
ŠIRVINTOS: KURIAME ŠVIESŲ IR SAUGŲ KRAŠTĄ

2016 m. merės Živilės Pinskuvienės 

ir Savivaldybės veiklos ataskaita



Tvirta ir darni Tarybos daugumos komanda ir darbštus Administracijos kolektyvas 

2016-aisiais metais pasiekė puikių rezultatų, skirtų visų 

Širvintų rajono žmonių gerovei.
Merė Živilė Pinskuvienė

AČIŪ!
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Mielieji,                                                                   
Prieš Jūsų akis – 2016-ųjų metų Širvintų 

rajono savivaldybės mero ir tarybos veiklos 
ataskaita. Džiaugiuosi, kad ją galiu pristaty-
ti pradėdama nuo detalaus sąrašo, kuriame 
aiškiai galite matyti pernai planuotus ir per 
metus įgyvendintus darbus. Tai – atsakas į 
Jūsų poreikius, sunkaus ir nuoseklaus darbo 
rezultatas, skirtas kiekvienam Širvintų kraš-
to žmogui.

Iš tiesų, 2016-ieji mūsų kraštui buvo ypa-
tingi. Pirmą kartą Lietuvos savivaldos istori-
joje pelnėme garbingą „Auksinės krivūlės“ 
apdovanojimą „Už šviesų ir saugų miestą“. 
Įrengę naują, modernią gatvių apšvietimo 
sistemą Širvintų mieste, buvome pirmieji ir 
tapome pavyzdžiu, kuriuo dabar seka ne vie-

na didžioji Lietuvos savivaldybė. Sėkmingas 
gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas 
mieste bus tęsiamas ir kaimiškose vietovėse. 
Tad bendrų pastangų dėka šviesus ir saugus 
miestas taps šviesaus ir saugaus rajono centru. 

Džiaugiuosi, kad 2016-uosius užbaigėme 
101,7 proc. įvykdę metinį rajono biudžeto 
planą. Sugebėjome grąžinti per 253,9 tūkst. 
Eur paskolų ir palūkanų. 

Metai ypatingi ir tuo, kad rajono istori-
joje dar nebuvo tokių rezultatų asfaltuojant 
kelius. Kaip žinote, Širvintų rajonas pagal 
šią sritį šalyje yra vienas iš paskutinių, todėl 
dar 2015-aisiais, pradėjusi eiti mero pareigas, 
kartu su valdančiąja Tarybos dauguma kelių 
asfaltavimo sritį laikėme prioritetine ir jai 
skiriame didžiulį dėmesį.

Įsiklausant į visuomenės balsą ir skatinant 
kilnias žmonių iniciatyvas, 2016 m. Igno Šei-
niaus gatvėje pastatytas skulptoriaus Henriko 
Orakausko sukurtas paminklas „Regiu Lietu-
vą“, skirtas Igno Šeiniaus atminimui. Pavyko 
užbaigti ir beveik dešimtmetį besitęsiantį Šir-
vintų rajono viešosios bibliotekos rekonstra-
vimo ir Kultūros centro modernizavimo pro-
jektą. 

Tiesiant pagalbos ranką jaunoms šei-
moms, 2016 m. Širvintų rajono ugdymo įstai-
gose duris atvėrė net trys naujos vaikų darže-
lių grupės. 

Tam, kad mūsų gražus miestas taptų jau-
kus ir patrauklus kiekvienam gyventojui, at-
vykstančiam svečiui, centre įrengtas šeimos 
parkas „Vaikystės stotelė“, kultūrinei veiklai 
pritaikytas vidinis Kultūros centro kiemelis, 
įrengta dar daugiau vaikų žaidimų aikštelių, 

atnaujintas paplūdimys.
Džiaugiuosi, kad pavyksta išlaikyti didelį 

darbų tempą, tesėti Jums, Širvintų žmonės, 
duotus pažadus. Tai nebūtų įmanoma be 
darnios ir atsakingos komandos. Bendras 
darbas, pasitikėjimas, mokėjimas išgirsti 
vienam kitą lemia teisingus sprendimus ir jų 
įgyvendinimą. Nepaisant visų trukdžių, nuo-
latinių opozicijos skundų ir nepagrįstai reiš-
kiamo nepasitenkinimo. 

Turiu paminėti ir tai, kad šalia kasdienių, 
nedidelių darbų, žvelgiant strategiškai, padė-
ti pamatai didiesiems darbams, projektams. 
Prasidėję 2017-ieji bus iš tiesų darbingi. Šir-
vintiškių prašysime kantrybės ir supratin-
gumo, nes vyks ne vienos didelės statybos. 
Laikydamiesi nustatytų prioritetų, nuose-
kliai tęsime gatvių asfaltavimo, apšvietimo, 
viešųjų erdvių įrengimo darbus, dar didesnį 
dėmesį skirdami kaimo vietovėms. 

Esu Jūsų tiesiogiai išrinkta merė. Kiekvie-
ną dieną dirbu atstovaudama Jums, veda-
ma tikslo kurti ir gražinti Širvintų rajoną. Ši 
ataskaita – tai ne tik teisės aktais nustatytos 
pareigos vykdymas. Tai atvirumas ir noras 
visus vykdomus darbus, kuriamus planus, 
priimamus sprendimus derinti su kiekvienu 
rajono žmogumi. Dėmesys kiekvienam žmo-
gui, kiekvienai problemai, kiekvienam pa-
siekimui ir toliau išliks mano darbo varikliu. 

Nuoširdžiai
Širvintų rajono savivaldybės merė
Živilė Pinskuvienė
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Gerbiamieji,
Praėjo dar vieneri metai, kai į Jus krei-

piuosi dirbdama Širvintų rajono savivaldy-

bės administracijos direktore. Šios pareigos 
ir 2016-ieji metai atnešė daugybę išbandymų, 
naujų tikslų ir užduočių. Didžiuojuosi maty-

dama, kad kartu su Administracijos darbuo-

tojais išbandymus įveikėme, tikslus pasiekė-

me, 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 sudėtingu-

mo ar laiko, kurio prireikė jam atlikti, 
yra 2016 metų veiklos ir jos rezultatų 
dalis. Visos Savivaldybės administra-

cijos 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 savi-
valdybės administracija veiklą vykdė 
2015 metų pabaigoje patvirtinta nauja 
struktūra, leidusia optimizuoti įstaigos 
darbą, efektyviai naudoti žmogiškuo-

sius išteklius. Vykdant Savivaldybės 
administracijai ir direktoriui priskirtas 

funkcijas, įgyvendinant strateginiame 
plane numatytas programas, iškeltus 

tikslus ir uždavinius, Širvintų rajono savival-
dybės administracija atsakingai vadovavosi 
Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrino 
kokybišką ir efektyvų darbą, administracinių 
ir viešųjų paslaugų teikimą, racionaliai ir or-

ganizuotai koordinavo Savivaldybės ir jai pri-
klausančių įstaigų veiklą.

2016 metais pagreitį įgavo 2014–2020 metų 
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programų laikotarpis. Įgyvendiname projek-

tus, rengiame dokumentus naujiems, deda-

me visas pastangas, kad būtų tikslingai įsisa-

vinamos gaunamos lėšos. Nepaisant politinių 
oponentų visuomenei peršamos nuomonės, 
neva visi pastaraisiais metais įgyvendinami 
projektai yra parengti buvusios valdžios, no-

riu atsakingai pasakyti – 2015 metais pradė-

jome dirbti nuo nulio, o visi 2016 metais at-
likti darbai yra tik šios Savivaldybės tarybos 
suplanuoti ir šios struktūros Administracijos 
įgyvendinti.

Per 2016 metus Savivaldybės tarybai pa-

teikiau 315 sprendimų projektų, iš kurių 307 
tapo sprendimais. Sprendimais, skirtais Šir-

vintų rajonui, jo žmonėms ir jų gerovei.
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 numaty-

tus planus.

Pagarbiai
Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė
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2016 planai ir jų įvykdymas
 » Baigiami Kalnalaukio g. Širvintų m. ruožo nuo 
0,381 km iki 2,6555 rekonstravimo darbai;

 » Išasfaltuotuotos 8 Širvintų kaimo gatvės;
 » Sutvarkyti miesto šaligatviai Vilniaus gatvėje, 
išasfaltuota J. Janonio gatvės automobilių stovė-

jimo aikštelė;
 » Įvykdyti kapitalinio remonto darbai Liukonių k. 
Sodžiaus g., Alionių sen. Pagirių k., Širvintų k. 
Tiesos g.;

 » Užbaigti darbai Šešuolėlių k. Girelės g.;
 » Asfaltuojami keliai per Širvintų rajono Kiauklių 
k. ir Naidų k.;

 » Sutvarkyta viešoji erdvė miesto centre (tarp Sa-

vivaldybės pastato ir J. Janonio gatvės);
 » Nuosekliai tvarkomas kraštovaizdis, želdynai, 
gėlynai;

 » Atnaujintas paplūdimys, pastatytas naujas tua-

letas, įrengtas įvažiavimas su automobilių sto-

vėjimo aikštele;
 » Vietoj senųjų gimdymo namų, esančių P. Cvir-

kos g. 15A, statomas naujas 18 butų socialinis 
būstas;

 » Tarybai pritarus investicijų į Savivaldybės 
infrastruktūrą sutarčiai, Širvintų mieste I. Šei-
niaus g. 19, pastatytas prekybos centras „MAXI-
MA“, įrengtas gatvės tęsinys, šaligatviai;

 » Atnaujinta miesto gatvių apšvietimo sistema;
 » Parengtas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevi-
čiaus gimnazijos stadiono modernizavimo pro-

jektas;
 » Suprojektuotas ir pradėtas statyti modernus 
sporto kompleksas (Širvintose, Kalnalaukio g.);

 » Vykdomi melioracijos darbai;
 » Pastatyta skulptūra rašytojo ir diplomato Igno 
Šeiniaus atminimui;

 » 2016 metais užbaigtas projektas „Širvintų rajono 
viešosios bibliotekos rekonstravimas ir Kultūros 
centro modernizavimas“;

 » Įgyvendinamos naujovės, priimami šiuolaikiški, 
modernūs sprendimai;

 » Siekiama pritraukti investuotojų, skatinti naujų 
verslo įmonių steigimąsi;

 » Priimti sprendimai, leidžiantys išsaugoti ligoni-
nę, plėsti teikiamas paslaugas, įsteigtos mobilio-

sios grupės, kaimo gyventojams teikiamos inte-

gralios pagalbos paslaugos;
 » Ir toliau atsaki  ngai vykdoma Savivaldybės įstai-
gų ir įmonių kontrolė; 

 » Aktyviai bendradarbiaujama su ministerijomis, 
valstybinėmis institucijomis, siekiant Širvintų 
rajono gyventojų gerovės.

ĮGYVENDINTA VYKDOMA

DAR NEĮGYVENDINTA

 » Vykdomi paruošiamieji darbai keliui per Šir-

vintų rajono Šiaulių k. (Širvintų sen.) asfaltuoti;
 » Rengiamas projektas kompleksiškai sutvar-

kyti teritoriją aplink Širvintų miesto tvenkinį:
 » pastatyti pėsčiųjų tiltą;
 » įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus;
 » įrengti naujas vaikų žaidimo aikšteles;
 » sutvar kyti skulptūros „Širvinta“ skverą, 

kitas viešąsias erdves.
 » Aplinkos valdymo projektų agentūrai pa-

teikta projekto „Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gel-
vonuose)“ paraiška dėl finansavimo;

 » Vykdomi Širvintų miesto seniūnijos steigi-
mo darbai (Savivaldybė atliko visus privalo-
mus veiksmus, procesas tęsiamas aukštes-
nėse valstybės institucijose).

 » 2017 m. bus tvarkomas Musninkų sen. Kru-

nų gyvenvietės kelias;
 » Dėl finansavimo sąlygų aprašo reikalavimų 

Motiejūnų kaimo nuotekų sistemos įrengi-
mas planuojamas 2018 m.

5



Gatvių apšvietimo 

modernizavimas 

Širvintų mieste

Įgyvendinant projektą, Širvintų mies-

te pakeista 360 senų, daugiausiai elektros 
energijos sunaudojančių gatvės šviestuvų 
į naujus, modernius ir taupius LED švies-

tuvus. Modernizavus apšvietimą, užtikrin-

ta, kad veikia kiekvienas gatvės šviestuvas 
(prieš projektą veikė kas 2-3). Skaičiuoja-

ma, kad projektas leis sutaupyti iki 75 proc. 

gatvių apšvietimui sunaudojamos elektros 
energijos. Projektas bus tęsiamas kaimiš-

kose vietovėse.
Įgyvendinusi šį projektą, Širvintų ra-

jono savivaldybė pirmą kartą Lietuvos sa-
vivaldos istorijoje buvo apdovanota gar-
bingu „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu 
„Už šviesų ir saugų miestą“.

PRIEŠ PO

360 Širvintų miesto gatvių šviestuvų pakeista į modernius ir taupius LED tipo šviestuvus.
6
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Kalnalaukio gatvė
2016 metais buvo išspręsta bene didžiausia Širvintų miesto susisiekimo ir sau-

gaus eismo problema – atlikti pagrindiniai Kalnalaukio gatvės (ruožo nuo 0,381 
km iki 2,655 km) rekonstravimo darbai.

Nutiesus naują asfaltbetonio dangą, įrengus pėsčiųjų ir dviratininkų takus, page-

rinta gyvenamosios aplinkos kokybė, sukurtos saugios eismo sąlygos.

PRIEŠ

Apleista, duobėta, susiaurėjusi Kalnalaukio gatvė kone dešimtmetį 
kėlė nuolatinį gyventojų, vairuotojų ir pėsčiųjų pasipiktinimą.

Dokumento ištrauka
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PO

Šiandien širvintiškiai ir miesto svečiai džiaugiasi 
tvarkinga, nauja, saugiai apšviesta gatve.
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Mūsų atmintis: 
paminklas Ignui Šeiniui 
„Regiu Lietuvą“

2015 metais, Savivaldybės merei Ž. Pins-

kuvienei aktyviai įsitraukus į visuomenės 
iniciatyvą įamžinti rašytojo, diplomato, vi-
suomenės veikėjo Igno Šeiniaus atminimą, 

buvo parengtas projektas. Iš Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės kanceliarijos 2016 
m. Istorinės atminties puoselėjimo progra-

mos gautas dalinis finansavimas paminklo 
sukūrimui. Šios programos, Savivaldybės, 
rėmėjo UAB „Baltoji Savingė“ ir visuome-

nės surinktomis lėšomis skulptorius Hen-

rikas Orakauskas sukūrė paminklą „Regiu 
Lietuvą“. Paminklas Ignui Šeiniui atminti 
iškilmingai atidengtas 2016 m. spalio 6 d.

Iškilmėse dalyvavo gausus būrys gar-

bingų svečių: Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės Ministro Pirmininko patarėjas kul-
tūrai Faustas Latėnas, Užsienio reikalų 
ministerijos ambasadorius ypatingiems 

pavedimams, buvęs Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Švedijos karalystėje Eitvy-

das Bajarūnas, nepaprastoji ir įgaliotoji 
Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna 
Salukvadzė, Kultūros viceministras Ar-

nas Neverauskas, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
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Įkurtas šeimos parkas 
„Vaikystės stotelė“

Apleistoje teritorijoje Širvintų miesto cen-

tre (tarp I. Šeiniaus ir J. Janonio gatvių) Savi-
valdybės ir akcijos „Dovana miestui“ rėmėjų 

lėšomis įrengtas šeimos parkas. Parkui 
suteiktas „Vaikystės stotelės“ pavadinimas. 
Įgyvendinant projektą, įrengti takai, paso-

dinti želdynai, išgenėti ir suformuoti seni 
medžiai, pasėta veja, įrengtas apšvietimas, 
mažoji architektūra: suoliukai, šiukšliadė-

žės, informacinės lentelės, pastatyti lauko 
treniruokliai, vaikų žaidimų įrenginiai (sū-

PRIEŠ

pynės, čiuožyklos, daugiafunkciniai įrengi-
mai), lauko šachmatų lenta.

Šis Savivaldybės projektas įvertintas ir 
MAXIMA iniciatyvų konkurse „Mes – ben-

druomenė“, kuriame parko įkūrimui papil-
domai skirtas 5000 Eur finansavimas.
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Miesto šventės metu parko pavadinimo konkurso 
laimėtoja Kamilė buvo apdovanota merės prizu.

Šeimos parką papuošė Tarybos nario Rimo 
Stepaičio padovanota „Mainų bibliotekėlė“.
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Atnaujintas 
paplūdimys

Siekiant Širvintų miesto gyventojams, 
svečiams, jaunimui sudaryti sąlygas aktyviai 
leisti laisvalaikį, atnaujintas miesto paplū-

dimys. Projekto metu įrengtas įvažiavimas 
į paplūdimį, gatvės apšvietimas, užtikrintas 
saugus pėsčiųjų ir automobilių eismas, su-

formuotos stovėjimo aikštelės, vietos neįga-

liesiems. Paplūdimio teritorijoje pastatytas 
naujas viešasis tualetas, modulinis statinys, 
įrengtos patogios vietos žiūrovams.  

2017 metais aktyvų laisvalaikio būdą 
mėgstantys širvintiškiai ir rajono svečiai 
bus pakviesti išbandyti ekstremalų van-
dens sportą.

PRIEŠ PO
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Širvintų paplūdimys tapo tikru jaunimo, šeimų su vaikais, aktyvaus poilsio mėgėjų traukos centru. 
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Įrengtas vidinis Kultūros centro ir 
Viešosios bibliotekos kiemelis

Projekto metu vidinio Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos kiemelio 

erdvė pritaikyta kultūriniams poreikiams, kameriniams renginiams. Įrengtos 
terasos, mažoji scena, apšvietimas, pasodinti dekoratyviniai želdynai.

PRIEŠ PO
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Rajone duris atvėrė  
net trys naujos darželių grupės

Siekiant suteikti pagalbą jaunoms šeimoms, nuo 2016 m. 
rugsėjo 1 d. duris atvėrė net trys naujos vaikų ikimokyklinio 
ugdymo grupės Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame 
centre, Gelvonų vidurinėje mokykloje ir Čiobiškio pagrindi-

nėje mokykloje.
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Išasfaltuotos 8 Širvintų 
kaimo gatvės

2016 metais buvo išasfaltuotos net aštuo-

nios Širvintų kaimo gatvės: Sodžiaus, Gluos-

nių, Beržų, Miško, Jazminų, Dobilo, Trumpo-

ji, Tiesos.
Vykdant darbus, ne tik projekto rango-

PRIEŠ PO

vai, bet ir Savivaldybės vadovės, Ūkio plėtros 
skyriaus specialistai nuolat susitikdavo su 

kaimo gyventojais, kad kylančios problemos 
būtų išsakomos ir išsprendžiamos kuo ope-

ratyviau.
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Asfaltuojami rajono keliai
Rajono kelių būklės gerinimas – vienas iš pagrindinių veiklos 

prioritetų. 2016 metais, be aštuonių Širvintų kaimo gatvių, buvo 

išasfaltuota:

 » Alionių sen., Pagirių kaimo gatvė;

 » Gelvonų sen., Liukonių kaimo Sodžiaus gatvė;

 » Širvintų sen., Družų kaimo Draugystės gatvė;

 » Širvintų sen. Žemųjų Viesų kaimo Žalioji gatvė;

 » Zibalų sen., Šešuolėlių I kaimo Girelės gatvė.

Pagirių kaimo gyventojai dėkoja už atliktus darbus.
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Liukonių kaimo Sodžiaus gatvė. Družų kaimo Draugystės gatvė.

Šešuolėlių I kaimo Girelės gatvė.Žemųjų Viesų kaimo Žalioji gatvė.
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Tvarkomi miesto šaligatviai ir aikštelės
Tęsiant 2015 metais pradėtus Širvintų miesto šaligatvių remonto 
darbus, 2016 metais:
 » Atlikti kapitalinio remonto darbai Vilniaus gatvėje (nuo tilto per 

Beržės upelį iki Vilniaus g. namo Nr. 12 dešinėje ir Vilniaus g. 
namo Nr. 7C kairėje pusėje). 

 » Vilniaus gatvėje nuo Petro Cvirkos gatvės iki Musninkų gatvės 

PRIEŠ PO

sankryžos nutiestas naujas, platus,  2,5 m šaligatvis, kuriuo gali-
ma saugiai judėti tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams.

 » Upelio gatvėje, tarp daugiabučių namų Nr. 12, 14, 16, sutvarkyta 
inžinerinė infrastruktūros teritorija.

 » Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė tarp J. Janonio g. Nr. 17 ir 
I. Šeiniaus g. Nr. 11.
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PRIEŠ PO

PRIEŠ PO
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PRIEŠ PO

PRIEŠ

PRIEŠ

PO

PO

Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė su Investicijų 
ir Ūkio plėtros skyrių vedėjomis D. Audėjūte ir R. Ģujiene.
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Sutvarkytas „Atžalyno“ progimnazijos stogas
Daugelį metų mokykla kentė kiauro stogo 

keliamas pasekmes – lyjant klasėse per pa-

mokas varvėjo vanduo, baimintasi dėl moki-
nių saugumo, kai besisunkianti drėgmė pri-
artėdavo prie elektros tinklų. 2015 m. imtasi 
konkrečių darbų – buvo surašytas apžiūros 

aktas, pakviesti ekspertai, Švietimo ir moks-

lo ministerijai pateiktas prašymas likviduoti 

avarinę būklę. 2016 m. rugsėjo  22 d. Švietimo 
ir mokslo ministerija skyrė tikslinį 55 tūkst. 
Eur finansavimą avarinei būklei likviduoti. 

Projekto įgyvendinimo metu atliktas Šir-
vintų „Atžalyno“ progimnazijos stogo dan-
gos  remontas. Pašalinus avarinę būklę, pro-
gimnazijos bendruomenei užtikrinta saugi 
ir patogi aplinka vykdyti ugdymo veiklą.

2015 m. komisija apžiūrėjo dėl 
kiauro stogo atsiradusius defektus.
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Užbaigta Barskūnų mokyklos 
valgyklos statyba

Erdvi, jauki, šviesi valgymo patalpa, mo-

derni, higieniška virtuvė – visa tai – vienos iš 
atokiausių nuo rajono centro švietimo įstaigų – 
Barskūnų pagrindinės mokyklos moksleiviams.

Projektas pradėtas 2014 metais. Jo vertė 
siekė 189 000 Eur, o darbus buvo numatyta 
finansuoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų (iš 
mokesčių mokėtojų). Naujai išrinkus rajo-

no Savivaldybės tarybą ir tiesioginių rinki-
mų metu mero pareigas pradėjus eiti Živilei 
Pinskuvienei, statybos buvo sustabdytos. Šis 

PRIEŠ PO

sprendimas sukėlė didžiulį pasipriešinimą, 
tačiau atkaklaus darbo dėka, pateikus ne vie-

ną prašymą, pristačius problemą, 2016 m. 
buvo gautas tikslinis 140 000 Eur Švietimo 
ir mokslo ministerijos finansavimas. Valgy-
klos įrengimas užbaigtas neeikvojant Šir-
vintų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
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Naujo stadiono statyba
2016 metais, siekiant Širvintų mieste įrengti naują, vi-

sus reikalavimus atitinkantį stadioną, pasirašyta  sutartis 
dėl projekto „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 
stadiono modernizavimas“.  

Techninis darbo projektas parengtas, pradėti paruo-

šiamieji žemės sklypo ir statybų darbai.

Dokumento ištrauka

DABAR

Dokumento ištrauka

Pateikiame faktus –  būtent nuo 2015 m. dabartinė Savivaldybės tarybos dauguma suplanavo ir Savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti didžiuosius projektus Širvintų rajone. 

27



Statomas naujas sporto kompleksas 
Širvintų mieste, Kalnalaukio gatvėje, statomas naujas, modernus 

sporto kompleksas su universalia sporto (krepšiniui, salės futbolui, 
tinkliniui ir kt. sporto šakoms tinkančia) sale, taip pat treniruoklių, 
aerobikos ir užsiėmimų salėmis, 25 metrų ilgio 4 takų baseinu, vai-
kams skirtu baseinu, trimis pirtimis (garinė, rusiška ir sauna), sūku-

rine vonia, prekybos zona, kavine, administracijos patalpomis.
2016 m. buvo parengtas techninis darbo projektas. 
 Nepaisant politinių oponentų sudaromų trukdžių, sporto kom-

plekso statybos darbai pradėti. 

Dokumento ištraukaDokumento ištrauka

Pateikiame faktus –  būtent nuo 2015 m. dabartinė Savivaldybės tarybos dauguma suplanavo ir Savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti didžiuosius projektus Širvintų rajone. 
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Nauji socialiniai būstai
Įgyvendinant projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mies-

te“, 2016 m. buvo parengtas techninis darbo projektas ir nugriautas se-

nasis gimdymo namų pastatas (P. Cvirkos g. 15A, Širvintose). Atlikus 
žemės sklypo parengimo darbus, pradėta naujo pastato su 18 butų, 
skirtų socialinio būsto nuomai, statyba.

PRIEŠ

BUS

DABAR

Pateikiame faktus –  būtent nuo 2015 m. dabartinė Savivaldybės tarybos dauguma suplanavo 
ir Savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti didžiuosius projektus Širvintų rajone. 

Dokumento ištrauka
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Naujas „Maxima“ prekybos centras
2015 m. lapkričio 26 d. priėmus sprendimą „Dėl pritarimo investicijų į Šir-

vintų rajono savivaldybes infrastruktūrą sutarčiai”, 2016 m. UAB „Lanigera“ 
Širvintų mieste pastatė naują prekybos centrą „Maxima“, įrengė I. Šeiniaus 
gatvės atkarpą, nutiesė šaligatvius, įdiegė eismo saugumo priemones.
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Kiti darbai

PRIEŠ PO

Širvintų miesto senosiose ir Paširvinčio 
kapinėse įrengtas naujas apšvietimas.

Užtikrinant gyventojų saugumą, Savivaldybė savo lėšomis nugriovė 
nesaugų, grėsmę keliantį buvusį Motiejūnų kultūros namų pastatą. Mieste sodinami jauni medžiai.
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Dar viena žaidimų aikštelė mažiesiems širvintiškiams Upelio g.

Skyrus papildomų lėšų Širvintų r. sav. priešgaisrinei tarnybai, atnaujinta transporto bazė, apsaugos priemonės. Šiaulių k. 
išbandytas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilis. Atnaujintu transportu džiaugiasi ir Šešuolėlių ugniagesiai.

Bendradarbiaujant su Širvintų priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 
Savivaldybės lėšomis socialiniuose būstuose įrengti dūmų jutikliai.

2016 m. Širvintų rajono švietimo įstaigoms gauti net 
du nauji mokykliniai autobusai.
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2016 m. Tarybai priėmus sprendimą, buvo nutraukta patalpų nuomos sutartis su UAB „Socialiniai ir sveikatos projektai“, kuriai dar 2009 m. 
buvo išnuomotos suremontuotos 1-ojo aukšto Širvintų ligoninės pastato patalpos už itin mažą įkainį. Rajono vadovių įpareigojimu, į šias 

kur kas labiau sveikatos priežiūros paslaugų veiklai tinkančias patalpas iš senų ir apleistų perkeltas vidaus ligų skyrius. 
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Atnaujintas Sporto 
mokyklos baseinas

Širvintų sporto mokyklos baseino remontas, kurį parėmė 
geranoriški rėmėjai, o darbus padėjo atlikti savanoriai - puikus 
bendruomeniškumo pavyzdys.

PRIEŠ PO
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Kartu mes galime 
nuveikti daug

Kartu galime nuveikti daug darbų. Gražinkime 
savo aplinką, tvarkykime kiemus, sodybas, puoški-
me savo miestą, gyvenvietę, viešąsias erdves! 

Įgyvendinta gimnazisto, ornitologų draugijos nario Džiugo Tamašausko idėja. 
Parke „Vaikystės stotelė“ įrengta stacionari paukščių lesykla.

Savivaldybei ir rėmėjams skyrus statybinių medžia-
gų, alioniškiai patys sutvarkė bažnyčios aplinką.
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Kiauklių kaimo bendruomenė plušėjo 
tvarkydama kapinių medžius.

Seniūno S. Bankausko ir seniūnaitės D. 
Lemešovienės rūpesčiu malkos pristatytos 

sunkiai besiverčiančioms šeimoms.Kiauklių seniūnaitės ir Savivaldybės iniciatyva sutvarkyta maudykla prie ežero.

S. ir D. Bankauskų šeimos dovana 
miestui - dvejos sūpynės.

Inga Vaickienė su sūnumi Valentinu 
dažo mašinų stovėjimo aikštelės 

linijas. Prie miesto gražinimo galime 
prisidėti kiekvienas. 

Aktyvios Širvintų kaimo bendruomenės seniūnaitės R. Jasevičienės 
ir Savivaldybės iniciatyva sutvarkytas lieptelis, kuriuo kasdien į 

darbą eina kaimo gyventojai.
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Vaikų žaidimų 
kambarys
„Pipiras“

Siekiant Savivaldybės kontroliuojamų 
įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų, reika-

lingų rajono gyventojams, plėtros,  2016 
m. birželio 30 d. Savivaldybės taryba pa-

keitė UAB „Širvintų vaistinės“ pavadinimą 
į UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ ir 
patvirtino naujus įmonės įstatus. Vado-

vaujantis visuomenės naudos, efektyvu-

mo ir racionalumo principais, siekiant 
užtikrinti visuomenės poreikių tenkini-
mą, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ 
įrengė vaikų žaidimų kambarį „Pipiras“ 
(Vilniaus g. 81 esančiose Savivaldybei pri-
klausančiose nenaudojamose patalpose). 
Kambaryje teikiamos šeimų ir vaikų lais-

valaikio organizavimo paslaugos.
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Kavinė „Terasa“
Plėsdama veiklą, UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ 

2016 m. spalio 8 d. atidarė kavinę „Terasa“ (I. Šeiniaus g. 4, 
šalia Širvintų knygyno). Kavinėje organizuojami renginiai, ar-

batos popietės.

Kavinėje vyko pokalbių vakarai su visiems gerai žinomais širvintiškiais.
39

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ kolektyvas, 
vadovaujamas V. Daugėlienės.



Atstovavimas
Siekdama, kad būtų deramai atstovau-

jama rajono gyventojų interesams, ben-
dradarbiaujant ir sprendžiant klausimus 
su valstybės valdžios ir valstybinio admi-
nistravimo subjektais, teisėsaugos institu-
cijomis, nevyriausybinėmis organizacijo-
mis, kaimyninėmis rajonų savivaldybėmis, 
merė Živilė Pinskuvienė 2016 metais buvo 
susitikusi su Lietuvos Respublikos Seimo, 
Vyriausybės nariais, ministerijų atstovais 
(Aplinkos, Kultūros, Vidaus reikalų, Švieti-

mo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Susisiekimo), valstybinių įstaigų vadovais 
(Kūno kultūros ir sporto departamento, 
Automobilių kelių direkcijos, Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūros, Centrinės projek-
tų valdymo agentūros, Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo, Nacionalinės 
žemės tarnybos) bei kitų organizacijų atsto-
vais. Pagrindiniai sprendžiami klausimai 
susiję su finansavimu Širvintų rajono savi-
valdybei, projektų vykdymu.

Prisidėdama prie rajono viešosios tvar-

kos, civilinės ir priešgaisrinės saugos užtikri-

nimo, spręsdama kitas bendras problemas, 
Savivaldybė bendradarbiauja su Širvintų rajo-

no priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Policijos 
komisariatu, Maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Visuomenės sveikatos centru, Darbo biržos 
Širvintų skyriumi, Aplinkos apsaugos agentū-

ra ir kitomis rajone veikiančiomis valstybinė-

mis institucijomis.
Siekiant gerinti verslo aplinką, bendra-

darbiauti su rajono verslininkais, pritraukti 
naujų investicijų, organizuojami susitikimai, 
bendri renginiai. 

2016 m. Širvintose viešėję Susisiekimo ministras R. Sinkevičius ir Kelių direkcijos 
direktorius E. Skrodenis, teigiamai įvertino vykdomus kelių tvarkymo darbus.

Su Lietuvos futbolo federacijos gen. direktoriumi N. Dunausku 
ir Federacijos sekretoriato vadove V. Grikšaite-Česnauskiene 

aptarti sporto projektai.
40



Susitikime su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato at-
stovais: l.e.p. viršininku R. Kiškiu ir pavaduotoju A. Mikulskiu aptarta 

būtinybė grąžinti į Širvintas Migracijos tarnybą.

Susitikimas sveikatos įstaigų klausimais su Teritorinės ligonių kasos 
ir kaimyninės Ukmergės r. savivaldybės vadovais.

Su Vaiko teisių apsaugos kontroliere E. Žiobiene aptarti aktualūs klausimai.

Su Lygių galimybių kontroliere A. Lobačevskyte (Skardžiuviene).

Širvintose viešėjo Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai F. Latėnas,  Užsienio rei-
kalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams E. Bajarūnas, Gruzijos 

ambasadorė Lietuvoje  Khatuna Salukvadzė.
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Su Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktoriumi E. Urbanavičiumi 
ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente D. Gudzinevičiūte.

Vilniaus regiono plėtros tarybos posėdyje 
aptariami svarbūs rajono klausimai.

Susitikimas su Žolės riedulio federacijos prezidentu L. Čaikausku. 

Kunigo J. Aškelovičiaus padėka merei.

UAB „Riolis“ prisidėjo prie šeimos parko įkūrimo.
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Pasisemti gerosios patirties gatvių apšvietimo atnaujinimo 
srityje atvyko Kaišiadorių r. savivaldybės vadovai.

Pavyko išsaugoti Šiaulių k. bendruomenės 
pastate įrengtą koplytėlę.

Gatvių apšvietimo atnaujinimo projekto darbai. Su skulptoriumi H. Orakausku aptariamas I. Šeiniaus paminklo kūrimo procesas.
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Džiugios akimirkos, praleistos kartu
Daug dėmesio skiriant Širvintų krašto reprezentacijai, kultūros, sporto paslaugų plėtrai, bendruomenės įtraukimui į visuomeninį gy-

venimą, 2016 metais rajone buvo organizuota daugybė gražių renginių. Tęsiamos senosios tradicijos, bet kartu ieškoma ir naujų, įvairioms 
tikslinėms grupėms patrauklių formų, suteikiant galimybių rinktis, kokybiškai leisti laisvalaikį ir tobulėti.

Šventiškai papuoštos Širvintos.

Miesto eglė mieliausios Lietuvos eglės rinkimuose - antroji.
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Jaukus Šv. Kūčių vakaras kartu su mere ir Socialinių paslaugų centro gyventojais. Į kelionę po rajoną išlydimas Kalėdų senis.

Šurmuliavo kalėdinė mugė.

Pirmą kartą įrengta nemokama miesto ledo čiuožykla. Atidarymo akimirkos.
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Padėkos socialinėms darbuotojoms, mokytojams, policijos pareigūnams.

Dovana Kultūros centrui - 
Aukštaitijos regiono vėliava.

Pagyvenusių žmonių diena 
paminėta su rajono „Bočiais“.

Su auksarankiais rajono tautodailininkais. 
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Europos dienos 
šventė Širvintose.

Kartu su Policijos komisariatu surengta saugaus eismo pamoka pirmokams.

Su Kultūros centro savanoriais Vaikų gynimo dieną.

Širvintų vaikų dienos centre kartu su Izraelio 
ambasadoriumi Lietuvai Amir Maimon.

Į Lietuvos moksleivių dainų šventę „Tu man viena“ 
išlydėtas Meno mokyklos choras „Garsiukai“.

Pasveikinti Meno mokyklos muzikantai - tarptautinio instru-
mentalistų konkurso „Italia aword“ laureatai ir prizininkai.
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Tėvo dienai skirtas jaunųjų violončelininkų koncertas.

Motinos dienos šventės koncertas Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Lenkų kultūros festivalyje „Dainuok su mumis“.

Jaunosios mokytojos Z. Jablonskienės juostų 
audėjos Kaziuko mugėje. Vaikų gynimo dieną.
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Sausio 13-osios laužas Širvintose. Padėkos Sausio 13-osios garbės bėgimo dalyviams.

2016 m. Igno Šeiniaus premija įteikta Kultūros 
centro dailininkei Dalei Karolaitienei. Liaudiškos muzikos kolektyvui „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė).
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Siekiant skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, rajono gyventojų aktyvų gyvenimo būdą, Širvintų rajone organizuoja-

mos įvairių sporto šakų varžybos, turnyrai, sporto mėgėjai skatinami burtis į komandas ir išbandyti jėgas. Sporto gyve-

nimas rajone suaktyvėjo Sporto mokyklai vadovauti paskyrus l.e.p. direktorę Aliną Zapolskienę.
2016 metais merė Živilė Pinskuvienė įsteigė krepšinio, salės futbolo, stalo teniso pirmenybių taures. Pasveikinti aukš-

tų rezultatų pasiekę sportininkai, jų treneriai ir mokytojai.

50



51



Širvintų miesto šventė

52

Bendradarbiaujant su Širvintų r. savivaldybės Kultūros centru, vado-

vaujamu direktorės Rytės Bareckaitės, mieste organizuojamos šventės, 
sulaukiančios didžiulio rajono gyventojų ir svečių susidomėjimo.



Rudens šventė „Derliaus kraitė“
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Akcijos
Skatinant įsitraukti į visuomeninę veiklą, padėti sunkiau gyvenantiems, prisi-

dėti prie vykdomų darbų, 2016 metais rajono gyventojai buvo kviečiami dalyvauti 
įvairiose akcijose.    

 „Į mokyklą“ buvo paskelbta siekiant padėti 
sunkiai besiverčiančioms šeimoms.

Aktyviai prisijungėme ir prie 
kraujo donorystės akcijos.

Kartu su Širvintų miesto bendruo-
menės „Mūsų Širvintos“ pirmininko 
pavaduotoja I. Vaickiene. Kalėdinės 
akcijos metu pradžiuginta ne viena 

širvintiškių šeima.

Jau antrus metus Rugsėjo 1-ąją Širvintų pradinės moky-
klos gyvasis kampelis sulaukia naujo gyventojo.

Taikos akcija Vaikų gynimo dieną.
Rudens šventė s metų apdovanotas akcijos „Sukurk 
pavadinimą žaidimų kambariui“ laimėtojas Nojus. 

„Kalėdų stebuklo belaukiant“ akcijos sene-
lis su talkininkais apvažiavo visą rajoną.
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„Dalinkimės širdžių šiluma“ Nominacija „Metų geradarys“
6980 Eur. Tai suma, kurią rajono verslininkai, ūkininkai, rėmėjai paauko-

jo paramos-labdaros akcijai „Dalinkimės širdžių šiluma“. Ši akcija jau antrus 
metus suburia žmones, norinčius padėti kitiems. 2015 m. su Širvintų mote-

rimis ruošėme dovanėles, kepėme sausainius, kuriuos dovanojome sunkiau 
besiverčiančioms šeimoms. 2016 m. akcijos tikslas – kur kas svaresne parama 
padėti dviem konkrečioms mūsų rajono šeimoms, kurių likimas nepagailėjo, 
skirdamas daugybę negandų. Šeimoms, kuriose auga vaikai, kuriose netrūks-

ta meilės ir rūpesčio, bet labai trūksta elementarių, buitinių sąlygų, reikme-

nų. Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie kilnios akcijos.

 » Didžiokai N. ir A. 
 » Pavasariai S. ir R. 
 » Mazuroniai L. ir V. 
 » Matuliai V. ir V. 
 » Pociūnai Č. ir P. 
 » Stundžiai G. ir V. 
 » Serafinai I.ir V. 
 » Rutkauskai I.ir L. 
 » Puzin D. ir Č.
 » Martinkai G. ir D. 
 » Jasevičiai R. ir K. 
 » Inčiūros A. ir J.
 » Gribuliai I. ir A. 
 » Gandrimai D. ir S. 
 » Inčiūros L.ir A. 
 » Gudonienė M. ir 

Ušinskas P. 
 » Dirmeikiai D. ir A. 
 » Dačkai V. ir E. 
 » Blažiai V. ir A. 
 » Audėjūtė D. 
 » Bylinskiai A. ir M.
 » Baravykai S. ir A. 
 » Paliukėnai N. ir D.
 » Adomavičiai A. ir R. 

 » Simonyan S.ir G. 
 » Griškevičiai V. ir A. 
 » Jasiukevičiai A. ir A. 
 » Jasiukevičiai D.ir J. 
 » Keliočiai L. ir S. 
 » Kukliai D. ir J. 
 » Kvietkauskai P. ir S.
 » Lisauskai D. ir G. 
 » Maršalkai V.G. ir A.R. 
 » Macenavičienė V. 
 » Mackelo J. ir Ž. 
 » Zibalai R. ir R. 
 » Venslovienė S. ir 

Paliukėnas V. 
 » Vaicekauskai H.ir L. 
 » Šmaukštai R. ir L. 
 » Šimanskai S. ir R. 
 » Šidlauskai J. i r Š. 
 » Ramaškevičienė V. 
 » Remeikienė V.
 » Pažusiai D. ir J. 
 » Pauliukonytė V. 
 » Paliukėnienė Nijolė 
 » Kunigėliai R. ir A.J. 
 » Orakauskai L ir. H. 

2016 m. Širvintų rajono savivaldybės administracija įsteigė „Metų 
geradario“ nominaciją.

Nominacija suteikiama už ypatingus nuopelnus Širvintų rajonui 
konkrečiais kalendoriniais metais:

 » Už aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą 
ir skatinimą;

 » Už labdaringą veiklą, paramą, finansinę pagalbą Širvintų krašto 
švietimui ir mokslui, verslui, kultūrai ir menui, sportui, aplinko-

saugai, infrastruktūrai ir kitoms sritims;
 » Už savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą;
 »  Už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, inicia-

tyvas ir jų įgyvendinimą;                  
 » Už krašto garsinimą šalyje, užsienyje.

Paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio 
vakaro metu 2016 m. „Metų geradario“ simbolinis apdovanojimas – 
širdies gėlės rožės žiedas – įteiktas Nijolei Didžiokienei.

 » Miselis Z. 
 » Mičelienė D. 
 » Meškutavičienė J. 
 » Maslinskienė A.V. 
 » Aleksandravičienė Ž. 

ir Gerulskis A. 
 » Čiakas A. 
 » Daugėlienė V. 
 » Franckevič J. 
 » Širvintų moterų 

klubas „Jums“
 » Kasparevičius E.
 » Maleckaitė D. 
 » Zaveckienė G. 
 » Bankauskai D. ir S. 
 » Zacharova V.
 » Vasiliauskai I. ir J. 
 » Vagnerienė E. 
 » Savickas G. 
 » Miliukaitė-

Janovskienė A. 
 » Pinskai Ž. ir J.
 » Četrauskai I. ir N. 
 » Čimbarai J. ir P. 
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Susitikimai
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, siekdama veiklos skaidrumo, be-

tarpiško ryšio su rajono gyventojais, nuolat organizuoja susitikimus, gyventojų priėmimą, 
nagrinėja prašymus ir skundus ne tik oficialiai reglamentuota tvarka per Savivaldybės prii-
mamąjį, bet ir atsakydama į elektroniniu paštu, telefonu, internetu pateikiamus klausimus.

2016 m. merė  priėmė 632 gyventojus, dalyvavo 48 susitikimuose rajono seniūnijose, 
kaimuose, bendruomenėse, įstaigose, įmonėse.

Mero institucija - atvira visuomenei.

Laukiame Jūsų pasiūlymų, klausimų 

el. paštu meras@sirvintos.lt

Į priėmimą galite registruotis 

tel. 8 (382) 51 233

      Facebook paskyra: 
Merė Živilė Pinskuvienė

Su Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos moksleiviais aptariami jaunimo poreikiai.

Susitikimas Musninkuose.
Širvintų komunalinio ūkio darbuotojos pasveikintos 

Kovo 8-osios dienos proga.56



Susitikimas su Gudulinės kaimo gyventojais.

Aptariamos Širvintų turgavietės prekybininkų problemos.

Sprendžiami Zosinos kaimo daugiabučių gyventojų klausimai.

Pradinės mokyklos jaunųjų gamtininkų dovana - inkilas.

Susitikimas Jauniūnų seniūnijoje.

Pasitarimas su Alionių mokyklos pedagogais.
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Pasveikintas šimtametis Zibalų gyventojas Silvestras Jakubauskas.

Su Upelio g. daugiabučių gyventojais priimamas 
sprendimas dėl teritorijos sutvarkymo.

Projektų pristatymas visuomenei.

Būsto pritaikymas neįgaliųjų poreikiams - kad žmogui gyventi būtų lengviau.
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Asociacijos „Šeimų bendrystė“ įsteigtame 
privačiame darželyje.

Su Šiaulių kaimo gyventojais aptariama 
bendruomenės veikla.

Su rajono ūkininkais derinami kelių tvarkymo žiemą darbai.

Susitikimas Lapelių kaime.

Susitikimas su Zibalų pagrindinės mokyklos bendruomene.

Visuomet smagu pakalbinti mažuosius.
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO 2016 M. LENTELĖ

Daugiausiai Tarybos posėdžių praleido Andrius Jozonis (7), Kęstutis Pa-
kalnis (7), Giedrius Jozonis (5), Jūratė Šiukštienė (5).

Apžvelgiant pateiktą informaciją, svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos Respu-
blikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. įvardintas Tarybos nario pareigas.

Per 2016 metus buvo sušaukta 18 Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Juose svarstyti 368 sprendimų projektai, priimti 356 sprendimai. 
Pateikiame Tarybos narių  posėdžių lankomumo lenteles. 
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1. Vilma Bartusevičienė N 1

18

2. Remigijus Bonikatas N N N N 4

3. Marija Gudonienė N 1

4. Andrius Jozonis N N N N N N N 7

5. Giedrius Jozonis N N N N N 5
6. Anna Kuznecovienė N 1

7. Alfonsas Romas Maršalka N 1

8. Vidmantas Mateika N N N 3

9. Zenonas Miselis 0

10. Kęstutis Pakalnis N N N N N N N 7

11. Darius Paliukėnas N 1

12. Živilė Pinskuvienė N 1

13. Jonas Purvaneckas N 1

14. Daiva Puzinienė 0

15. Rimas Stepaitis 0

16. Vytas Šimonėlis N 1

17. Jūratė Šiukštienė N N N N N 5
18. Rasa Tamošiūnienė N N 2

19. Darius Valkauskas N N 2

20. Irena Vasiliauskienė 0

21. Romas Zibalas N 1

Tarybos narys privalo:
1. dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose;
2. būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
3. dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose.
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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO 2016 M. LENTELĖ 2016-12-31

2016 metais nė viename Tarybos komitetų posėdyje nedalyvavo: Andrius Jozonis, Giedrius Jozonis,  Kęstutis Pakalnis.
Daugiausiai komitetų posėdžių praleido: Darius Paliukėnas (14 iš 20), Anna Kuznecovienė (11 iš 20), Jūratė Šiukštienė (10 iš 20), Jonas Purvaneckas (9 iš 20).
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.  

Komiteto  
pavadinimas Tarybos narys

20
16

-0
1-

14

20
16

-0
1-

22

20
16

-0
1-

26

20
16

-0
2-

15

20
16

-0
2-

23

20
16

-0
3-

01

20
16

-0
3-

16

20
16

-0
3-

29

20
16

-0
4-

05

20
16

-0
4-

21

20
16

-0
4-

26

20
16

-0
5-

24

20
16

-0
6-

02

20
16

-0
6-

28

20
16

-0
6-

28

20
16

-0
7-

26

20
16

-0
8-

10

20
16

-0
8-

26

20
16

-0
9-

27

20
16

-1
0-

10

20
16

-1
0-

25

20
16

-1
1-

08

20
16

-1
1-

25

20
16

-1
2-

06

20
16

-1
2-

16

Pr
al

ei
st

a

Iš viso  
posėdžių

Finansų, 
investicijų 
ir vietinio 
ūkio reikalų 
komitetas

Darius Valkauskas (pirmininkas) N N N N N N N 7

Kviesta 18 
posėdžių

 

Įvyko 13 
posėdžių

Vilma Bartusevičienė (pavaduotoja) N N 2

Marija Gudonienė N N N N 4

Andrius Jozonis N N N N N N N N N N N N N N N N N N 18

Alfonsas Romas Maršalka 0

Kęstutis Pakalnis N N N N N N N N N N N N N N N N N N 18

Vytas Šimonėlis N N N N N N N N N 8

Socialinės, 
sveikatos 
apsaugos 
ir šeimos 
komitetas

Irena Vasiliauskienė (pirmininkė) 0

Kviesta 20 
posėdžių

 

Įvyko 19 
posėdžių

Daiva Puzinienė (pavaduotoja) N N N 3

Remigijus Bonikatas N N N N N 5

Zenonas Miselis N N N N N 5

Jonas Purvaneckas N N N N N N N N N 9

Jūratė Šiukštenė N N N N N N N N N N 10

Rasa Tamošiūnienė N N N N N 5

Kultūros, 
švietimo, 
jaunimo ir 
sporto komi-
tetas

Romas Zibalas (pirmininkas) N N 2

Kviesta 20 
posėdžių

 

Įvyko 15 
posėdžių

Rimas Stepaitis (pavaduotojas) N N N N 4

Giedrius Jozonis N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 20

Anna Kuznecovienė N N N N N N N N N N N 11

Alfonsas Romas Maršalka 0

Vidmantas Mateika N N N N N N 6

Darius Paliukėnas N N N N N N N N N N N N N N 14

Kontrolės 
komitetas

Jonas Purvaneckas (pirminininkas) 0
Kviesta 3 
posėdžių

 

Įvyko 3 

 posėdžių

Vilma Bartusevičienė (pavaduotoja) 0

Daiva Puzinienė N 1

Romas Zibalas 0
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Dėkojame nuotraukų autoriams: Antanui Griniui, Denisui Kizinui, Linui Šalkauskui.

 » Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą, mies-

te bus įrengtos išmaniosios, ypatingai geros raiškos 
vaizdo kameros;

 » Bus išasfaltuota Čiobiškio g. atkarpa, Lapelių k.; 
 » Bus suremontuota P. Cvirkos gatvės atkarpa nuo Kal-
nalaukio g. sankryžos iki tilto;

 » Bus išasfaltuota Pievų g. Jauniūnų k.;
 » Bus užbaigta rekonstruoti Širvintų miesto Kalnalau-

kio gatvė (ruožas nuo 0,381 km iki 2,655 km);
 » Bus įrengtas naujas asfaltbetonio dangos kelias Kru-

nų gyv., Musninkų sen.;
 » Bus išasfaltuota Kukaveičio g. Gudulinės k.;

 » Vyks naujo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
stadiono statybos;

 » Vyks naujo socialinio būsto daugiabučio statybos P. 
Cvirkos 15A, Širvintose;

 » Vyks naujo sporto komplekso Kalnalaukio g. statybos;

 » Bus sutvarkyti melioracijos grioviai ir suremontuoti 
juose esantys melioracijos statiniai Vičiūnų, Jauniū-

nų ir Gelvonų kadastrinėse vietovėse;
 » Gavus finansavimą, bus pradėtas įgyvendinti Širvintų 
rajono Anciūnų, Čiobiškio ir Virvyčių kadastrinių vie-

tovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotech-

ninių statinių rekonstravimo projektas.

KAIP KEISIS ŠIRVINTŲ RAJONAS 2017 METAIS
 » Bus įrengiama mažoji poilsio infrastruktūra (vai-
kų žaidimų aikštelės, daugiafunkcinės sporto 
aikštelės ir kt.);

 » Bus tęsiamas gatvių apšvietimo modernizavimas 
kaimiškose rajono vietovėse;

 » Bus parengtas projektas „Kraštovaizdžio sutvar-

kymas Širvintų mieste“ (parko prieš Širvintų Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčią, teritorijos prie šalia 
esančio tvenkinio ir palei Plento gatvę sutvarky-

mui) ir pradėti darbai;
 » Bus parengti investiciniai planai, pagal kuriuos 
bus renovuoti trys miesto daugiabučiai namai 
(Nepriklausomybės a. 3, Kalnalaukio g. 27 ir 37);

 » Bus parengtas techninis projektas „Kompleksinis 
teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ 
ir pradėti  darbai (pėsčiųjų tilto įrengimas, pės-

čiųjų tako remontas, skverų prie „Norfos“ pre-

kybos centro ir prie skulptūros „Širvinta“ sutvar-

kymas, įrengtas amfiteatras, vandens terasa) ir 
pradėti darbai;

 » Bus vykdomi pėsčiųjų, dviračių tako įrengimo 
darbai  nuo Vilniaus g. 142A Širvintų m. iki kelio 
Paširvintis-Juodiškiai-Giedraičiai 4302 sankry-

žos;
 » Bus užbaigti Kultūros centro ir Viešosios bibliote-

kos vidinio kiemelio įrengimo darbai.
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Dėkojame nuotraukų autoriams: Antanui Griniui, Denisui Kizinui, Linui Šalkauskui. 63



Piktos kalbos greitai pasimiršta, 

o nuveikti darbai džiugina kasdieną...

Oficiali interneto svetainė 

www.sirvintos.lt


