais 
ir buvo grindžiamas darbas pirmaisiais 9 darbo mėne-
siais. 

Balandį startavę su ribotu biudžetu ir didžiule, 2,75 
mln. Eur. siekiančia buvusios valdžios palikta skola, 
ėmėmės darbų, kurie svarbūs kiekvienam iš jūsų: atsa-
kingai tvarkėme rajono kelius, ne vieną kartą, atsižvelg-
dami į jūsų poreikius, keitėme kelių priežiūros ir plėtros 
programą, įtraukdami į ją naujus objektus. Vadovavo-
mės tuo principu, kad atliktas darbas teiktų naudos kuo 
didesnei gyventojų grupei, kad neliktų užmirštų ir „ne-
mylimų“ rajono kampelių. Lapelės, Plikiškės, Žemosios 
Viesos, Pigašiai, Krašiena, Klonėnai, Šešuolėliai – tai 
kaimai, kurių gyventojų prašymai pagaliau buvo išgirsti, 
kuriuose susisiekimas tapo patogesnis. 

Atlikę elektros tiekimo viešosioms reikmėms paslau-
gų pirkimą, pasiekėme, kad mūsų rajono viešosioms 
reikmėms elektros tarifai gerokai sumažėjo, ir taip su-
taupėme biudžeto lėšų. Padėjome pamatus naujai ir 
moderniai gatvių apšvietimo sistemai.

Tam, kad mūsų mažas, žalias miestas taptų jaukes-
nis ir patrauklesnis jaunoms šeimoms, ėmėmės vaikų 
žaidimų aikštelių statybos, tvarkėme miesto šaligatvius 
pėstiesiems svarbiose vietose, suremontavome keletą 
įvažiavimų į daugiabučių kiemus, įrengėme patogią au-
tomobilių stovėjimo aikštelę prie lopšelio-darželio „Bu-
ratinas“.

Šių santykinai nedidelių darbų žmonės laukė dauge-
lį metų. Jie bus nuosekliai tęsiami ir toliau. 

Būtina paminėti ir tai, kad šalia kasdienių, nedidelių 
darbų, žvelgiant strategiškai, padėti pamatai ir kur kas 
svarbesniems, didiesiems darbams, projektams – 2015 
metais pradėti gatvių asfaltavimo darbai Širvintų kai-
me, padėti pamatai Kalnalaukio gatvės Širvintų mieste 
kapitaliniam sutvarkymui, Lauryno Stuokos-Gucevi-
čiaus gimnazijos stadiono statybai, naujo socialinio 
būsto įrengimui, kompleksiniam teritorijos aplink Šir-
vintų miesto tvenkinį sutvarkymui ir kt.

2015-uosius užbaigėme nepasiskolinę nė vieno euro.
Priešingai – sugebėjome grąžinti per 207 tūkst. Eur pa-
skolų ir palūkanų. Tai įrodo, kad rajono gerovės postū-
mis įmanomas atsakingai skirstant turimas lėšas.

Teikdama šią ataskaitą, turiu paminėti ir tai, kad 
permainos dažnai būna sudėtingos, ypač, kai jos su-
sijusios su žmogiškuoju faktoriumi. Siekiant progreso, 
rajono gyventojų poreikių užtikrinimo, kokybiškesnių 
paslaugų visoms be išimties rajono biudžetinėms ar 
Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms buvo iškelti 
konkretūs tikslai. Tam, kad jie būtų pasiekti, prireikė ir 
struktūros pertvarkų. Ne vienas vadovas, nesutikęs su 
keliamais aukštais reikalavimais, atsisakė eiti pareigas. 
Į jų vietas buvo laikinai paskirti nauji žmonės. Mano ir 
valdančiosios Tarybos daugumos narių nuomone, šie 
pasikeitimai buvo būtini, siekiant užsibrėžtų tikslų. 

Džiaugiuosi tuo, kad darbų sūkuryje darna ir atsakin-
gu darbu pasižymi visa komanda – t. y. Tarybos valdan-
čiosios daugumos nariai, Administracijos vadovės, visi 
nuoširdžiai ir atsakingai dirbantys specialistai. Darnus 
komandinis darbas, susiklausymas, pasitikėjimas vie-
nas kitu padeda surasti problemų sprendimus, įveikti 
kliūtis. Deja, to negaliu pasakyti apie opozicijos veiklą. 
Šioje ataskaitoje pamatysite, kad per 2015 metus opo-
zicijos nariai nepateikė nė vieno sprendimo projekto, o 
sutartinį balsavimą prieš valdančiųjų sprendimus vien 
dėl principų galėčiau įvardyti kaip kenkimą rajono ir jo 
žmonių gerovei, kito pastangų žeminimą. Tikiuosi, kad 
ateinančiais metais ir opozicijos nariai suras noro kons-
truktyviai veiklai, racionaliai kritikai ir bendram darbui.

Ši visuomenei pristatoma ataskaita – tai tik nedide-
lė 2015 metų darbų dalis. Žadėdama, kad būsiu veikli 
merė, to nepamirštu nė vieną darbo dieną – man svar-
bus kiekvienas rajono žmogus, svarbus atvirumas ir pa-
siekiamumas. Dėmesys kiekvienam žmogui, kiekvienai 
problemai, kiekvienam pasiekimui ir toliau išliks mano 
darbo varikliu.

1

Nuoširdžiai
Širvintų rajono savivaldybės merė
Živilė Pinskuvienė





Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinsku-

vienė, siekdama veiklos skaidrumo, betarpiško ryšio 

su rajono gyventojais, nuolat organizuoja susitikimus, 

gyventojų priėmimą, priima gyventojų prašymus ir 

skundus ne tik oficialiai reglamentuota tvarka per Savi-

valdybės priimamąjį, bet ir atsako į elektroniniu paštu, 

telefonu pateikiamus klausimus.

2015 metų balandžio-gruodžio mėnesiais merė Ži-

vilė Pinskuvienė dalyvavo 15 susitikimų su gyventojais 

seniūnijose, kaimuose (sprendžiant aktualias proble-

mas, renkant seniūnaičius ir kt.). Priėmimui pas merę 

registravosi 706 lankytojai, iš jų 698 atvyko. 

2015 m. balandžio mėnesį buvo sukurta oficiali Šir-

vintų rajono savivaldybės paskyra viename iš popu-

liariausių socialinių tinklų „Facebook“. Tai suteikia ga-

limybes gyventojams pateikti informaciją, operatyviai 

sulaukti atgalinio ryšio: kiekvienas gali užduoti klausi-

mą, pasisakyti, komentuoti. Aktyvi bendravimo su rajo-

no gyventojais priemonė yra ir merės Živilės Pinskuvie-

nės paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle. 

Per 2015 metus apie Savivaldybės vykdomą veiklą 

publikuota 117 straipsnių, pranešimų ir informacinių ži-

nučių respublikos ir rajono visuomenės informavimo 

priemonėse, spaudoje.

Užsiregistruoti į priėmimą galite tel. (8 382) 51 590.

Prašymai ir skundai priimami Savivaldybės priima-
majame, Vilniaus g. 61, Širvintose.   

El. paštas zivile.pinskuviene@sirvintos.lt,  
meras@sirvintos.lt

Savivaldybės naujienas ir kitą aktualią informaciją 
rasite www.sirvintos.lt

www.facebook.com/sirvintos.lt

www.facebook.com/Merė-Živilė-Pinskuvienė
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Merė Živilė Pinskuvienė ir Tarybos narys Zenonas 
Miselis yra deleguoti į Vilniaus regiono plėtros tarybą. 
2015 metais vyko 4 posėdžiai. Juose buvo svarstyti Šir-
vintų rajonui aktualūs klausimai dėl 2014 – 2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų progra-
mos priemonių: vietinių kelių vystymas, pėsčiųjų ir 
dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra, socialinio būsto 
plėtra, mokyklų tinklo efektyvumo didinimas, neforma-
liojo švietimo infrastruktūros tobulinimas, geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renova-
vimas ir plėtra.  

2015-10-16 buvo patvirtinta 2014–2020 metų Vil-
niaus regiono plėtros plano dalis „Priemonių planas“, 
pagal kurį Širvintų rajono savivaldybei socialinio 
būsto plėtrai skirta 955 336 Eur Europos Sąjungos 
lėšų, miesto kompleksinei plėtrai skirta 2 502 909 
Eur. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo sistemų rekonstravimui ir plėtrai (Gelvonuose ir 
Musninkuose) skirta 858 171 Eur.

Merė Živilė Pinskuvienė ir Tarybos narys Darius Val-
kauskas yra deleguoti nariai Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijoje.

Lietuvos savivaldybių asociacijos sprendimu Širvin-
tų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė tapo 
Lietuvos delegacijos nare Europos Tarybos vietos ir 
regionų valdžių kongrese.

Siekdama, kad būtų deramai atstovaujama savival-
dybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant 
klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio admi-
nistravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, ne-
vyriausybinėmis organizacijomis, kaimyninėmis rajo-
nų savivaldybėmis, tiesiogiai bendrauja su Lietuvos 
Respublikos Seimo, Vyriausybės nariais, ministerijų 
atstovais (Aplinkos, Kultūros, Vidaus reikalų, Švietimo 
ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo) 

valstybinių įstaigų vadovais (Kūno kultūros ir sporto 
departamento, Automobilių kelių direkcijos, Aplinkos 
projektų valdymo agentūros, Centrinės projektų val-
dymo agentūros, Lietuvos aplinkos apsaugos investi-
cijų fondo) bei kitų organizacijų atstovais. Pagrindiniai 
klausimai, kuriuos teko spręsti, susiję su finansavimu 
Širvintų rajono savivaldybei, projektų vykdymu, tęsti-
numu. 

Per ataskaitinį laikotarpį, sprendžiant įvairius rajono 

klausimus, susitikta su ministrais Audrone Pitrėniene, 
Algimanta Pabedinskiene, Rimantu Sinkevičiumi, Ša-
rūnu Biručiu, Virginija Baltraitiene, Sauliumi Skverneliu, 
daugeliu Seimo narių.

Merė Živilė Pinskuvienė, atstovaudama rajono gy-
ventojams, siekdama užtikrinti rajono viešąją tvarką, 
civilinę ir priešgaisrinę saugą, spręsti kitas bendras 
problemas, bendradarbiauja su Širvintų rajono prieš-
gaisrine gelbėjimo tarnyba, Širvintų rajono policijos ko-
misariatu, Maisto ir veterinarijos tarnyba, Visuomenės 
sveikatos centru, Aplinkos apsaugos agentūra ir kito-
mis rajone veikiančiomis valstybinėmis institucijomis.

Siekiant gerinti verslo aplinką, bendradarbiavimą su 
rajono verslininkais, pritraukti naujų investicijų, Savi-
valdybėje organizuojami susitikimai, bendri renginiai. 
Aktyviai bendraujama su VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais.

ATSTOVAVIMAS
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Širvintų rajono savivaldybės tarybos mažuma: 

Vidmantas Mateika, Kęstutis Pakalnis, Jonas Purva-

neckas, Vytas Šimonėlis, Jūratė Šiukštienė.  

Nuo 2015 m. balandžio mėnesio buvo sušaukta: 

• 15 Tarybos posėdžių;

• 20 Tarybos komitetų posėdžių;

• 1 Kontrolės komiteto posėdis;

• 2 Administracinės komisijos posėdžiai;

• 7 Etikos komisijos posėdžiai;

• 7 Antikorupcijos komisijos posėdžiai;

• 2 Visuomeninės administracinių ginčų komisijos 

posėdžiai.

Iki 2015 metų pabaigos buvo pateikti 249 spren-

dimų projektai. Sprendimų projektai peržiūrėti dėl ati-

tikimo teisės aktams ir suderinti su atsakingais Admi-

nistracijos specialistais, pateikti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei bei viešai pristatyti visuomenei TAIS (Tei-

sės aktų informacinėje sistemoje). Savivaldybės tary-

ba per 9 darbo mėnesius posėdžių metu priėmė 229 

sprendimus.
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SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ KOMANDOS FORMAVIMAS

2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose išrinkta Širvintų rajono savivaldybės 

2015–2019 metų Širvintų rajono savivaldybės taryba.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos dauguma: Romas Zibalas, Remigijus Bonikatas, Marija Gudonie-

nė, Alfonsas Romas Maršalka, Vilma Bartusevičienė, Rimas Stepaitis, Darius Paliukėnas, Daiva Puzinienė, 

Irena Vasiliauskienė, Darius Valkauskas, Zenonas Miselis, Živilė Pinskuvienė.



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO 2015 M. LENTELĖ
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1. Alfredas Astikas N 1

15

2. Vilma Bartusevičienė 0

3. Remigijus Bonikatas 0

4. Elena Davidavičienė N N N 3

5. Marija Gudonienė 0

6. Andrius Jozonis N 1

7. Giedrius Jozonis N N N 3

8. Anna Kuznecovienė N N N 3

9. Alfonsas Romas Maršalka 0

10. Vidmantas Mateika N N 2

11. Zenonas Miselis N 1

12. Kęstutis Pakalnis N N 2

13. Darius Paliukėnas 0

14. Živilė Pinskuvienė 0

15. Jonas Purvaneckas N 1

16. Daiva Puzinienė 0

17. Rimas Stepaitis 0

18. Vytas Šimonėlis N N 2

19. Rasa Tamošiūnienė N 1

20. Darius Valkauskas N 1

21. Irena Vasiliauskienė 0

22. Romas Zibalas 0

Posėdžių lankomumas – 94,00 proc. 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. įvardintos Tarybos nario pareigos:

1. dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;

2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;

3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;

4. reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja 

rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu 

pareikštas nusišalinimas buvo priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendi-

mą.

Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose, kuriuose yra sprendžiami svarbūs klausimai, diskutuojama dėl 

rengiamų ir parengtų sprendimų projektų, teikiamos rekomendacijos dėl būtinų pakeitimų ar pataisymų, yra 

tiesioginė Tarybos nario, išrinkto rajono gyventojų atstovauti jų interesams, pareiga.



ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ 
LANKOMUMO 2015 M. LENTELĖ

 
2015-12-31
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Finansų, 
investici-
jų ir vie-
tinio ūkio 
reikalų 
komite-
tas

Darius Valkauskas (pirmininkas) N N N 3

12
7 
(Be 
pirmo,
 buvo 
kvoru-
mas)

Alfredas Astikas (pavaduotojas) N N N N N N N N 8

Vilma Bartusevičienė 0

Marija Gudonienė N N 2

Andrius Jozonis N N N N 4

Alfonsas Romas Maršalka 0

Kęstutis Pakalnis N N N N N N N N N N 10

Vytas Šimonėlis N N N N N 5

Soci-
alinės, 
sveika-
tos ap-
saugos 
ir šeimos 
komite-
tas

Irena Vasiliauskienė (pirmininkė) 0

16
14
(Be 
pirmo,
 buvo 
kvoru-
mas)

Daiva Puzinienė (pavaduotoja) 0

Remigijus Bonikatas N N N N N 5

Elena Davidavičienė N N N 3

Anna Kuznecovienė N N N 3

Zenonas Miselis N N N N N N 6

Živilė Pinskuvienė 0

Jonas Purvaneckas N N N 3

Rasa Tamošiūnienė N N N 3

Kultūros, 
švietimo, 
jaunimo 
ir sporto 
komite-
tas

Romas Zibalas (pirmininkas) 0

16
12
(Be 
pirmo,
 buvo 
kvoru-
mas)

Rimas Stepaitis (pavaduotojas) N 1 

Giedrius Jozonis N N N N N N N N N N N N N N 14

Anna Kuznecovienė N N N N N N N N N N N N 12

Alfonsas Romas Maršalka 0

Vidmantas Mateika N N 2

Darius Paliukėnas N N N N N N N N 8

Kontro-
lės komi-
tetas

Andrius Jozonis (pirminininkas) 0

1
Vilma Bartusevičienė (pavaduotoja)

Daiva Puzinienė N 1

Romas Zibalas 0



2015 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pa-

jamų planas buvo 12 475,2 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 

12 607,7 tūkst. Eur arba 101,1 proc., t. y. gauta 132,5 tūkst.

Eur daugiau negu planuota. Didžiausią 2015 metų Sa-

vivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui 

– 42,5 proc. viso biudžeto. Visa Savivaldybės 2015 metų 

biudžeto išlaidų struktūra pavaizduota 2 paveiksle. 

2015 m. sausio 1 d. Širvintų rajono savivaldybės pa-

skolų suma siekė 2,16 mln. Eur. Prieš pat praėjusios 

Savivaldybės tarybos kadencijos pabaigą, 2015 m. ba-

landžio 8 d., buvusi Administracijos direktorė Elena Da-

vidavičienė pasirašė dar vieną paskolos sutartį 585,5 

tūkst. Eur sumai. 2015 m. balandžio 13 d., pradėjus dirbti 

naujos sudėties Savivaldybės tarybai, bendra paskolų 

suma siekė 2,75 mln. Eur. Siekiant neapsunkinti rajono 

gyventojų papildoma paskolų našta, nuo 2015-04-13 

Širvintų rajono savivaldybė nepasirašė nė vienos 

naujos paskolų sutarties. 

Nuo 2015-04-13 iki 2015-12-31 Širvintų rajono savi-

valdybė sugrąžino 175 tūkst. Eur paskolų ir sumokėjo 

32 tūkst. Eur palūkanų, iš viso – 207 tūkst. Eur. Iš viso 

per 2015 m. grąžinta 233,6 tūkst. Eur paskolų, palūkanų 

už paskolas sumokėta 47,8 tūkst. Eur, t.y. per  280 tūkst. 

Eur.

2015 metais, siekiant sumažinti skolų naštą ir su-

mažinti paskolų palūkanas, intensyviai ieškota ga-

limybių refinansuoti paskolas. 2016 metų pradžioje 

pasirašyta sutartis, pagal kurią palūkanos sumažė-

jo 1,5 – 3 kartais.
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2015 M. ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2 paveikslas.



2015 metais Širvintų rajono savivaldybės taryba, 
atsižvelgdama į gyventojų poreikius, priėmė 5 
sprendimus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos 
objektų sąrašo pakeitimo, įtraukiant į jį naujus objektus. 
 
1. Tilto per Musės upę Plikiškių k., Jauniūnų sen., 
Širvintų r., rekonstravimo darbai (su projektavimu). 
Darbai atlikti.

2. Jauniūnų sen., Barskūnų kaimo Mokyklos gatvė, kuri 
jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 5230 Paberžė–Barskūnai–
Medžiukai. Darbai atlikti.
3. Krašienos-Būdos iki Milčiupio upelio su žvyro danga, 
Alionių sen. Darbai atlikti.
4. Pigašių kaimo kelio žvyro danga, Musninkų sen. 
Darbai atlikti.

5. Širvintų miestas (šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. 
Nr. 15 iki L. Giros g., dešinė pusė. Darbai atlikti.
6. Širvintų miestas (šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. 
Nr. 85 iki P. Cvirkos g., dešinė pusė. Darbai atlikti.
7. Širvintų miestas (šaligatvis nuo pastato Vilniaus g. Nr. 
96 iki P. Cvirkos g. kairė pusė). Darbai atlikti.

8. Rožių g. prie Nr. 10, 12, ir 11, 13 skersgatvio iki Krantinės 
gatvės asfaltbetonio danga. Darbai atlikti.

9. Kalnalaukio g. įvažiavimas prie daugiabučių namų 
Nr. 35, 37 ir 39. Darbai atlikti.
10. Kalnalaukio g. įvažiavimas prie daugiabučių namų 
Nr. 20, 24 ir 26. Darbai atlikti.

11. Klonėnai–Kubiliškiai žvyro danga. Darbai atlikti.
12. Šaligatvių Vilniaus gatvės atkarpoje nuo pastato Nr. 
14 iki pastato Nr. 38 kapitalinio remonto darbai. Darbai 
atlikti.
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13. Šaligatvio Vilniaus gatvės atkarpoje nuo I. Šeiniaus 
g. iki pastato Nr. 83 kapitalinio remonto darbai. Darbai 
atlikti.

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

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

17.  Musės g., Lapelių k., Čiobiškio s., Širvintų r., 
kapitalinio remonto darbai. Darbai atlikti.
18. Šaligatvio nuo Vilniaus g. 69 iki Plento g. 60A naujos 
statybos darbai. Darbai atlikti.

19. Girelės g. Šešuolėlių 1 k., Zibalų s., Širvintų r., 
kapitalinio remonto darbai.  Vykdomi darbai.
20. Širvintų k. Sodžiaus g., Gluosnių g., Beržų g., Miško 
g., Jazminų g., Dobilo g. ir Trumposios g. kapitalinio 
remonto darbai. Vykdomi darbai.

21. pesciuju takai 

Siekiant pagerinti Širvintų rajono kelių būklę, ne 
kartą lankytasi Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministerijoje, Lietuvos automobilių kelių direkcijoje.

Bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija, 
pasiekta, kad 2016 metais bus asfaltuojami keliai per 
Naidų, Kiauklių, Šiaulių (Širvintų sen.) kaimus. 
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2015 m. balandžio mėnesį pradėju-

si dirbti naujos sudėties Savivaldybės 

taryba turėjo perimti buvusios ka-

dencijos finansinius įsipareigojimus, 

o Administracija – užbaigti įgyven-

dinti projektus.

Nepaisant to, kad dalies projektų 

biudžetai iki perimant įsipareigojimus 

išaugo dėl patirtų nenumatytų papil-

domų išlaidų, kurios nulėmė papil-

domą naštą Savivaldybės biudžetui, 

2015 metais papildomai nesiskoli-

nant, projektus pavyko sėkmingai 

užbaigti įgyvendinti ir padėti pa-

matus naujiems projektams.

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
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Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, vadovauda-
masi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 
kontroliuodama ir prižiūrėdama Savivaldybės viešojo 
administravimo institucijų, įstaigų ir kontroliuojamų 
įmonių veiklą, aktyviai dalyvauja ieškant geriausių vei-
klos tobulinimo sprendimų.  Bendradarbiavimas su 
įmonių vadovais, nuolatinis veiklos klausimų aptarimas, 
lankymasis įmonėse lemia geresnius veiklos rezultatus. 

2015 metais buvo išspręstos įsisenėjusios UAB „Šir-
vintų vaistinės“ problemos. Laikinai direktoriaus parei-
gas eiti paskirta Vaiva Daugėlienė, sėkmingai veikian-
čios kitos Savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB 
„Širvintų knygyno“ direktorė, atlikusi parengiamuosius 
darbus, surado išeitį: pasirašius subnuomos sutartį su 
UAB „Eurovaistinė“ buvo išsaugotos darbo vietos ir pa-
dengtos įmonės skolos, siekusios 21 tūkst. Eur. 

2015 metais Širvintų rajono gyventojams buvo užti-
krintas šilumos kainos stabilumas. Kai Lietuvoje gruo-
džio mėnesį kaina staiga šoktelėjo, Širvintose ji išliko 
stabili ir yra viena iš pačių žemiausių Lietuvoje (žr. gra-
fiką). 

Siekiant UAB „Širvintų komunalinio ūkio“ įmonės 
veiklos efektyvumo, 2015 metais buvo iškeltas tikslas 
praplėsti veiklą, teikiamų paslaugų spektrą. Savival-
dybės taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimą dėl daugiabučių namų butų sa-
vininkų lėšų kaupimo tvarkos ir jų apsaugos, priėmė 
sprendimus dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ben-
drojo naudojimo objektų techninės priežiūros (eksploa-
tavimo), dėl Širvintų rajono bendrojo naudojimo objek-
tų administravimo tarifų nustatymo, taikant minimalų 
kaupiamosios įmokos tarifą. Už kaupiamojo mokesčio 
lėšas daugiabučių namų gyventojai galės planuoti ir 
atlikti gyvenamosios aplinkos gerinimo darbus: keisti 
laiptinių langus, duris, remontuoti bendrojo naudojimo 
patalpas ir kt. 

UAB „Širvintų vandenys“ keliami tikslai – įgyvendinti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sis-
temų projektą Musninkuose ir Gelvonuose, sumažinti 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą.

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ ĮMONIŲ VEIKLOS KONTROLĖ 
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2015 m. Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė 

11 sprendimų sveikatos apsaugos, sveikatinimo 

klausimais.

Siekiant išlaikyti Širvintose abi sveikatos priežiūros 

įstaigas – VšĮ Širvintų ligoninę ir VšĮ Pirminės sveikatos 

priežiūros centrą, sudaryta darbo grupė.

Konsultuotasi su LR Seimo Sveikatos reikalų 

komiteto pirmininke Dangute Mikutiene, Valstybinės 

bei Vilniaus teritorinės ligonių kasos vadovais, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministre Rimante 

Šalaševičiūte, kuri viešėjo Širvintose.

2015-12-17 Taryba priėmė sprendimą dėl VšĮ Širvintų 

pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo 

prijungimo būdu prie VšĮ Širvintų ligoninės.

Užmegzti bendradarbiavimo santykiai su Ukmergės 

rajono savivaldybe bei VšĮ Ukmergės ligonine. 
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Daug dėmesio skiriant socialinei ir vaiko teisių ap-

saugai priimti sprendimai: 

• dėl prevencinio darbo su šeimomis, auginančio-

mis vaikus Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos 

aprašo patvirtinimo,

• dėl Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės 

vaiko teisių apsaugos tarybos naujos sudėties ir 

nuostatų patvirtinimo,

• dėl Širvintų rajono socialinių paslaugų centro 

nuostatų naujos redakcijos,

• dėl socialinių paslaugų kainų patvirtinimo, ku-

riuo buvo padidintos kainos už ilgalaikę (trum-

palaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asme-

nims ir suaugusiems asmenims su negalia ir su 

sunkia negalia.

• 2015 metais padidinta prisidėjimo prie soci-

alinės gerovės didinimo iš Savivaldybės biu-

džeto lėšų suma iki 50 proc. (anksčiau prisi-

dėjimas siekdavo apie 20 proc.).

• Planuojama kurti mobiliąsias grupes, kurias su-

darys socialiniai darbuotojai, seniūnai, pedago-

gai, kitų įstaigų vadovai bei tarybų ir komisijų 

nariai, veikiantys socialinėje ir vaiko teisių srityje. 

•  LR socialinės apsaugos ir darbo ministrei Algi-

mantai Pabedinskienei pristatyta koncepcija dėl 

kompleksinės pagalbos šeimai, globėjų rengimo, 

socialinių paslaugų plėtros įvertinta teigiamai.

SOCIALINĖ IR VAIKO TEISIŲ APSAUGA
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2015 metais Širvintų rajono švietimo įstaigų 

struktūra nepakito. Dėl mažėjančio mokinių skaičiaus 

mažųjų rajono švietimo įstaigų finansinė situacija yra 

sudėtinga.

Siekiant geresnių ugdymo sąlygų, Širvintų rajono 

Barskūnų pagrindinės mokyklos Medžiukų pradinio 

ugdymo skyrius (5 mokiniai) nuo 2015 m. rugsėjo 

1 d. buvo perkeltas į pagrindinį mokyklos pastatą 

Barskūnuose. 

Nuo 2015 metų spalio 1 dienos net 460 mūsų rajono 

vaikų lanko neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus. 

2015 metais neformaliajam vaikų švietimui buvo gauta 

17 405 Eur. 

2015 metais Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius 

atliko auditus miesto lopšeliuose-darželiuose.
2015 m. ne kartą lankytasi Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijoje, kur buvo aptariami 
klausimai dėl Širvintų rajono švietimo srities klausimų, 
susijusių su ugdymo sąlygomis, dėl parengtų investicijų 
projektų. 
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2015 metais, pradėjus dirbti naujos sudėties Savival-

dybės tarybai, reikėjo atlikti darbus, kurie turėjo būti, 

bet laiku buvusios kadencijos Savivaldybės ir Admi-

nistracijos vadovų nebuvo padaryti. T. y. parengti ir pa-

tvirtinti Širvintų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 

planą, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu.

2015 m. sudaryta paslaugų pirkimo-pardavimo su-

tartis dėl  atliekų tvarkymą reglamentuojančių doku-

mentų parengimo. Širvintų rajono savivaldybės atlie-

kų 2014-2020 metų tvarkymo planas patvirtintas 2016 

kovo 31 d.

2015 metais, rengiantis organizuoti ir vykdyti naujo 

vežėjo parinkimo konkursą, įsigyta atliekų tvarkymo 

sistemos programinė įranga, kuri leis sukurti kokybiš-

ką, viešą ir aiškią atliekų surinkimo ir apskaitos sistemą. 

ATLIEKŲ TVARKYMAS
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2015 m. Širvintų rajono savivaldybėje buvo 

įgyvendintas projektas „Širvintų rajono savivaldybės 

patikėjimo teise valdomų ir naudojamų hidrotechnikos 

statinių rekonstrukcija“, kurio metu buvo rekonstruotos 

4 užtvankos. 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos statinių gedimų remontas ir priežiūra 

atlikta Motiejūnų, Družų, Musninkų, Šešuolėlių 

kadastrinėse vietovėse.

2015 m. Širvintų rajone naujai įregistruoti, 

perregistruoti ar patikslinti 245 ūkininkų ūkiai. 2367 ūkio 

subjektai deklaravo žemės ūkio naudmenas ir pasėlius. 

Širvintų rajono žemės ūkio srities klausimai buvo 

pristatyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrei 

Virginijai Baltraitienei, viceministrams Gintui Sauliui 

Cironkai, Viliui Martusevičiui. Konsultuotasi su Lietuvos 

Respublikos Seimo Kaimo reikalų pirmininku Sauliumi 

Bucevičiumi.

Geriausi rajono ūkininkai pagerbti „Metų ūkio“ 

rinkimuose, apdovanoti rajono derliaus šventės metu.

ŽEMĖS ŪKIS



Skiriama daug dėmesio rajono reprezentacijai, kul-
tūros paslaugų plėtrai, bendruomenės įtraukimui į kul-
tūrinį gyvenimą, 2015 metais mero potvarkiais sudary-
tos 9 komisijos ir darbo grupės, kuruojančios atskiras 
kultūros sritis, renginių organizavimą.

Didelis dėmesys buvo skirtas jubiliejinei miesto 
šventei „Širvintoms 540“. Gegužės 30 d. šventės metu 
vyko Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasa-
ris 2015“ renginiai.

Garbės piliečio vardas suteiktas Janinai Martinaitie-
nei ir Helenai Vaicekauskienei.

Šventėje viešėjo tarptautiniai Širvintų rajono savival-
dybės partneriai iš Baltarusijos Respublikos Postavų 
rajono, Lenkijos Respublikos Rakonevicų savivaldybės, 
Ukrainos Respublikos Charkovo rajono. 

Birželio 13-14 d. rajono delegacija vyko į tarptautinio 
partnerio, Baltarusijos Respublikos Postavų miesto, 
XXV jubiliejinį liaudies muzikos festivalį.

Po to, kai 2015 m. Širvintų krašto menininko Ipoli-
to Užkurnio žmona Auksė Aurelė Užkurnienė perdavė 
savo vyro palikimą – kūrinių kolekciją Širvintų krašto 
žmonėms, 2015-07-06 Kernavėje įvyko Ipolito Užkurnio 
skulptūros darbų ekspozicijos atidarymas. 

Aktyviai palaikant paminklo Ignui Šeiniui (Jurkūnui) 
pastatymo idėją, kreiptasi į LR Vyriausybę, Kultūros mi-
nisteriją, Seimą, mero potvarkiu sudaryta darbo grupė, 
kuri, atsižvelgusi į gautas rekomendacijas, parengė ir 
Vyriausybės kanceliarijai pateikė projektą 2016 m. Is-
torinės atminties puoselėjimo programai dėl trūkstamo 
paminklo finansavimo.

KULTŪRA
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Siekiant vaikų ir jaunimo užimtumo, rajono gyventojų 

aktyvaus gyvenimo būdo skatinimo, daug dėmesio 

skirta sporto propagavimui. Surengta daugybė 

varžybų, sporto renginių, pagerbti aukštų rezultatų 

pasiekę rajono sportininkai, jų mokytojai bei treneriai.

Širvintų miesto futbolo aikštėje pastatytos futbolo 

komandoms ir teisėjams persirengimo patalpos, buvo 

užbaigta įrengti universali dirbtinės dangos sporto 

aikštelė Kalnalaukio gatvėje (30×60 metrų).

Siekiant įgyvendinti naujo, modernaus Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono 

projektą, atlikti melioracijos darbai ir gautos lėšos  

naujojo stadiono projektavimo darbams – 125 000 Eur .

Bendradarbiaujama su Lietuvos tautiniu olimpiniu 

komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie 

LR Vyriausybės, Lietuvos futbolo federacija ir kitomis 

sporto organizacijomis.

2 0

SPORTAS



• Bus kompleksiškai sutvarkyta teritorija aplink 

Širvintų miesto tvenkinį:

• Pastatytas pėsčiųjų tiltas;

• Įrengti dviračių ir pėsčiųjų takai;

• Statomos naujos vaikų žaidimų aikštelės;

• Sutvarkytas skulptūros „Širvinta“ skveras,  

kitos viešosios erdvės; 

• Bus įgyvendintas Širvintų Lauryno Stuokos-

Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimo 

projektas;

• Bus baigtos asfaltuoti Širvintų kaimo gatvės;

• Toliau atsakingai tvarkomi viso rajono keliai;

• Jau atnaujinama gatvių apšvietimo sistema;

• Motiejūnų kaime planuojama įrengti nuotekų 

sistemą;

• Vietoj senųjų gimdymo namų, esančių P. Cvirkos 

g. 15A, bus statomas naujas 18 butų socialinis 

būstas;

• Širvintų mieste bus statomas naujas, modernus 

sporto kompleksas (su 25 m. ilgio 4 takelių 

baseinu, vaikų baseinėliu, pirčių zona, sūkurine 

vonia, universalia sporto sale, pritaikyta tinkliniui, 

salės futbolui, lauko tenisui, rankiniui, krepšiniui);

• Bus įgyvendinamas projektas „Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone 

(Musninkuose ir Gelvonuose)“; 

•  Tarybai pritarus investicijų į savivaldybės 

infrastruktūrą sutarčiai, Širvintų mieste, I. 

Šeiniaus g. 19, bus statomas prekybos centras 

MAXIMA, įrengiamas gatvės tęsinys, šaligatviai;

•  Bus rengiamas Širvintų meno mokyklos pastato 

apšiltinimo projektas;

•  2015-12-16 pasirašius statybos rangos sutartį dėl 

Kalnalaukio g., Širvintų m., ruožo nuo 0,381 km 

iki 2,655 km rekonstravimo darbų, bus vykdomi 

kapitaliniai gatvės sutvarkymo darbai;

• 2015 metais buvo sėkmingai tęsiamas 

įgyvendinamas projektas „Širvintų rajono 

viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros 

centro modernizavimas“. Projekto darbai bus 

tęsiami 2016 metais.
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