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Nuotraukos: Širvintų r. savivaldybės, Antano Grinio, Arnoldo Mikulevičiaus,
Gabrieliaus Tamošiūno, Žydrūno Vyšniausko, Lino Šalkausko, Deniso Kizino,
Elvino Dalalos, maketavo Vilma Gudeikaitė.
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Mieli Širvintų rajono žmonės,
Į pareigą atsiskaityti rajono gyventojams už savo veiklą žiūriu
labai atsakingai. Taip, kaip atsakingai Jūs ėjote į rinkimus ir savo
balsais man suteikėte pasitikėjimą ir šias pareigas. Prieš Jūsų
akis – jau trečių šios kadencijos darbo metų – 2017-ųjų – mero
ir Savivaldybės veiklos ataskaita. Joje – pagrindiniai darbai. Jau
užbaigti, pradėti ir dar tik planuojami.
Džiaugiuosi, kad Širvintos sparčiai keičiasi, tampa atviru, palankiu ir patogiu rajonu šeimai, patraukliu jaunam žmogui, verslui.
2017-aisiais kartu su atsakinga ir darbščia komanda – Tarybos daugumos nariais ir Administracija – sparčiai vykdėme Jums
duotus pažadus. Asfaltavome kelius, įgyvendinome didžiuosius
projektus (baigiamas statyti futbolo stadionas, socialinių būstų daugiabutis, įsibėgėjo sporto komplekso statybos, teritorijos
aplink Širvintų tvenkinį sutvarkymas, projektuojamas Jaunimo
sodas, paskelbtas centrinės miesto aikštės rekonstravimo konkursas ir kt.). Širvintose buvo įrengtas vandenlenčių parkas ir
atlikta daug kitų darbų.
Siekdami skatinti investicijas, gerinti verslo aplinką, 2017 m.
priėmėme tvarką, pagal kurią verslui, kuriančiam naujas darbo
vietas, taikomos didžiausios nuo Savivaldybės priklausančios
mokesčių lengvatos.
2017 m., organizavus daugybę susitikimų su daugiabučių
gyventojais, išjudintas renovacijos procesas. O skatinant kartu
gražinti gyvenamąją aplinką, bendruomenės dialogą, kaimyniškumą, buvo patvirtinta nauja tvarka, leidžianti daugiabučių namų
gyventojams kartu su Savivaldybe tvarkyti kiemų infrastruktūrą
(Savivaldybės prisidėjimas prie darbų – 80 proc., gyventojų – 20
proc.) Pirmuosius rezultatus labai tikimės pamatyti jau šiemet.
Žinoma, susidūrėme ir su išbandymais. Vienas iš didžiausių
pernai – visą Lietuvą ir mūsų rajoną siaubusios liūtys, dėl kurių buvo paskelbtos net dvi ekstremaliosios situacijos. Didžiulių
nuostolių patyrė žemdirbiai. Dėl užlietų patalpų, automobilių,
kito turto nukentėjo daugelis gyventojų. Ypač skaudūs liūčių
padariniai buvo užfiksuoti Čiobiškio seniūnijoje, kur žmonės liko
atskirti dėl neišvažiuojamai sugadintų kelių. Nuo didžiulio kritulių kiekio nukentėjo rajono sveikatos priežiūros įstaigos. Šios
aplinkybės nulėmė didžiules išlaidas, teko skubiai vykdyti neplanuotus darbus. Išbandymus įveikėme, susitvarkėme. Belieka
tik apgailestauti, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija
nekompensavo nė vieno euro patirtos šimtatūkstantinės žalos.
Už šias lėšas būtume galėję padaryti dar daugiau darbų, taip reikalingų rajono žmonėms.
Stiprindami pagalbos šeimai paslaugas, per 2017-uosius atvėrėme dar daugiau darželio grupių kaimiškose vietovėse, plėtojame infrastruktūrą, kad šeimoms, auginančioms vaikus, būtų
sudaromos galimybės dirbti, plečiame vaikų popamokinės veiklos ir kokybiško užimtumo paslaugas. Tiesiant pagalbos ranką
sunkumų turintiems ir besistengiantiems jų išvengti, startavo
Bendruomeninių šeimos namų projektas (vykdomi pozityvios

Nuoširdžiai
Širvintų rajono savivaldybės merė
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tėvystės mokymai, psichologų konsultacijos ir kt.), įsteigtas socialinės pagalbos šeimoms specialisto etatas miesto darželyje,
plėtojama vaikų dienos centrų veikla.
Šie metai – paskutiniai prieš savivaldos rinkimus. Todėl didžiausias asmeninis iššūkis man, merei, – suspėti užbaigti
pradėtus darbus, kurių yra daugybė. Daugiausia – susijusių su
kaimiškomis vietovėmis. Esu tvirtos nuomonės, kad žmogus visur yra žmogus, ir ne tik miesto gyventojai turi turėti XXI a. atitinkančias gyvenimo sąlygas. Musninkuose ir Gelvonuose vyks
vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas, bus pastatyti vandens
gerinimo įrenginiai. Anciūnuose, Čiobiškyje, Virvyčiuose bus rekonstruojami melioracijos grioviai ir hidrotechnikos statiniai.
Žinoma, ir mieste turime užbaigti baseino statybas, rekonstruoti
centrinę aikštę, sutvarkyti kraštovaizdį aplink tvenkinį, Jaunimo
sodą, teritoriją palei Plento gatvę.
2018-ieji – Valstybės atkūrimo šimtmečio metai. Vyks gausybė gražių renginių, bus įgyvendinami projektai, iniciatyvos. Todėl
kviečiu visus rajono gyventojus būti aktyvius ir bendruomeniškus.
Tariu nuoširdų AČIŪ Tarybos daugumos nariams, Administracijai, švietimo, kultūros, Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų
vadovams, darbuotojams, kiekvienam rajono žmogui – tik visi
drauge kuriame geresnę Širvintų krašto ateitį!

Živilė Pinskuvienė

Nuoširdžiai dėkoju Savivaldybės tarybos daugumos nariams, Administracijos direktorei
Ingridai Baltušytei-Četrauskienei ir jos vadovaujamiems Administracijos darbuotojams.
Tik komandinis darbas leido pasiekti šiuos rezultatus.

Ačiū!

2017 m. Širvintų r. savivaldybės
biudžetas – įspūdingo dydžio – siekė

19 MILIJONŲ eurų
Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliekamame tyrime
„Lietuvos savivaldybių indeksas 2017“
Iš 54 mažųjų savivaldybių Širvintų r. užima

15–16

vietą

Esame PIRMIEJI
valdymo srityje!

PIRMAUJAME efektyviai
valdydami savivaldybės turtą!

Darbus tęsiame toliau!
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2017 METAIS

PLANAVOME
• Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą, mieste bus įrengtos išmaniosios, ypatingai geros
raiškos vaizdo kameros
• Bus išasfaltuota Čiobiškio g. atkarpa Lapelių k.
• Bus suremontuota P. Cvirkos gatvės atkarpa nuo Kalnalaukio g. sankryžos iki tilto
• Bus išasfaltuota Pievų g. Jauniūnų k.
• Bus užbaigta rekonstruoti Širvintų miesto Kalnalaukio gatvė (ruožas nuo 0,381 km iki 2,655 km)
• Bus įrengtas naujas asfaltbetonio dangos kelias Krunų 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,
Jauniūnų ir Gelvonų kadastrinėse vietovėse
• Gavus finansavimą, bus pradėtas įgyvendinti Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio ir Virvyčių kadastrinių
vietovių melioracijos griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių rekonstravimo projektas
• Bus įrengiama mažoji poilsio infrastruktūra (vaikų žaidimų aikštelės, daugiafunkcinės sporto aikštelės ir kt.)
• Bus tęsiamas gatvių apšvietimo modernizavimas kaimiškose rajono vietovėse
• Bus parengtas projektas „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ (parko prieš Širvintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, teritorijos prie šalia esančio tvenkinio ir palei Plento gatvę sutvarkymui)
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, pėsčiųjų tako remontas, skverų prie „Norfos“ prekybos
centro ir prie skulptūros „Širvinta“ sutvarkymas, įrengtas amfiteatras, vandens terasa)
• Bus vykdomi pėsčiųjų, dviračių tako įrengimo darbai nuo Vilniaus g. 142A Širvintų m. iki kelio Paširvintis–Juodiškiai–Giedraičiai 4302 sankryžos
• Bus užbaigti Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos vidinio kiemelio įrengimo darbai
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DUOTI PAŽADAI TAPO

REZULTATAIS

Įgyvendinta

Vykdoma

Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą,
mieste įrengtos išmaniosios, ypatingai geros raiškos vaizdo kameros

Gavus finansavimą, pradėtas įgyvendinti Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio ir Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos griovių ir juose esančių
hidrotechninių statinių rekonstravimo projektas

Išasfaltuota Čiobiškio g. atkarpa Lapelių k.

Sutvarkyti melioracijos grioviai ir suremontuoti
juose esantys melioracijos statiniai Vičiūnų,
Jauniūnų ir Gelvonų kadastrinėse vietovėse

Suremontuota P. Cvirkos gatvės atkarpa
nuo Kalnalaukio g. sankryžos iki tilto

Tęsiami mažosios poilsio infrastruktūros (vaikų
žaidimų aikštelių, sporto aikštelių ir kt.) įrengimo darbai

Išasfaltuota Pievų g. Jauniūnų k.

Tęsiamas gatvių apšvietimo modernizavimas
kaimiškose rajono vietovėse (parengtos projektų
paraiškos, vyksta vertinimo procedūros)

Užbaigta rekonstruoti Širvintų miesto
Kalnalaukio gatvė (ruožas 0,381 km iki 2,2655 km)

Parengtas projektas „Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste“ (parko prieš Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčią, teritorijos prie šalia esančio
tvenkinio ir palei Plento g. sutvarkymui) ir pradėti darbai

Parengtas techninis projektas „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ ir pradėti darbai (pėsčiųjų tilto įrengimo, pėsčiųjų tako
remonto, skverų prie „Norfos“ prekybos centro ir
prie skulptūros „Širvinta“ sutvarkymo, amfiteatro,
vandens terasos įrengimo)

Parengti investiciniai planai, pagal kuriuos bus
renovuoti trys miesto daugiabučiai namai (Nepriklausomybės a. 3, Kalnalaukio g. 27 ir 37)
Užbaigti Kultūros centro ir Viešosios bibliotekos
vidinio kiemelio įrengimo darbai

Išasfaltuota Kukaveičio g., Gudulinės k.

Vyko naujo Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus stadiono statybos
Vyko naujo socialinio būsto daugiabučio statybos P. Cvirkos 15A, Širvintose
Vyko naujo sporto komplekso Kalnalaukio g.
statybos

Siekiant įrengti naują kelią Krunų gyv.,
Musninkų sen. pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis. Bendruomenė teiks projektą pagal
Lietuvos–Latvijos–Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą ir vykdys kelio
įrengimo darbus. Savivaldybė prie projekto
prisidės 10 proc. bendros jo vertės
Vykdomi pėsčiųjų, dviračių tako įrengimo darbai
nuo Vilniaus g. 142A Širvintų m. iki kelio Paširvintis–Juodiškiai–Giedraičiai 4302 sankryžos;
(projektas parengtas, pasirašyta rangos darbų
sutartis, pasiruošta įrengimo darbams)
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KELIŲ TVARKYMAS
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IŠASFALTUOTI OBJEKTAI

– vietinės reikšmės keliai,
išasfaltuoti Savivaldybės

RAJONO KELIŲ BŪKLĖS GERINIMAS – vienas
iš pagrindinių veiklos prioritetų. Pradėjus
dirbti 2015 m., visiškai pakeista kelių tvarkymo pozicija: atsisakyta iki tol vyravusios
praktikos tik lopyti kasmet prastėjančios
būklės žvyrkelius, o imtasi juos asfaltuoti.

– regioniniai keliai, išasfaltuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

Per šiuos nepilnus trejus metus pasiekta iš
tiesų daug: Širvintų rajone išasfaltuoti net
26 vietinės reikšmės keliai (gatvės, aikštelės ir kt.) (žr. žemėlapį). Tvarkomi ir žvyrkeliai,
tiesiami šaligatviai, remontuojamos aikštelės, įvažiavimai.
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2017 M. ATLIKTI
KELIŲ TVARKYMO DARBAI

PRIEŠ

PO

Suremontuota Širvintų m. P. Cvirkos gatvės atkarpa nuo sankryžos su Kalnalaukio g. iki tilto.
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Išasfaltuota Širvintų r., Jauniūnų sen., Jauniūnų k., Pievų g.

Aslfaltavimo darbus apžiūrime su Ūkio plėtros skyriaus vedėja R. Gujiene.
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PRIEŠ

PO

Suremontuotas kelias Širvintų sen., Dailidžionių k.
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2016 m. susitikimas
su Gudulinės kaimo
gyventojais.
Didžiausia problema
– prastos būklės
žvyrkelis, dulkės,
triukšmas. Pažadas
įvykdytas – 2017 m.
gatvė išasfaltuota.

Išasfaltuota Jauniūnų sen., Gudulinės k., Kukaveičio g. Su Administracijos direktore I. Baltušyte-Četrauskiene
apžiūrime atliktus darbus.
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Didžiausias per pastaruosius metus įvykdytas kelių infrastruktūros projektas – sutvarkyta Kalnalaukio
gatvė – saugios eismo sąlygos, pagerintas susisiekimas, gyvenamosios aplinkos kokybė.

1 312 696,00 Eur
Tiek gauta Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų

809 700,00 Eur
Tiek gauta kelių
direkcijos lėšų

358 200,00 Eur
Tiek lėšų skyrė
Savivaldybė
Užbaigti Kalnalaukio gatvės rekonstravimo darbai.
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Sprendimas 1-26 „Dėl Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20
o
d. sprendimo Nr. 1-37 ,,Dėl Širvintų rajon
savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros
programos finansuojamų 2015 m. objek
tų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, kuriuo
pritarta Kalnalaukio gatvės projekto korektūrai, būtinai norint įvykdyti gatvės
rekonstravimą.

Raudonai pažymėti Tarybos nariai susilaikę
arba nedalyvavę balsavime.

Kad būtų sutvarkyta Kalnalaukio
gatvė, reikėjo tik 8,2 tūkst. Eur
projekto korektūrai, tam, kad būtų
gautas finansavimas iš Europos
Sąjungos ir Lietuvos automobilių
kelių direkcijos. Lentelėje pateikiame faktus, kaip Tarybos nariai
balsavo dėl šio sprendimo Visa
opozicija susilaikė, o V. Šimonėlis
net nedalyvavo posėdyje.
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PRIEŠ
PO

Išasfaltuota Čiobiškio sen., Lapelių k., Čiobiškio g.
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SVARBU ŽINOTI
KASDIEN SAVIVALDYBĖ SULAUKIA GYVENTOJŲ SKAMBUČIŲ IR KREIPIMŲSI DĖL
RAJONO KELIŲ, IŠSIMUŠUSIŲ DUOBIŲ, KITŲ PROBLEMŲ, KURIOS SUNKINA EISMO
SĄLYGAS. TAI VIENOS IŠ PAČIŲ AKTUALIAUSIŲ PROBLEMŲ.
Pagal kelių priežiūros sistemą PAGRINDINIŲ , t. y. REGIONINIŲ kelių priežiūra
(asfaltavimas, žvyravimas, greideriavimas, duobių tvarkymas, sniego valymas, barstymas ir
kt.) priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.
KILUS PROBLEMOMS, KREIPTIS TURĖTUMĖTE Į VĮ
„KELIŲ PRIEŽIŪRA“ UKMERGĖS KELIŲ TARNYBĄ,
TEL. (8 340) 65 218.

Dėl regioninių kelių problemų nuolat susitinkame su
VĮ „Kelių priežiūra“ atstovu Širvintose L. Vaizgeniu.

Savivaldybė rūpinasi ir prižiūri VIETINĖS reikšmės kelius. Dėl kylančių problemų galite kreiptis
į seniūnijas
Alionių seniūnija

43 785

8 610 33056

Čiobiškio seniūnija

45 383

8 686 22616

Gelvonų seniūnija

42 181

8 610 33048

Jauniūnų seniūnija

44 147

8 610 33057

Kernavės seniūnija

47 350

8 686 22618

Musninkų seniūnija

45 188

8 610 33051

Širvintų seniūnija

51 341

8 686 22143

Zibalų seniūnija

44 523

8 610 33056

Mieste – į Ūkio plėtros skyrių

30 283, 30 273
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BENDRADARBIAUJANT SU SUSISIEKIMO IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOMIS,
PASIEKTA, KAD 2017 METAIS BUVO IŠASFALTUOTI REGIONINIAI KELIAI PER
NAIDŲ, KIAUKLIŲ, ŠIAULIŲ (ŠIRVINTŲ SEN.) KAIMUS
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Susitikimas dėl kelio
asfaltavimo darbų su Šiaulių
k. (Širvintų sen.) seniūnaičiu
Simu Buinicku.
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EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
2017 m. liepos 11 d. Širvintų rajoną užklupusi stipri liūtis, per trumpą laiką iškritęs didžiulis kiekis kritulių padarė didžiulės žalos: buvo užlieti sveikatos priežiūros įstaigų (VšĮ Širvintų ligoninės,
VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro) rūsiai, dėl to nutrūko elektros energijos tiekimas, ypač
svarbus įstaigų veiklai (reanimacijos palatų įrangai, gelbstint žmonių gyvybes, medikų darbui). O
Čiobiškio seniūnijoje neišvažiuojamai sugadinti keliai, gyventojai atskirti nuo susisiekimo. Daugelis rajono žmonių taip pat patyrė nuostolių dėl užlietų patalpų, automobilių, daržų.
Dėl to 2017 m. liepos 12 d. Administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės įsakymu buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Ekstremaliosios situacijos padarinių žala 315 539 Eur.
Deja, bet nė vieno euro iš šios sumos Lietuvos Respublikos finansų ministerija nekompensavo.
Artinantis šaltajam metų sezonui, buvo užbaigti visų kelių atstatymo darbai. Labiausiai
nukentėjusi Čiobiškio seniūnijos kelio Lapelės–Brazelės atkarpa buvo kapitališkai suremontuota. Pagal visus reikalavimus sutvarkytas kelias, įrengti grioviai, pralaidos.

Ekstremaliajai situacijai spręsti sutelktos visų tarnybų pajėgos. Komisijai vadovauja Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.
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Taip atrodė užlietos ligoninės rūsio patalpos.

Dėl liūties padarytos žalos kompensavimo
ne kartą kreiptasi į Finansų ministeriją.
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Susitikimas su Lapelių ir Brazelių kaimų gyventojais iš karto po ekstremaliosios situacijos paskelbimo.

Artinantis šaltajam metų sezonui, buvo užbaigti kelių atstatymo darbai. Labiausiai nukentėjusi Čiobiškio
seniūnijos kelio Lapelės–Brazelės atkarpa buvo kapitališkai suremontuota. Pagal visus reikalavimus sutvarkytas kelias, įrengti grioviai, pralaidos.

22

Taip atrodė kelias Lapelės–Brazelės 2017 m. liepos 12 d. po praūžusios liūties. Su direktore Ingrida BaltušyteČetrauskiene ir seniūnu apžiūrime kelio būklę.

Ekstremaliosios situacijos
padarinių žala

315 539 Eur

Deja,
bet nė vieno euro Finansų
ministerija nekompensavo.
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2017 M. RUGSĖJO 27 D. RAJONE PASKELBTA ANTROJI EKSTREMALIOJI
SITUACIJA DĖL UŽLIETŲ LAUKŲ IR ŽUVUSIŲ PASĖLIŲ.

Dėl pagalbos nuo liūčių
nukentėjusiems rajono žemdirbiams
buvo kreiptasi į įvairias atsakingas
institucijas. Deja, išvykos į A. Stulginskio
universitetą ir KP „Pienas LT“ Žemės ūkio
ministrui ir Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkui pasirodė svarbesnės nei
Širvintų r. ūkininkai ir skęstantys laukai.
24

SAUGUMAS
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VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA

2017 m. Širvintų miesto intensyviausiose sankryžose, jaunimo susibūrimo vietose įrengtos 4 modernios,
ypatingai geros raiškos skaitmeninės kameros.

Įrengusi naują, modernią gatvių apšvietimo sistemą Širvintų mieste, 2016 m. Širvintų rajono savivaldybė pelnė garbingą „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą „Už šviesų ir saugų miestą“, buvo pirmoji ir tapo pavyzdžiu, kuriuo dabar seka ne viena didžioji Lietuvos savivaldybė.
Šiuos darbus tęsiame ir kaimiškose vietovėse.
Tęsiant darbus dėl gyventojų saugumo užtikrinimo, 2017 m. mieste įrengta ir moderni
vaizdo stebėjimo sistema.
Naujosiomis kameromis transliuojamas
vaizdas yra „Full HD“ raiškos. Priartinus galima matyti ir žmonių veidus, ir automobilių
numerius, kameros sukonfigūruojamos taip,
kad pastebėjusios judesį pačios priartina
objektą ir jį stebi. Šie įrenginiai vadinami
išmaniaisiais („smart“) ir turi daugybę kitų
funkcijų, padedančių užfiksuoti pažeidėjus.
Kameros turi ir naują naktinio pašvietimo
technologiją – tamsiu paros metu matomumo lauką gali pasišviesti iki 500 metrų.
Stebėjimo kameros – ne policijos, o Savivaldybės žinioje. Tačiau jų užfiksuoti duomenys prisideda prie
bendro miesto saugumo: nutikus incidentui ar esant poreikiui, vaizdo kamerų įrašus teisėsaugos institucijų atstovai gali peržiūrėti.
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Savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos darbuotojai aprūpinti kokybiška nauja įranga ir apranga.

Dar vienas gaisrinės saugos automobilis 2017 m. skirtas Gelvonų ugniagesių brigadai.

GAISRINĖ SAUGA
Darbai, skirti gyventojų saugumui, kokybiškai
aplinkai sukurti įvertinti garbingu apdovanojimu ir
2017 m.: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba skyrė Širvintų rajono savivaldybei gaisrinės saugos nominaciją už savanorystės gaisrinėje
saugoje skatinimą. Širvintų r. suburtos didžiausios
Lietuvoje ugniagesių savanorių pajėgos, rajono
priešgaisrinei tarnybai Savivaldybės biudžeto lėšomis nupirkti net trys gaisrų gesinimo automobiAutomobilio raktelių perdavimas ugniagesiams.
liai, darbuotojai aprūpinti nauja įranga, apranga.
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PROJEKTAI

29

PRIEŠ

PO

Nauji socialiniai būstai.

Pagrindus projekto
poreikį ir jo aktualumą
Širvintų r. gyventojams
Vilniaus regiono plėtros
taryboje, gautas
Europos Sąjungos
finansavimas.

30

NAUJAS SOCIALINIŲ BŪSTŲ DAUGIABUTIS
– PAGALBA SUNKIAI BESIVERČIANTIEMS
RAJONO GYVENTOJAMS
2015 m., pradėjus dirbti 2015–2019 m. kadencijos Širvintų rajono savivaldybės tarybai,
nusprendėme plėsti Savivaldybės socialinio
būsto fondą, taip padedant sunkiai besiverčiantiems Širvintų rajono gyventojams, šeimoms, aprūpinant juos socialiniu būstu.
2016 m. Širvintų rajono savivaldybės
administracija, vadovaujama direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, parengė
investicijų projektą „Socialinio būsto fondo
plėtra Širvintų mieste“. 2016 m. sausio 28 d.
projektui pritarė Širvintų rajono savivaldybės taryba. Mums, kartu su Tarybos nariu Z.
Miseliu, pagrindus projekto poreikį ir jo aktualumą Širvintų r. gyventojams Vilniaus regiono plėtros taryboje, gautas Europos Sąjungos finansavimas.
Įgyvendinant projektą, buvo nugriautas
apleistas senųjų gimdymo namų pastatas P.
Cvirkos g. 15A. Per 2017 m. pastatytas naujas
18 butų, skirtų socialinio būsto nuomai, daugiabutis, sutvarkyta aplinka, įrengtos automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės.

Kartu su Administracijos direktore I. Baltušyte-Četrauskiene Ūkio plėtros skyriaus vedėja
R. Gujiene ir Investicijų skyriaus vedėja D.
Audėjūte statybų pradžią pažyminčios simbolinės kapsulės įkasimo ceremonijoje.

Darbų apžiūra.
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Statybų pradžia pažymėta simbolinės
kapsulės įkasimu.
ŠIRVINTŲ SPORTO KOMPLEKSAS – STARTAS
SPORTIŠKIAUSIAM LIETUVOS MIESTUI
2015 metais, pradėjus dirbti 2015-2019 m.
kadencijos Širvintų rajono savivaldybės tarybai nusprendėme siekti stiprinti Širvintų,
kaip aktyvaus, atvirto ir sportiško miesto
pozicijas. Atsižvelgiant į visuomenės poreikius, siekiant skatinti gyventojų aktyvų ir
sveiką gyvenimo būdą, siekti aukštų sportinių rezultatų, buvo pradėtos rengti projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ gairės.
2016 metais Širvintų rajono savivaldybės
administracijaparengė investicijų projektą, įvykdė viešųjų pirkimų procedūras. 2016
m. rugpjūčio 23 d. buvo pasirašyta projekto
„Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“
rangos sutartis ir pradėti darbai. Projektas
„Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“
įgyvendinamas dviem statybos etapais.
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I statybos etapu,
kuris vyksta 2017–2018 m., statomas
baseino korpusas: 25 m. ilgio 4 takelių
baseinas, vaikų baseinėlis, pirčių zona,
administracinė zona, įrengiamos patalpos
lankytojams (vaikų žaidimų kambarys,
moterų ir vyrų rūbinės) ir kt.
Baseino atidarymas planuojamas
2018 m. rudenį.

II statybos etapu
bus įrengta universali sporto salė,
treniruoklių salė, moterų ir vyrų rūbinės ir kt.
Atidarius baseiną, bus vykdomi II statybos
etapo darbai.

Toks sporto kompleksas
džiugins širvintiškius.

Statomą sporto kompleksą apžiūrime su Širvintose
viešėjusiu Ministro Pirmininko patarėju.

Statybų pradžia – šventė visai Širvintų sporto bendruomenei. Prie simbolinės kapsulės - Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto komiteto pirmininkas R. Zibalas, pavaduotojas Rimas Stepaitis, ilgametis rajono sporto
organizatorius Borisas Sockis, atsakingi Savivaldybės specialistai.
33

NAUJASIS FUTBOLO STADIONAS
2015 m. nusprendus stiprinti Širvintų, kaip
aktyvaus, atvirto ir sportiško miesto, pozicijas,
atsižvelgiant į visuomenės poreikius, siekiant
skatinti rajono gyventojų aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, siekti aukštų sportinių rezultatų,
2016 m. Širvintų rajono savivaldybės administracija, vadovaujama direktorės Ingridos
Baltušytės-Četrauskienės, parengė investicijų
projektą „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“.
2017 m., įgyvendinant projektą, įrengtas
naujas, tarptautinius standartus atitinkantis
futbolo stadionas. Stadione pastatytos žiūrovų tribūnos, įrengtos pagalbinės, trenerių,
sportininkų persirengimo patalpos, dušai, tualetai. Šalia stadiono įrengtos lauko aikštelės,
kuriose galės treniruotis ne tik futbolo, bet ir
krepšinio, kitų sporto šakų atstovai.

Naujojo stadiono
atidarymas suplanuotas
jau šią vasarą.

Stadioną apžiūri Lietuvos futbolo federacijos
generalinis sekretorius Nerijus Dunauskas.
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Pateikus daugybę prašymų ir pagrindus
poreikį, bendradarbiaujant su Lietuvos futbolo
federacija, gauta stadiono danga, atitinkanti
aukščiausius europinius standartus.

Objektą apžiūri Širvintose viešėjęs Ministro
Pirmininko patarėjas Elvinas Jankevičius.

Darbų apžiūra ir kontrolė.
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VANDENLENČIŲ PARKAS

Vandenlenčių parkas labai greitai tapo populiariu jaunimo traukos centru.

Skatinant sveiką gyvenimo būdą, jaunosios kartos užimtumą, 2017 m. prie Širvintų tvenkinio įkurtas vandenlenčių parkas. Jau anksčiau, įrengus įvažiavimą, automobilių stovėjimo aikštelę, pastačius viešąjį tualetą, Širvintų paplūdimys buvo didelis traukos centras. O
vandenlenčių parkas praėjusią vasarą subūrė tiek rajono aktyvaus laisvalaikio mėgėjus,
tiek daugybę svečių iš Vilniaus, Ukmergės ir tolimesnių Lietuvos rajonų.
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Parko atidarymo šventėje – šeimos su vaikais ir jaunimas.

Vandens slidės
išbandytos.
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TVARKOMA TERITORIJA PRIE
ŠIRVINTŲ TVENKINIO
2017 m. pradėti projekto „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“ darbai. Remontuojamas pėsčiųjų ir dviračių takas
tvenkinio pietvakariniame krante, rekonstruojamas skveras prie skulptūros „Širvinta“. 2018 m.
planuojama užbaigti šiuos darbus, o taip pat sutvarkyti skverą tarp Vilniaus g. ir krantinės prie
namų Nr. 58 ir 60 (prie parduotuvės „Norfa“), pastatyti pėsčiųjų tiltą per Širvintos upės tvenkinį.
Sutvarkius Širvintų miesto centrinės dalies
viešąsias poilsio bei laisvalaikio zonas, atnaujinus infrastruktūrą, teritorija bus pritaikyta
Širvintų miesto bendruomenės ir miesto svečių poreikiams.
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Taip atrodys aikštė prie skulptūros „Širvinta“.

Nors itin lietinga 2017 m. vasara ir ruduo lauko darbų tempus lėtino, tačiau darbai juda į priekį.
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Gręžiami naujojo pėsčiųjų tilto poliai.
Taip atrodys pėsčiųjų tiltas, kurį
planuojama pastatyti jau
2018 m. vasarą.

Projekto darbai
vykdomi Europos
Sąjungos lėšomis
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2016 m. Tarybos sprendimas,
kuriuo pritariama ir projektui
„Kompleksinis teritorijos prie
Širvintų tvenkinio
sutvarkymas“.

Faktas iš oficialaus Tarybos posėdžio protokolo: ne visi sutinka su žmonių

laukiamo ir pėsčiųjų tilto, kuris palengvins susisiekimą, ir vandens terasos statyba

Vytas Šimonėlis pasakė, jog pritars sprendimui, tačiau nesutinka su projekte Kompleksinis teritorijos prie
Širvintų tvenkinio sutvarkymas numatytai tilto statybai ir prie „Intos“ skulptūros ant vandens statomai
estradai, kadangi tai brangiai kainuos.
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Barskūnų mokyklos moksleiviai ir visa bendruomenė džiaugiasi nauja, erdvia, higieniška valgykla.

Moderni virtuvės įranga užtikrins kokybišką vaikų maitinimą.
ATIDARYTA BARSKŪNŲ MOKYKLOS VALGYKLA

2017 m. rugsėjį, užbaigus įgyvendinti projektą, Barskūnų pagrindinėje mokykloje atidaryta nauja valgykla.
Primename, kad projektas buvo pradėtas
2014 m. Jo vertė siekė 189 000 Eur, o buvusi
rajono valdžia darbus nutarė finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšomis (iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų). Tai būtų buvusi per
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didelė našta mūsų mažam Širvintų rajonui.
Pradėję dirbti 2015 m. priėmėme nelengvą
sprendimą. Statybos buvo sustabdytos. Atkaklaus darbo dėka, pateikus ne vieną prašymą, pristačius problemą, 2016 m. buvo gautas
tikslinis Švietimo ir mokslo ministerijos 140
tūkst. Eur finansavimas. Valgyklos įrengimas
užbaigtas neeikvojant Savivaldybės biudžeto lėšų. Barskūnų mokyklos moksleiviai ir
visa bendruomenė džiaugiasi nauja, erdvia,
higieniška valgykla.

Atidarymo akimirkos.

AČIŪ nuo vaikų – pats didžiausias įvertinimas.
2015 m. priimtas nelengvas sprendimas sustabdyti statybas iš Savivaldybės biudžeto lėšų, tačiau
2016 m.

gautas tikslinis 140 000 Eur
Švietimo ir mokslo ministerijos finansavimas. Valgykla pastatyta ir veikia!
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Valdančiosios daugumos Tarybos narių balsai –

ĮRENGTA BARSKŪNŲ MOKYKLOS KATILINĖ
Vienoje iš labiausiai nuo rajono centro nutolusių Barskūnų pagrindinėje mokykloje
2017–2018 mokslo metų pradžioje pradėjo
veikti ne tik nauja valgykla, bet ir moderni,
skaitmenizuota granulinio kuro katilinė.
Senoji katilinė buvo avarinės būklės, reikala-

vo milžiniškų pastangų, žmogiškųjų išteklių.
Problemą suskubus spręsti, buvo parengtas
projektas. Jam Švietimo ir mokslo ministerija skyrė tikslinį 40 000 Eur finansavimą, prie
kurio Savivaldybė savo biudžeto lėšomis
pridėjo 20 844,03 Eur, 43 720,97 Eur projektui skyrė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.

Katilinės projekto darbus apžiūri merės padėjėja Janina Greiciūnaitė, Administracijos Investicijų skyriaus
vedėja Dovilė Audėjūtė ir Barskūnų pagrindinės mokyklos l. e. p. direktorė Lina Jakštienė.
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už reikalingus žmonėms sprendimus.

Gauta lėšų:
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų
fondo – 43 720,97 Eur
Švietimo ir mokslo ministerijos – 40 000 Eur
Nuo šiol Barskūnų mokyklos vaikai mokysis šiltai.
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MENO MOKYKLOS
INFRASTRUKTŪROS
MODERNIZAVIMAS
Situacija, kai Meno mokykloje vaikai ir jų mokytojai žiemą šąla, turi groti ar piešti su pirštinėmis –
netoleruotina. Būtent todėl buvo parengtas investicinis projektas ir 2017 m. pradėti darbai.
Projekto metu bus iš išorės apšiltintas visas Meno mokyklos pastatas, sutvarkytas stogas,
suremontuotos ir ugdymo veikloms pritaikytos vidaus patalpos.

2017 m. pradėti
Meno mokyklos
stogo remonto
darbai.

Gauta lėšų:
Europos Sąjungos struktūrinių fondų –

157 164,81

Eur

7451 Eur
Meno mokyklai
Meno mokykloje jau įrengta salė.

instrumentams ir reikalingai
įrangai atnaujinti

Skatinant jaunųjų talentų ugdymą, 2017 m. Meno mokyklai buvo nupirktas naujas akordeonas pradinio ugdymo mokiniams, liaudies muzikos instrumentų rinkinys, elektrinis pianinas, garso įrangos komplektas ir kita ugdymo reikmėms reikalinga įranga.
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VAIKO TEISIŲ APSAUGA
Vaiko teisių apsaugos sritį Širvintų r. savivaldybėje pavesta kuruoti mero pavaduotojai
Irenai Vasiliauskienei ir Administracijos direktoriaus pavaduotojai Elonai Pečiukaitienei.
2017 m. Savivaldybėje socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, sumažėjo nuo 92 metų
pradžioje iki 84 metų pabaigoje, į apskaitą
buvo įrašytos 9 šeimos, o išbraukta – 17. Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, skaičius
Savivaldybėje per metus sumažėjo 11,2 %.
Siekiant užkirsti kelią socialinės rizikos
veiksniams atsirasti, 2017 m. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai tęsė prevencinę
priemonę „Vaiko teisių pažeidimų ir socialinės
rizikos prevencija šeimose“. Kartu su sociali-

niais partneriais (socialiniais darbuotojais,
policijos pareigūnais, seniūnais) vakarais,
savaitgaliais ir švenčių dienomis buvo lankomos socialinės rizikos, globėjų (rūpintojų)
šeimos bei šeimos, kuriose nustatyti smurto
atvejai ar galimai pažeidžiamos vaiko teisės.

SVARBU ŽINOTI:
ĮTARUS SMURTĄ AR KITUS VAIKO TEISIŲ PAŽEIDIMUS, PRAŠOME
NEDELSIANT PRANEŠTI BENDRUOJU PAGALBOS TELEFONU 112 IR
VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS TEL. 8 682 41 718.

Aptariami vaiko teisių srities klausimai.
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2017 m. skirtas dėmesys globėjų ir įtėvių
rengimui, jiems teikiamai pagalbai. Širvintų
socialinių paslaugų centre vyko dveji mokymai globėjams ir įtėviams. 2017 m. Savivaldybė tęsė bendradarbiavimą su Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija, VšĮ
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„Sotas“, „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu.
Per 2017 m. 6 vaikams, kuriems globa (rūpyba) buvo nustatyta socialinės vaikų globos
įstaigoje, surastas globėjas, pakeista vaiko
globos (rūpybos) forma ir šiuo metu vaikai gyvena šeimoje.

NAUDINGA ŽINOTI:
Norite tapti budinčiais ar nuolatiniais globėjais, įtėviais? Kviečiame į GIMK mokymus.
Mokymai vyks Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre, adresu: P. Cvirkos g. 13,
Širvintos, 4 aukštas, 29 kabinetas. Mokymus veda atestuotos socialinės darbuotojos.
Informacija tel.: 8 610 63299, 8 605 88062, el. p.: gimk@sirvintuspc.lt.

Lietuvos Respublikos Prezidentės iniciatyva „Už saugią Lietuvą“. Bendradarbiaujant su Palangos miesto
savivaldybe, pirmą kartą prie Baltijos jūros vyko visas būrys Bartkuškio dienos centro 7–12 metų vaikų.
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SOCIALINĖ APSAUGA

Naujojo vaikų dienos centro atidarymo šventė.

PLEČIAMOS VAIKŲ DIENOS
CENTRŲ PASLAUGOS
2017 m. vasario 28 d. Bartkuškio kaime
duris atvėrė naujas vaikų dienos centras
„Bartkuškio vaikai“. Širvintų rajono savivaldybės tarybai pritarus, vaikų dienos centrui
panaudos pagrindais suteiktos jaukios, erdvios patalpos čia pat, šalia mokyklos.
Širvintų rajono savivaldybė remia visų 5
rajone veikiančių vaikų dienos centrų veiklą.
Centruose teikiamos kokybiškos užimtumo
ir ugdymo paslaugos vaikams iš sunkumų
patiriančių šeimų, ugdomi vaikų socialiniai ir
kiti svarbūs įgūdžiai – sveikos gyvensenos, finansinio raštingumo, pilietiškumo, tolerancijos, tarpkultūriškumo. Organizuojamas prasmingas laisvalaikis, nemokamas maitinimas.
Svarbiausias prioritetas – vaikų gerovė.
Bartkuškio vaikai džiaugiasi
jaukiu ir erdviu dienos centru.
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Dovanos mažiausiems.

Pokalbis su vyresniais.
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Širvintų vaikų dienos centras 2017
m. šventė veiklos 20-metį. Šia proga
centro vadovei Elenai Petkūnienei
įteikta dovana – sintezatorius,
pradžiuginusi tiek vaikus, tiek meno
vadovę, kuri iki tol grodavo žaisliniu
instrumentu.

Netikėta staigmena –
kvietimą į šventę atnešę
peliukai ir burtininkai.

8 100 Eur –
tiek papildomai
Savivaldybė prisideda prie vaikų dienos
centrų veiklos
Dovana sunkiai besiverčiančių rajono šeimų vaikams – „Atviro rato“ teatro
spektaklis ir kiekvieno saugumui – atšvaitas su rajono simboliu briedžiuku.
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Mero padėjėja Janina Greiciūnaitė lanko Širvintų vaikų dienos centrą.

Tarybos narė Daiva Puzinienė lanko Vileikiškių dienos centro vaikus.
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Padėka Neįgaliųjų draugijos pirmininkei
Stanislavai Maslinskienei ir pavaduotojai Anastazijai Stakauskienei už dėmesį,
skiriamą rajono neįgaliesiems.

VISOKERIOPA PAGALBA
RAJONO NEĮGALIESIEMS
Reali pagalba neįgaliesiems – jautri ir sudėtinga sritis. Širvintų rajono savivaldybė skiria daug dėmesio
ir įvairiomis priemonėmis remia neįgaliųjų organizacijas, aktyvią projektinę veiklą, plečia pagalbos negalią turintiems rajono gyventojams paslaugas.
Kasmet didinamas finansavimas neįgaliųjų veiklos,
socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams.

Gražias neįgaliųjų tradicijas palaiko ir remia Seimo narys P. Čimbaras ir Širvintų r. savivaldybės tarybos
narys Z. Miselis.
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Ilgametė tradicija – neįgaliųjų sporto žaidynės.
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SOCIALINĖ APSAUGA
2017 m. buvo patvirtintas Integralios pagalbos teikimo Širvintų rajone tvarkos aprašas.
Integrali pagalba – tai socialinės globos ir
slaugos paslaugos, skirtos suaugusiems ir
senyvo amžiaus rajono gyventojams, turintiems sunkią negalią ir negalintiems savimi
pasirūpinti.

Už integralios pagalbos organizavimą ir
teikimą atsakingas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Tam, kad
sunkią negalią turintys gyventojai gautų
visas būtinas paslaugas savo namuose, suformuota specialistų komanda (socialinis
darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, masažistas).

Kad paslaugos pasiektų visus, kuriems jos būtinos, net ir atokiausiuose rajono kampeliuose gyvenančius neįgaliuosius, Širvintų r. savivaldybės socialinių paslaugų centrui
perduoti 2 nauji automobiliai.

Susitikimas su socialinėmis darbuotojomis.
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Kai artėja gražiausios metų šventės, niekam nesinori likti vienam. Šilta Kūčių vakarienė su Socialinio paslaugų centro globos padalinio senoliais. Širdį gniaužiančios gyvenimo istorijos, jaudulio ašaros ir nuoširdus
bendravimo džiaugsmas.

Graži kasmetinė Kovo 8-osios akcija – kirpėjos gražina globos padalinio močiutes.

Už 2017 m. Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas Širvintų r. socialiniam paslaugų centrui,
globos padalinyje gyvenantiems senoliams nupirkta 10 šaldytuvų (iki tol buvo 2 bendro
naudojimo ir 3 gyventojų kambariuose), naujų indų, stalo įrankių, skalbyklė, džiovyklė.
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2017 m. rugsėjo 12 d. Širvintų rajono socialinių paslaugų centre duris atvėrė Bendruomeniniai
šeimos namai. Tai projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ dalis.

Su Administracijos direktore I. BaltušyteČetrauskiene ir Socialinės paramos skyriaus
vedėja I. Kananovič palinkėjome projekto koordinatorei sėkmingos veiklos.

Jaukūs ir šilti pozityvios tėvystės mokymai suburia vis
daugiau rajono gyventojų.

BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:
• pozityvios tėvystės mokymai;
• psichosocialinė pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius
emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apima
socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą;
• mediacijos paslaugos teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui,
siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
• projekto dalyvių vaikų priežiūros, pavėžėjimo iki mokymų paslaugos.
NAUDINGA ŽINOTI:
Bendruomeniniai šeimos namai veikia: Cvirkos g. 13 (poliklinikos pastatas, 4 aukštas, 38 kab.),
Širvintos. El. p. seimosnamai@sirvintuspc.lt, tel. 8 608 10924.
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PASIRAŠYTAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MEMORANDUMAS
2017 m. Savivaldybės iniciatyva rajone
veikiančių sveikatos priežiūros, socialinės
apsaugos, švietimo, policijos, priešgaisrinės
apsaugos, žiniasklaidos, kitų sričių įstaigų,
parapijos atstovai vieningai pasirašė Savižudybių prevencijos memorandumą.
Šiuo Memorandumu siekiama sujungti Širvintų rajone veikiančių organizacijų ir specialistų pastangas tam, kad būtų užtikrinta
nuosekli ir efektyvi pagalba žmonėms, kurie
galvoja arba ketina nusižudyti, mėgino nusižudyti, patyrė artimojo savižudybę.
Taip pat įsipareigojama siekti, kad savižudybių rodiklis Širvintų rajone neviršytų Lietuvos vidurkio ir toliau tendencingai mažėtų.

Nors Širvintų rajone savižudybių statistika
lyginant su šalies vidurkiu nėra gąsdinanti
– apie tai kalbėjo Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro
vadovas Marius Strička, tačiau Širvintų rajono
savivaldybės siekis suvienyti pastangas mažinant šiuos rodiklius yra gražus pavyzdys.

SVARBU ŽINOTI
Psichologinės pagalbos telefonai:
Vaikų linija 116 111
Jaunimo linija 8 800 28888
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems
8 800 60700
Pagalbos moterims linija 8 800 66366
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SVEIKATOS APSAUGA

Sveikatos sritį kuruojančios mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Elona Pečiukaitienė sveikina medikus su profesine švente.

Atsakingos už sveikatos sritį mero pavaduotoja Irena Vasiliauskienė ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė su
Širvintų sveikatos įstaigų vadovais 2017 m. ne
kartą lankėsi Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje dėl rajono sveikatos įstaigų veiklos perspektyvų.
2017 m. VšĮ Širvintų ligoninėje, pritariant Tarybai, paruoštos patalpos gydytojų – konsul-

tantų darbo kabinetams bei įrengta atskira
ligoninės registratūra, perkelti ir sutvarkyti
fizioterapijos kabinetai, kineziterapijos salė.
Savivaldybės tarybai pritarus, 2017 m. Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centre
įrengtas vaikų sveikatos priežiūros kabinetas,
slaugytojo diabetologo ir „diabetinės pėdos“
kabinetas. Įstaiga sėkmingai vykdo mobiliųjų
paslaugų teikimą namuose neįgaliesiems.

Širvintų ligoninės medikai.
Šv. Velykų išvakarėse Širvintų ligoninėje
kalbėjomės su čia besigydančiais pacientais.
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2017 m. Širvintų ligoninei skirtas naujas Greitosios
pagalbos automobilis.

Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centre atidarytas diabeto kabinetas.

Pacientų patogumui – Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centre –
vaikų sveikatos priežiūros kabinetas.

Organizuojami šviečiamieji užsiėmimai sveikatos temomis jauniems tėvams.
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PROBLEMA

Dar 2006 metais tuometinė rajono valdžia – meras Vytas Šimonėlis ir tos pačios „valstiečių“ partijos deleguotas Administracijos vadovas Kazys Visackas – pasirašė koncesijos sutartį, galiojančią iki
2022 sausio 1 d., ir neįtikėtinomis sąlygomis atidavė visą autobusų parką su autobusais, pastatais,
žemės sklypais Zibalų g. ir kitu turtu valdyti UAB
„Autovelda“, taip pasmerkdami rajono gyventojus
ilgus metus kęsti privatininkų savivalę.
Susidėvėję autobusai, nutriušusi Autobusų stotis, retėjantys autobusų maršrutai, neįsiklausymas
į žmonių poreikius – tai vos kelių puslapių lengva
ranka pasirašytos sutarties rezultatas.
Savivaldybė UAB „Autovelda“ padavė į teismą.
Teismas laimėtas, tačiau įmonė sprendimą apskundė. 2016 m. Lietuvos apeliacinis teismas pri-

ėmė jau neskundžiamą nutartį, kurios pagrindu
koncesininkas įpareigotas:
• teismas įpareigojo įmonę ne vėliau kaip per 1
metus (iki 2017 m. spalio 26 d.) investuoti į Širvintų
autobusų stotį 107 994,83 Eur;
• investuoti į transporto priemonių įsigijimą ir mechaninių dirbtuvių modernizavimą 277 627,01 Eur.
Po teismo nutarties 2017 m. UAB „Autovelda“
šiek tiek sujudo: pakeitė autobusų stoties teritorijos šaligatvių dangą, sutvarkė nutriušusią stoginę.
Tačiau iki šiol rajono žmonės priversti važiuoti senais, blogos būklės autobusais. Dar daugiau, kasmet Savivaldybė sulaukia įmonės prašymo didinti
keleivių vežimo tarifą. Tačiau valdančioji Tarybos
dauguma yra vieningos nuomonės, kad tarifo didinti negalima, ir kasmet balsuoja prieš.

Tokios būklės autobusais priversti važinėti Širvintų r. žmonės.
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FAKTAI IŠ SUTARTIES:
2006 m. gruodžio 15 d. buvęs
Administracijos direktorius K.
Visackas (tuo metu meras buvo
V. Šimonėlis) neįtikėtinomis
sąlygomis pasirašė koncesijos
sutartį – kaip kilpą užnėrė ant
kaklo visiems rajono žmonėms.
Sutartis pasirašyta 15 metų. Tai reiškia, kad Autobusų stotis su visu turtu, žemės sklypu Zibalų
g., autobusais, pastatais ir kt. atiduota koncesininkui. Iš esmės, Savivaldybė jokių teisių neturi,
negali net reguliuoti maršrutų.
i 2022 m. sausio 1 d.
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Iš koncesijos sutarties Savivaldybė jokios realios naudos negauna (120 Lt – apie 35 Eur). Be to,
Savivaldybė kas mėnesį už vaikų, pensininkų ir neįgaliųjų vežimą koncesininkui sumoka nuo 8
000 iki 10 000 Eur. Negana to, koncesininkas kasmet teikia prašymus kelti bilietų kainas.
10.1. Koncesininkas įsipareigoja mokėti suteikiančiąjai institucijai 120 litų
per metus koncesijos mokestį šia tvarka:
Didžiausias akibrokštas – jeigu 2022 m. koncesininkas turto Savivaldybei negrąžina, už jį
teturės sumokėti juokingą 1 000 Lt (mažiau 300 Eur) baudą.

20.2 Koncesininkas, sutartyje numa
tytu laiku negrąžinęs koncesijos
objekto, sumoka suteikiančiajai ins
titucijai 1000 litų baudą.
Pasirašiusiems sutartį visiškai nerūpėjo Autobusų parke dirbę žmonės – aiškiai matoma, kad
koncesininkas įpareigotas nemažinti darbuotojų skaičiaus tik pirmus sutarties metus. O vėliau
žmonių likimai privatininkų rankose.
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UAB „Širvintų autobu

BELIEKA TIK APGAILESTAUTI, KAD TOKIAS SUTARTIS PASIRAŠIUSIEMS POLITIKAMS
NEGRESIA TIESIOGINĖ ASMENINĖ ATSAKOMYBĖ.
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ŠVIETIMAS

NAUJI MOKYKLINIAI AUTOBUSIUKAI

Administracijos direktorė I. Baltušytė-Četrauskienė su Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos atstovais.

Trys nauji mokykliniai autobusai Širvintų rajono ugdymo įstaigoms per pastaruosius dvejus metus – atkaklaus darbo ir rūpesčio rezultatas. Artėjant rugsėjo 1-ajai, Vilniaus arkikatedros aikštėje
surengtoje gražioje šventėje Širvintų rajono Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenei buvo perduotas naujas mokyklinis autobusas.

Su Lietuvos Respublikos Prezidente ir Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu.
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Zibalų mokyklos pastate 2017 m. rugsėjį duris atvėrė
nauja įrengta, jauki vaikų darželio grupė.

NAUJI KAIMO DARŽELIAI
Tiesiant pagalbos ranką jaunoms šeimoms,
dirbantiems tėvams, 2017 metais rajone
buvo didinamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas rajono gyventojams. Atidaryta
dar viena nauja darželio grupė Zibalų k. Pri-

mename, kad naujos darželių grupės jau veikia Bartkuškyje, Čiobiškyje, Gelvonuose. Tokiu būdu labai reikalingos mažiausių rajono
gyventojų ugdymo ir priežiūros paslaugos
yra teikiamos arčiau namų.

Kartu su Vileikiškių bendruomene suradus sprendimą darželis iš blogos būklės seno pastato perkeltas į privačias patalpas.

2017 m. kartu su Vileikiškių k. bendruomene
surastas bendras sprendimas, kaip pagerinti
šiame kaime darželyje ugdomų vaikučių ugdymo sąlygas. Širvintų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu „Dėl leidimo Širvintų r.
Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai išsinuo-

moti patalpas“ suteikus Širvintų r. Musninkų
Alfonso Petrulio gimnazijai leidimą išsinuomoti privačias patalpas, iš seno, blogos būklės pastato darželis perkeltas į privačiame
name pritaikytas patalpas, kur mažųjų laukė
jauki, saugi, šilta aplinka ir tinkamos sąlygos.
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„Boružėlės“ gimtadieniui – visa saldi tortų šeimyna, kad darželyje netrūktų vaikų ir jų šypsenų.

„BORUŽĖLĖ“
Nuo 2017 m. rugsėjo 1-osios rajono Savivaldybės tarybos sprendimu abu miesto lopšeliai-darželiai tapo viena įstaiga. Visuomenė
buvo kviečiama siūlyti ir rinkti naują pavadinimą. Į konkursą įsitraukė abiejų darželių bendruomenės (vaikai, tėveliai, darbuotojai).
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Sulaukta net 99 skirtingų pasiūlymų. Balsuoti už labiausiai patikusį buvo kviečiami visi
širvintiškiai.
Apklausa vyko aktyviai, sulaukta per 2 000
balsų. Rezultatu 51,88 proc. nugalėjo pavadinimas „Boružėlė“. Būtent šio nuo seno Lietuvoje
mylimo, ryškiaspalvio vabalėlio, meiliai vadinamo „dievo karvyte“, vardu pavadintas Širvintų lopšelis-darželis.

„Saulutė“ pasitinka naująjį savo vardo simbolį – boružėlę.
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GELVONŲ VIDURINEI MOKYKLAI – GIMNAZIJOS STATUSAS

Atidengiama nauja Gelvonų gimnazijos iškaba.

2017 m. Kovo 11-ąją Gelvonų mokyklos
bendruomenė pasitiko ypatinga, pakilia
nuotaika. Mokyklai suteiktas gimnazijos
statusas. Kovo 10 d. atidengta ir pašventinta nauja iškaba ir gimnazijos vėliava.
Kai susitelkia bendruomenė, mokytojai, vaikų tėvai, kartu galima pasiekti
norimą tikslą.
Šilta gelvoniškių padėka.

Šventiškai nusiteikusi gimnazijos bendruomenė.
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RUGSĖJO 1-OJI ŠIRVINTŲ RAJONO MOKYKLOSE

„Atžalyno“ progimnazijos bendruomenę sveikina Tarybos narys Alfonsas Romas Maršalka.

Tarybos narė Daiva Puzinienė džiaugiasi gražia Alionių
pradinio ugdymo skyriaus moksleivių draugija.

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė sveikina Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos moksleivius ir mokytojus.
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Vyriausi ir mažiausi Širvintų moksleiviai kartu pasitinka Mokslo ir žinių dieną.

Kiekvienam rajono pirmokui – atšvaitas – rajono simbolis
briedžiukas. Kad vaikai būtų saugūs kelyje.
Širvintų pradinės mokyklos „Gyvajam kampeliui“ – porelė papūgėlių.

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė ir mero padėjėja Janina Greiciūnaitė Širvintų
pradinėje mokykloje.
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Alfonsas Romas Maršalka įteikia „Mokslo knygą“,
kurią gavo visų rajono mokyklų pedagogai.

Tarybos narė Marija Gudonienė sveikina Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro pirmokus.

Šimtadienis – ypatinga diena. Mero padėjėja Janina Greiciūnaitė sveikino Gelvonų ir Musninkų gimnazijų abiturientus, įteikdama spalvingus oro balionus, kad paleisti į dangų atneštų sėkmę ir svajonių išsipildymą.
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Kasmet organizuojama Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos diena stebina bendruomenės išradingumu,
kūrybiškumu, mokytojų ir moksleivių bendru darbu.

Su „Metų mokiniu“ Roku Štikanu.

2017 m. „Metų mokytojo“
vardas suteiktas lietuvių kalbos
mokytojai metodininkei
Elvyrai Lipeikytei.

Visiems rajono abiturientams, išlaikiusiems brandos egzaminus aukščiausiu – 100 balų – įvertinimu, Savivaldybės administracijos paskatinimas. Didžiuojamės šauniu ir gabiu jaunimu!
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„SĖKMĖS PAUKŠTĖ“
Virš Širvintų krašto skrajoja „Sėkmės paukštė“ – graži Širvintų r. švietimo centro tradicija pristatyti
ir pasveikinti įvairių olimpiadų, konkursų prizininkus ir nugalėtojus, pagerbti jų mokytojus, padėkoti
tėvams. Kiek daug pasiekimų ir laimėjimų gimtajam kraštui dovanoja mūsų krašto moksleiviai!
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JAUNIMAS
2017 m. Širvintų rajone ypač daug dėmesio buvo skiriama jaunimui. Aktyviai veikia Jaunimo
reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorė. Įrengta jaunimo erdvė, organizuojami renginiai ne
tik Širvintose, bet ir visame rajone, vyksta susitikimai, „Protmūšiai“, diskotekos, inicijuotas ne
vienas projektas. Jauni širvintiškiai deleguojami į įvairias konferencijas, mokymus, stažuotes.

Netikėtas susitikimas su gimnazistais Seime – visada smagu matyti kraštiečius.

NAUDINGA ŽINOTI
Nori įsilieti į aktyvią veiklą, dalyvauti projektuose, renginiuose? Susisiek el. paštu: jaunimas@sirvintos.lt, tel. 8 616 26869, FACEBOOK paskyra Širvintų jaunimas.

Su jaunimo reikalų koordinatore
Gintare Preikšaitiene.
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Jaunimo dienos proga – sportiškas renginys

Aktualūs jaunimo politikos klausimai pristatomi Socialinės apsaugos ir darbo viceministrui.

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
Simas Buinickas, Širvintų rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas;
Daiva Chadusevičienė, Širvintų rajono švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė;
Janina Greiciūnaitė, Širvintų rajono savivaldybės mero padėjėja;
Živilė Jankauskaitė, Musninkų kaimo bendruomenės narė;
Kornelija Juškevičiūtė, jaunimo organizacijos DARBAS Širvintų skyriaus narė;

Eglė Piškinaitė, Širvintų rajono savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
Rimas Stepaitis, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys;
Šarūnė Šidlauskaitė, Širvintų rajono kultūros centro renginių organizatorė,
Rokas Štikanas, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos gimnazistas.
Inga Vaickienė, Širvintų bendruomenės
„Mūsų Širvintos“ narė.

paplūdimyje.
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Kartu su aktyviai veikiančia Jaunimo reikalų taryba – diskusija apie planuojamas veiklas.

Jaukus susitikimas su Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistais kavinėje „Terasa“.

Darnaus judumo savaitę – žygis su šiaurietiškomis lazdomis.
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Jaunimas buriasi ir nori veikti.

Širvintų jaunimas mini Baltijos kelio 28-ąsias metines.

Europos vyrų čempionato varžybas Širvintų jaunimas stebėjo po atviru dangumi.
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ATVIROS DURYS

Spalio 10 d., minint Vietos savivaldos dieną, Širvintų rajono savivaldybėje buvo surengta atvirų durų diena jaunimui. Iš rajono
gimnazijų (Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Musninkų Alfonso Petrulio ir Gelvonų) atvažiavo 32 jaunuoliai. Jiems pristatyta
Savivaldybės ir Administracijos struktūra,
pagrindinės funkcijos. Su jaunuoliais kalbėta apie politinį gyvenimą, sprendimų priėmimą, atsakomybę.
Jaunimo reikalų koordinatorei Gintarei Preik-

šaitienei pasiūlius, jaunuoliai traukė burtus,
kurie nulėmė, su kokiu Savivaldybės vadovu
ar specialistu, kokiame skyriuje kiekvienas tęs
pažintį ir plačiau sužinos apie šios įstaigos veiklą bei darbus. Taigi, kas skaičiavo atlyginimus,
kas gilinosi į gatvių, pastatų brėžinius, kas aptarė investicinius projektus, registravo raštus,
ieškojo archyvinių dokumentų, o kas sprendė
aktualius klausimus su Savivaldybės vadovėmis. Išsibarstę po visą Administracijos pastatą, jaunuoliai sėmėsi patirties.
79

ATVIROS DURYS

Svečiuose – visas pulkas lopšelio-darželio „Boružėlė“ vaikų. Gera matyti vaikų šypsenas ir smalsias akis.
Malonu gauti visą pluoštą kalėdinių sveikinimų ir spalvingų piešinių.

Džiaugsmingai nusiteikusių mažųjų prie šventinės eglutės, po angelo sparnais, taip pat laukė staigmena –
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susitikimas su pačiu Kalėdų seneliu.
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BENDRUOMENIŠKUMAS
Kasmet rūpindamasi savo teritorijoje veikiančių bendruomenių gerove, palaikydama
jų veiklą, Savivaldybė paskirsto lėšas rajone
veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Projektus vertina, sudėlioja prioritetus, kam skirti lėšas, konkrečios seniūnijos
seniūnaičių sueigos.
Bendruomenės už gautas lėšas tvarko viešąsias erdves, aplinką, organizuoja šventes,
išvykas, mokymus.

Įteikiamas pažymėjimas Liukonių seniūnaitei Zofijai
Drėgvienei.

Seniūnaičiai – visuomeniniais pagrindais dirbantys vietos gyventojų atstovai seniūnijose, Savivaldybėje,
kitose įstaigose.
2017 m. buvo paremti šių bendruomenių projektai:
Eil. Nr.
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Organizacija

1.

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

2.

Lapelių kaimo bendruomenė

3.

Kiauklių kaimo bendruomenė

4.

Motiejūnų kaimo bendruomenė

5.

Mūsų Širvintos

6.

Širvintų miesto bendruomenė

7.

Alionių kaimo bendruomenė

8.

Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros
puoselėtojų bendruomenė „Spindulys“

9.

Gelvonų krašto bendruomenė

Bendruomenių
projektams skirta

11 519,91
Eur

2017 m., pasitinkant Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį, Musninkuose
bendruomenės „Spindulys“ iniciatyva buvo atidengtas paminklas, skirtas 52 Musninkų valsčiaus
savanoriams atminti. Paminklo autorius –
skulptorius Algirdas Kuzma.

Aktyvios bendruomenės – gražūs darbai.

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena su Širvintų „Bočių“ draugijos nariais – aktyviais, garbingais mūsų
krašto senjorais.
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Miesto bendruomenės „Mūsų
Širvintos“ surengtas prancūziškos
muzikos vakaras
senjorams – projekto „Socializacija
– raktas į senjorų
laimę“ renginys.
Su vakaro atlikėjais, bendruomenės „Mūsų Širvintos“ narėmis ir jos aktyvia pirmininke
Inga Vaickiene.

Motiejūnų kaimo bendruomenės surengta graži Žolinių šventė.
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Su Tarybos nare Daiva Puziniene dėkojame Motiejūnų kaimo bendruomenės pirmininkei Alinai Zapolskienei,
kuriai pavyko suburti žmones ir atgaivinti gražiausias tradicijas.

2017 m. Savivaldybės administracija, skatindama rajono gyventojų,
jaunimo kūrybiškumą, skelbė nuotraukų konkursą „Širvintos metų sūkuryje“, kurio nugalėtojai buvo apdovanoti specialiais prizais. Daugelis konkursui pateiktų nuotraukų pateko į VšĮ „Terra Publica“ išleistą leidinį „Širvintų rajonas“. Ačiū fotografams, sertifikuotiems amatininkams, edukacininkams už geranoriškumą ir bendras pastangas pristatyti savąjį kraštą.
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Puikus bendruomeniškumo pavyzdys – Kaimynų
diena, surengta atgyjančiame Čiobiškio dvare, į kurią
susirinko žmonės iš viso Musninkų valsčiaus.

Su Čiobiškio dvaro savininke Eugenija Vagneriene
ir jaunosiomis Lapelių šokėjomis.

Aktyvi Anciūnų kaimo bendruomenė, kurios pagrindas sudaro puikų kapelos kolektyvą, 2017 m. šventusį
20 m. veiklos jubiliejų.
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Jono Lučiūno knygos „Į Lapeles sugrįžta paukščiai“ pristatyme – didelis
būrys lapeliškių ir kaimynų, kilusių iš šio krašto palikuonių, dainos ir prisiminimai. Tai graži dovana savo gimtinei, kraštiečiams ir visai Lietuvai.

Neseniai įsikūrusi Alionių kaimo bendruomenė kasmet vis gausesnė ir aktyvesnė.
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DĖMESYS TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENEI
2017 m. birželio 25 d. visa Lietuva Vilniuje, Katedros aikštėje, dalyvavo istoriniame
įvykyje – mūsų tautiečio Palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos
iškilmėse.
Liepos 16 d. dalelė tos dvasios, to pakilumo
atskriejo ir į Širvintas. Šv. Arkangelo Mykolo

bažnyčios bendruomenė, dvasininkai ir visi
tikintieji po Šv. Mišių susibūrė pašventinti
naujo koplytstulpio, atidengto Palaimintojo
Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio garbei.
Tam, kad būtų sukurtas šis paminklas, pečius surėmė daugelis širvintiškių, parapijiečių. Proginio koplytstulpio autorius – skulptorius Juozas Kalinauskas.

Koplytstulpio atidengimo iškilmėse
gausiai susirinkę parapijiečiai.

Šiltas susitikimas su Alionių
parapijos klebonu Monsinjoru
Janu Kasiukevič ir seniūnaite
Valda Gujyte.

Su dekanu Leonu Klimu ir kunigu Povilu Slaminiu įteikiame padėkas
prisidėjusiems prie koplytstulpio pastatymo.

Dekanas Leonas
Klimas įteikia
padėką Savivaldybei už prisidėjimą
prie Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčios
įgarsinimo sistemos
įrengimo.
Šv. Arkangelo Mykolo parapijos kunigas altarista Antanas Černa 2017 m.
šventė 80 metų jubiliejų. Garbingo amžiaus sulaukęs Antanas Černa yra kupinas energijos
ir kūrybinių idėjų, o pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, sukūrė poemą Lietuvai.
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VERSLO APLINKOS GERINIMAS
Plėtojama viešoji infrastruktūra bei intensyviai tvarkoma aplinka daro didelę įtaką Širvintų
rajono konkurencingumui, investicijų pritraukimui, gyventojų užimtumui, naujų darbo vietų
kūrimui, verslo ir paslaugų plėtrai.
Mažinant mokestinę naštą, Širvintų rajonas
kuriamas kaip atvira ir palanki verslui vietovė,
sudaromos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui.
Siekiant gerinti verslo aplinką, bendradarbiavimą su rajono verslininkais, pritraukti naujų investicijų, Savivaldybėje organizuojami
susitikimai, bendri renginiai, padedama ieškoti
galimybių plėtrai.

Svečiuose – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų
rūmų direktorius Almantas Danilevičius.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, rajono verslininkus pakvietėme į renginį, kuriame pranešimus aktualiomis temomis apie eksporto galimybes, naująjį
Darbo kodeksą, jaunimo verslumo ugdymą skaitė kompetentingi lektoriai.

Susitikimas su rajono verslo atstovais – pristatomi planai ir rajono perspektyvos.
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Pažangios technologijos,
ekologiška produkcija ir
naujos darbo vietos
rajono žmonėms – 2017
m. Širvintose duris atvėrė
kooperatyvo „Grybai LT“
ekologiško maisto
fabrikas.

Naujojo fabriko atidarymo šventėje su
Administracijos direktore Ingrida BaltušyteČetrauskiene ir mero padėjėja Janina Greiciūnaite.

Suteiktos mokesčių (žemės, žemės nuomos,
vietinių rinkliavų, nekilnojamojo turto mokesčių)
lengvatos 2013–2017 m.

Su vienos iš didžiausių rajono darbdavių – pievagrybių augintojų bendrovės „Baltic Champs
Group“ – savininku Kęstučiu Juščiumi kalbėjome
apie verslo perspektyvas Širvintų rajone.

NAUDINGA ŽINOTI
•2017 m. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, kurios tikslas – skatinti Širvintų r. pramonę,
smulkų ir vidutinį verslą bei amatus, produkcijos
ir paslaugų eksportą, siekti sudaryti palankias sąlygas įmonėms bendradarbiauti tarpusavyje ir pritraukti investicijų, spręsti aktualias problemas.
• 2017 m. patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės remiamos ir skatinamos veiklos tvarkos aprašas. Jame reglamentuotos ūkininkų, smulkaus ir
vidutinio verslo subjektų, asociacijų, daugiabučių
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namų bendrijų, profesinių sąjungų, veikiančių Širvintų r., finansavimo bendrosios nuostatos, reikalavimai paramos gavėjams, paramos skyrimo sąlygos.
• 2017 m. patvirtinus Mokesčių lengvatų verslo
subjektams teikimo tvarkos aprašą, numatytos
mokesčių lengvatos verslui, per pastaruosius dvejus metus pradėjusiam veikti Širvintų rajone. Savivaldybės kompetencija yra žemės, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir nekilnojamojo turto
mokesčio surinkimas.
Būtent šių mokesčių lengvatos, siekiančios 100
proc., Savivaldybės biudžeto sąskaita gali būti suteiktos verslui net iki 5 metų.

ATSTOVAVIMAS
Atstovavimas Širvintų rajono gyventojams,
svarbių klausimų pristatymas valstybės institucijose dažnai tiesiogiai nulemia aukštus
veiklos rezultatus. Todėl 2017 m., kaip ir anksčiau, nuolat organizuojami vizitai į Lietuvos
Respublikos Vyriausybę, ministerijas, joms
pavaldžias įstaigas, agentūras. Organizuojami įvairūs susitikimai, atsakingų institucijų
vadovai kviečiami į Širvintas.

2017 m. Širvintose viešėjo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras
Linas Kukuraitis, Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, Energetikos viceministras
Vidmantas Macevičius.
Plečiamas ir tarptautinis bendradarbiavimas, siekiant pristatyti Širvintų kraštą kaip
patrauklų turizmui ir atvirą įvairioms kultūrinėms, švietimo, socialinėms, verslo plėtros
iniciatyvoms plačiau už Lietuvos ribų.

RYŠYS TARP ŠVEDIJOS IR LIETUVOS
2017 m. balandžio 7 d. Širvintose viešėjo
rašytojo, diplomato Igno Šeiniaus anūkas ir
proanūkis.
„Aš dar kartą grįžtu,“ – kiekvienam praeinančiam centrine mūsų miesto alėja taria
2016 m. pastatyta mūsų krašto šviesuolio
skulptūra. Po 26 metų sugrįžęs į senelio gimtąjį kraštą tuos pačius žodžius balandžio 7 d.
ištarė ir svečiais iš Švedijos - rašytojo anūkas Ignas Scheynius su sūnumi Feliksu. Jie
nuoširdžiai dėkojo ir džiaugėsi pamatę protėvio atminimui pastatytą paminklą, dalijosi
įspūdžiais. Svečiai apsilankė Bagaslaviškyje

Su Igno Šeiniaus anūku, kino prodiuseriu Ignu Scheyniumi ir
proanūkiu Feliksu.

ir I. Šeiniaus gimtosios sodybos vietoje Šeiniūnuose – vietoje, kurios pavadinimas tapo
gražios ir didelės šeimos pavarde.

Prie paminklo Ignui Šeiniui su skulptoriumi H. Orakausku, iniciatyvinės grupės narėmis, kultūros įstaigų vadovėmis.
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Nuoširdus pokalbis ir prisiminimai apie Igną Šeinių ir jo sūnų – Širvintų krašto garbės pilietį Irvį Šeinių.
Tai, kas skatina sugrįžti į Lietuvą.

ŠIRVINTOSE LANKĖSI JAPONIJOS
AMBASADORIUS
2017 m. gegužės 5 d. Širvintų rajono savivaldybėje mandagumo vizito lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje Jo Ekscelencija ponas Toyoei Shigeeda ir jo antrasis
sekretorius Hiroya Inoue.
Svečiai domėjosi Širvintų rajonu, vykdomais projektais. Pokalbio metu aptartos
ir opios Lietuvos problemos: mažėjantis
gimstamumas, emigracija, jaunų žmonių
skaičiaus mažėjimas kaimiškose vietovėse,
galimi jų sprendimo būdai. Jo Ekscelencija
Toyoei Shigeeda domėjosi kultūros, švietimo, o ypač verslo aplinkos klausimais. Pristačius investavimo galimybes, kalbėta apie
bendradarbiavimą, verslo atstovams naudingų susitikimų organizavimą. Pasak Toyoei Shigeeda, jam labai įdomūs regionai, maži
miesteliai, jų puoselėjamos tradicijos, todėl
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jis džiaugėsi turėdamas galimybę svečiuotis Širvintų krašte. Pasak ambasadoriaus,
pristatant Lietuvą iš Japonijos atvykstantiems turistams, svarbu ne tik didieji miestai ir pagrindiniai turistiniai objektai, bet
ir informacija apie mažiau žinomus, bet ne
mažiau įdomius miestelius.
Kartu su rajono vadovėmis Japonijos ambasadorius aplankė ir UNESCO pasaulio paveldo
objektą, senąją Lietuvos sostinę Kernavę, Archeologijos ir istorijos muziejų. Japonijos ambasadorius žavėjosi piliakalniais, gilinosi į muziejuje eksponuojamus radinius. Pasak jo, labai
įdomu matyti, kad dvi šalys, nutolusios viena
nuo kitos, turi tiek daug bendra. Japonai taip
pat daug dėmesio skiria gamtos reiškiniams,
senojoje religijoje jie turėjo daug dievų, garbino saulę, žemę, medžius, akmenis. Ponas Toyoei Shigeeda domėjosi teritorijos apsaugos
klausimais, jam didelį įspūdį paliko interaktyvi
ekspozicija, galimybės pažinti senuosius amatus, senąjį žmonių gyvenimo būdą.

Pokalbio metu pristačius investavimo galimybes, kalbėta apie bendradarbiavimą, verslo atstovams naudingų susitikimų organizavimą.

Susitikimas Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje.

Toyoei Shigeeda džiaugėsi galimybe pažinti Širvintų kraštą.

Po mandagumo vizito Širvintose, tęsiant bendradarbiavimą, susitikimas Japonijos ambasadoriaus Toyoei Shigeeda rezidencijoje Vilniuje
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GRUZIJOS DELEGACIJOS VIEŠNAGĖ ŠIRVINTOSE – ŽINGSNIS BENDRADARBIAVIMO LINK

Kartu su svečiais iš Gruzijos paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Prie paminklo „Motina“ kartu su šauliais,
savanoriais, „Atžalyno“ progimnazijos moksleiviais.

Širvintų rajono savivaldybėje lapkričio 23–
26 d. viešėjo Gruzijos delegacija iš Sagarejo
savivaldybės.
Tarp šios nuo sostinės vos 48 kilometrais
nutolusios Gruzijos savivaldybės ir Širvintų
rajono – daug bendro. Tai ir sostinės kaimynystė, ir panašaus dydžio miestas, patrauklūs turizmo objektai, siekis tapti jaukia,
jaunoms šeimoms patrauklia vietove. Mus

jungia ir daug panašumų turinti tautų istorija, kovos dėl laisvės ir nepriklausomybės,
dabartiniai demografiniai iššūkiai.
Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo socialinės apsaugos, infrastruktūros, kultūros, darbo su jaunimu srityse
galimybės. Svečiai, pristatę savo regioną, jo
ypatybes, domėjosi vykdomais projektais,
darbais ir iniciatyvomis.

Nuotaikingas pokalbis su Širvintų pradinukais, kuriam nesutrukdė net kalbos barjeras.
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Su Sagarejo savivaldybės vicemeru apsikeitėme simbolinėmis dovanomis – abiejų šalių vėliavomis.

Liepos 6 d., švenčiant Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) dieną, Širvintose vyko tarptautinis
folkloro festivalis „Suprašė žvirblalis“, skirtas Tautinio kostiumo metams paminėti. Šventėje kartu su rajono mėgėjų
meno kolektyvais dalyvavo svečiai iš Ukrainos ir Graikijos.
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2017 m. Širvintų r. lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Seimo pirmininkui buvo pristatyti vykdomi didieji projektai: naujojo sporto komplekso statybos, pakrantės prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas, socialinių būstų daugiabučio ir futbolo stadiono statyba, 2017
m. reorganizuotos UAB „Širvintų šiluma“ įmonės veikla.
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Lapkričio 3 d. Širvintose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir jo komanda. Dalykiško, nuoširdaus ir šilto susitikimo
su socialiniais darbuotojais, vaiko teisių apsaugos specialistais, Socialinių paslaugų centro, Neįgaliųjų draugijos, bendruomeninių šeimos namų
atstovais metu buvo aptartos Širvintų rajonui ir
visai Lietuvai aktualios problemos. Diskutuota
apie naujoves socialinėje bei darbo srityse. Susitikimo metu ministrui buvo pristatyti vykdomi socialinės, vaiko teisių apsaugos projektai, pokyčiai,
kurių pasiekta per pastaruosius metus.
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2017 m. rugsėjo 29 d. Širvintų rajono savivaldybėje buvo surengtas
susitikimas su Seimo kontrolieriumi Raimondu Šukiu.
Pristatęs Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, tikslus, R. Šukys aptarė
aktualiausius viešojo sektoriaus
administravimo paslaugų kokybės
klausimus su rajono vadovėmis, Savivaldybės kontroliere, Administracijos skyrių vedėjais, Savivaldybės
įmonių ir įstaigų vadovais, susitiko
su rajono gyventojais.

Vilniaus regiono plėtros taryboje aptariami svarbiausi klausimai dėl vykdomų didžiųjų projektų.
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Lietuvos savivaldybių merų susitikimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu.

Su kolegomis merais klausome metinio Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės pranešimo.

2017 m. pradėjome intensyviai
ruoštis Valstybės atkūrimo šimtmečiui. Su Tarybos nariu, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto
komiteto pirmininku Romu Zibalu,
kultūros, sporto įstaigų vadovėmis aptariame šios iškilios sukakties įamžinimo planus.
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2017 m. gegužę Kernavėje iš visos Lietuvos į seminarą buvo susirinkę etninės kultūros puoselėtojai.

Su Administracijos direktore
Ingrida Baltušyte-Četrauskiene ir Kultūros centro vadove
Ryte Bareckaite padėkojome
jiems už etnokultūros puoselėjimą ir sklaidą.

100

ŠILTOS AKIMIRKOS
Kasdieniniame darbų sūkuryje nušvitusi šypsena, ištartas ar išgirstas jautrus ir nuoširdus žodis sušildo širdį ir
įprasmina tai, dėl ko ryte keliamės, dėl ko stengiamės.

Mažutėse rankutėse –
visas žydintis sodas.

Gegužės 11 d. su gražiu 80 metų jubiliejumi sveikinome ilgametį mūsų rajono švietimo kuratorių,
Švietimo skyriaus vedėją Kazį Baroną.

Po skėčiu dviese tikrai smagiau.

Rudens
šventėje.

Už daugiau nei 40 metų nuoširdų darbą, su mokiniais pasiektus puikius rezultatus nuoširdus ačiū
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos geografijos mokytojai Aldonai Barkauskienei.
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Dovana nuo mažosios Karinos – šuniukas Amsis. Žolinių puokštėje – pačios gražiausios vaikystės svajonės.

Svečiuose – Širvintų turgaus prekybininkai.

Padėka ilgametei Širvintų knygyno darbuotojai Stasei
Stuklinskienei.
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Ačiū Jums, mieli
širvintiškiai.

SUSITIKIMAI SU GYVENTOJAIS
Organizuodama veiklą, nemaža laiko skiriu susitikti su rajono gyventojais, nagrinėti gaunamus prašymus ir skundus tiek
reglamentuota tvarka, tiek bendraujant
betarpiškai.
2017 m. gyventojų priėmimo laiku susitikau su 672 rajono žmonėmis, kartu su
Administracijos direktore, specialistais
dalyvavome 43 susitikimuose rajono se-

niūnijose, kaimuose, bendruomenėse, įstaigose, įmonėse.
Nagrinėti gyventojams aktualūs klausimai: kelių būklės problemos, sveikatos
priežiūros įstaigų problemos, gatvių apšvietimas, kiti infrastruktūros, socialinio
būsto, socialinės paramos, susisiekimo,
kultūros ir švietimo, projektinių, komercinių pasiūlymų, komunalinio ūkio, žemės
bei viešosios tvarkos klausimai.

Pareiga atsiskaityti rajono gyventojams už veiklą – labai svarbi. 2016 m. mero ir Savivaldybės veiklos
ataskaitos pristatymas Širvintų kultūros centre.

Susitikimas Šiaulių k. bendruomenės namuose.

Apie planuojamus darbus ir spręstinas problemas diskutuojame su Barskūnų kaimo gyventojais.
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NAUDINGA ŽINOTI:
Susitikimas su alioniškiais.

Jūsų pasiūlymų, iniciatyvų, rūpimų klausimų
laukiame: el. p.: meras@sirvintos.lt
Į priėmimą galite registruotis tel. (8 382) 51 233
Facebook paskyra Živilė Pinskuvienė.

Su Bartkuškio gyventojais mokyklojedaugiafunkciame centre.

Su Vileikiškių kaimo šeimomis ieškome bendro sprendimo dėl darželio patalpų.
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Gausiai susirinkę Čiobiškio apylinkių žmonės.

Apie nuveiktus ir planuojamus darbus kalbamės su Širvintų kaimo gyventojais.

2017 m. organizavome ne vieną susitikimą su daugiabučių gyventojais dėl renovacijos.
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SPORTAS
Sportas – vienas iš Širvintų rajono savivaldybės prioritetų, nes jis yra svarbus socialinis faktorius ugdant sąmoningą ir sveiką
visuomenę. Stiprindami esamą ir kurdami
naują sporto infrastruktūrą, siekiame tapti
sportiškiausiu rajonu Lietuvoje.
Širvintų rajono savivaldybė yra numačiusi specialias finansavimo programas,
kurių tikslas – remti sporto organizacijas,
jų veiklą, organizuojamus renginius.
Siekdama skatinti jaunosios kartos už-

imtumą, aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą,
Širvintų rajono savivaldybė su Sporto
centru, vadovaujamu Alinos Zapolskienės,
organizuoja įvairias skirtingų sporto šakų
varžybas, turnyrus, pirmenybes. Taurėmis ir asmeniniais prizais apdovanojami
aukštų rezultatų pasiekę sportininkai ir jų
mokytojai, treneriai.
2017 m. Lietuvos jaunių ir sporto vilčių
žaidynėse ir savivaldybių bei sportininkų
ugdymo centrų, trenerių konkurse Širvintų sportininkų pasiekimai įvertinti net devyniomis pirmosiomis vietomis!

Širvintos ir žolės riedulys – neatsiejama. 2017 m. Lietuvos žolės riedulio federacija minėjo 40 metų
jubiliejų. Širvintų r. savivaldybei buvo įteiktas garbingas apdovanojimas už šios sporto šakos tradicijų
puoselėjimą. Džiaugiamės, kad mūsų mažas rajonas garsėja puikiais pasiekimais, o mūsų vaikai ir jaunimas turi galimybes augti sveikai ir aktyviai, būti mokomi aukščiausios kvalifikacijos trenerių.

Didžiuojamės žolės riedulio čempionais ir prizininkais.
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Vyrų žolės riedulio rinktinė komanda „Inta-Baltic Champignons“ išlydėta į Bratislavoje vykusias
„Iššūkio“ taurės II diviziono čempionato varžybas.

Su stalo tenisininkais – jaunimo čempionato aukso ir bronzos medalių laimėtojais Evelina Žygyte ir Daimonu Ušacku bei jų treneriu Gediminu Ušacku.

Galimybėmis Širvintose plėsti gimnastikos akademijos
veiklą domėjosi Europos ir Pasaulio čempionė, meninės
gimnastikos trenerė Dalia Kutkaitė.

Daugiau nei

Sporto paraiškų vertinimo komisija.

3 MILIJONAI eurų

– tiek nuo 2015 m. balandžio
skirta sporto infrastruktūrai
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RAJONO PIRMENYBIŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI

Kasmet organizuojamos Įtampos ir azarto kupinos tinklinio, krepšinio ir futbolo rajono pirmenybių varžybos sutraukia daug
sporto entuziastų.
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12 000 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšų
projektinei suaugusiųjų sporto veiklai
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GERIAUSIŲ 2017 M. ŠIRVINTŲ RAJONO SPORTININKŲ APDOVANOJIMAI

110

Padėka
Sporto
mokyklos
vadovei Alinai
Zapolskienei.
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Siekiant kokybiško jaunimo ir vaikų užimtumo, vasarą organizuojamos įvairios sporto varžybos.

112

KITI DARBAI

Kartu su seniūnu Sigitu Bankausku priimti ūkiški sprendimai, darbštūs žmonės ir bendras tikslas
pagerinti darbuotojų bei lankytojų sąlygas lėmė, kad vos per kelis mėnesius Zibalų seniūnijos ir
bibliotekos įstaigos perkeltos į naujas patalpas.

Kiekvienais metais Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras įsigyja naujos įrangos, reikalingos
tiek ugdymo procesui, tiek mokinių užimtumui.
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Šalinami seni ir pavojų keliantys kapinių medžiai.

PRIEŠ

PO

Tvarkomi melioracijos
grioviai.

Mieste sodinami nauji
medeliai ir želdynai.
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Mažiesiems širvintiškiams leisti laisvalaikį lauke – dar smagiau. Nauja žaidimų aikštelė Kalnalaukio gatvėje. Naujos sūpuoklės „Vaikystės stotelės“ skvere.

Alionių seniūnui Sigitui Bankauskui perduodamas
naujas prikabinamas greideris keliams tvarkyti.

Dovana Kultūros centrui – naujas fortepijonas.
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AKCIJOS
2017 m. skatinant visuomenę įsitraukti į
geranorišką, pilietišką veiklą, Širvintų rajone buvo organizuotos įvairios akcijos

Bendradarbiaujant su Nacionaliniu kraujo centru, Širvintose 2017 m. vyko 4 neatlygintinos
kraujo donorystės akcijos.

Prieš Šv. Kalėdas kartu su Jaunimo reikalų taryba
pakvietėme gimnazistus dalyvauti gerumo akcijoje „Dalinkimės širdžių šiluma“. Mūsų iškepti pyragai tą patį vakarą buvo padovanoti vienišiems
senoliams. Gera dalintis, gera malonia smulkmena ir dėmesiu nudžiuginti vienišą žmogų.
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Širvintiškiai noriai prisideda prie „Maisto banko“ akcijos, organizuojamos didžiuosiuose prekybos centruose.

Su Administracijos direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene prisidedame prie miesto bendruomenės „Mūsų Širvintos“ akcijos „Džiugios
Kalėdos“. Surinktas dovanėles bendruomenė
įteikia sunkiai gyvenančių šeimų vaikams.

Pasitikdama didžiąsias metų šventes, kiekviena moteris nori pasijusti graži ir ypatinga. 2017 m. Lietuvoje
vykstanti akcija „Padovanok suknelę“, inicijuota Eskedar Maštavičienės ir žurnalistės Daivos Žeimytės,
Ingos Vaickienės dėka buvo surengta ir Širvintose. Sunkiau besiverčiančios rajono moterys, merginos
galėjo išsirinkti joms patinkantį drabužį, profesionalios kirpėjos ir visažistės darė šukuosenas, makiažą,
davė patarimų apie plaukų ir odos priežiūrą. Šiltas bendravimas tęsėsi klausantis muzikos.

Šiltam prisiminimui – bendra
nuotrauka.

Šiltam prisiminimui – bendra nuotrauka.
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JAU TREČIUS METUS IŠ EILĖS SKELBĖME AKCIJĄ „KALĖDŲ STAIGMENOS BELAUKIANT“
Šventiniu laikotarpiu Kalėdų senelis ir jam talkinusi Tarybos narė Daiva Puzinienė lankė net atokiausiuose rajono kampeliuose gyvenančius senyvus, vienišus žmones, daugiavaikes, sunkiau besiverčiančias šeimas.
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METŲ GERADARIO NOMINACIJA
Už ypatingus nuopelnus visuomeninėje, labdaringoje, savanoriškoje veikloje 2017 metais Širvintų krašto geradario vardas suteiktas Vidai ir Vytautui Matuliams.

PARAMOS-LABDAROS AKCIJA „DALINKIMĖS ŠIRDŽIŲ ŠILUMA“

Paramos-labdaros vakaro organizacinė grupė.
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2017 m. gruodį organizuota paramos-labdaros
akcija „Dalinkimės širdžių
šiluma“. Ši iniciatyva jau
trečius metus suburia
geros valios žmones,
norinčius padėti kitiems.
Jos metu surinkta 14 210
EUR paramos. Tai suma,
kurią rajono verslininkai,
ūkininkai, rėmėjai skyrė
jaunam talentingam vaikinui, užsibrėžusiam eiti
profesionalaus muzikanto keliu, ir itin sunkiomis
sąlygomis gyvenančiai
daugiavaikei šeimai.

Organizuodami akciją, kreipėmės į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką, kuris paremdamas gražią iniciatyvą, įsteigė dovaną
– Vasario 16-osios akto kopiją.
Šis vertingas prizas kartu su kitomis dovanomis – Nijolės Didžiokienės paveikslu,

Lietuvos ir Širvintų krašto vėliavomis, stiklo
dirbiniu „Angelas“, gėlių kompozicija, pasidabruotu Širvintų rajono savivaldybės šimtmečio medaliu, išskirtinio dizaino knyga
„Tai Lietuva“ ir kitomis buvo pasiūlytos simboliniame aukcione.
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AKCIJOS RĖMĖJAI
S. ir R. Pavasariai; L. ir A. Baravykai; V. ir M. Matuliai; N.
ir A. Didžiokai; E. Vagnerienė ir R. Vagnerytė; D. ir J. Kukliai; G. ir D. Martinkai; M. Gudonienė ir P. Ušinskas; E.
ir V. Pečiukaičiai; R. ir K. Jasevičiai; Š. Šidlauskaitė ir J.
Šidlauskienė; D. ir G. Lisauskai; D. ir J. Pažusiai; R. ir A.
J. Kunigėliai; I. ir L. Rutkauskai; G. ir V. Stundžiai; V. ir A.
Trinkūnai; S. ir A. Baravykai; P. Pečiulienė; I. ir V. Serafinai; S. ir A. Žedavainiai; J. K. ir A. Lidžiai; A. Kaminskienė
K. ir A. Martinėliai; V. ir A. Blažiai; S. ir K. Norušiai; A. ir R.
Adomavičiai; I. ir J. Vasiliauskai; P. ir S. Kvietkauskai; Ž.
Aleksandravičienė ir A. Gerulskis; R. ir S. Jurevičiai; J.
ir Ž. Mackelo; I. Sližauskienė; D. ir A. Radionovai; Ž. ir D.
Bernotai; D. ir S. Bankauskai; D. Tamošiūnas; A. Čiakas;
V. ir S. Bartusevičiai D. Puzinienė; R. Stepaitis; Z. Miselis; V. ir D. Valkauskai; G. ir R. Čirbai; R. ir L. Šmaukštai; R.

14 2100 Eur

– tiek lėšų paramos buvo paaukota
2017 m. akcijos metu
Gujienė; V. Ramaškevičienė; D. Audėjūtė ir L. Šalkauskas; J. Greiciūnaitė; Č. ir P. Pociūnai; L. ir J. Braškai; V.
ir A. Griškevičiai; D. ir A. Kazlauskai; J. Meškutavičienė;
D. ir S. Gandrimai; S. ir G. Simonyan; L. ir S. Keliočiai; N.
Paliukėnienė; J. ir B. L. Vošteriai; D. Kizinas, A. Jakimavičius, J. ir P. Čimbarai; L. Mikalauskas; I. Baltušytė-Četrauskienė; Ž. Pinskuvienė.

Ačiū!
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2016 M. PARAMOS-LABDAROS AKCIJOS „DALINKIMĖS ŠIRDŽIŲ ŠILUMA“ REZULTATAI
2016 m. paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ metu surinktos lėšos - 6980 Eur.
Tai suma, kuri 2017 m. buvo panaudota kilniam tikslui – padėti dviem mūsų rajono šeimoms. Šeimoms, kuriose auga vaikai, kuriose netrūksta meilės ir rūpesčio, bet labai trūko
elementarių buitinių sąlygų, buitinių reikmenų.
Dešimtmetės sunkią negalią turinčiosmergaitės mamai didžiausių problemų kėlė kasdienės dukters prausimo, higienos procedūros. Šeima neturėjo nei vonios, nei dušo, nei tualeto.

Už akcijos lėšas šeimai buvo įvestas vandentiekis, įrengtas dušas ir tualetas.
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Daugiavaikė šeima, prieš kelerius metus patyrusi gaisrą, o po metų netekusi ir pagrindinio maitintojo – tėvo,
gyveno tvarkingai. Tačiau iš paskutiniųjų besistengiančiai dirbti mamai,
besirūpinančiai penkiais mažamečiais
vaikais, sutaupyti lėšų pakeisti supuvusius, senus langus, prakiurusį stogą,
apšiltinti namą atrodė neįmanoma.

Už Savivaldybės biudžeto ir akcijos lėšas 2017 m. buvo pakeista namo, kuriame
gyvena Dalinkevičių šeima, paskirtis, apšiltintos namo sienos, pakeisti langai,
stogas, sutvarkyta palėpė.
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KULTŪRA IR RENGINIAI
Siekiant tinkamai pristatyti Širvintų kraštą,
jo žinomumą, įsiklausant į gyventojų poreikius,
daug dėmesio skiriama kultūros paslaugų plėtrai, renginiams. Į Širvintas kasmet atvyksta
vis daugiau svečių, į gimtinėje organizuojamus
renginius sugrįžta kitur gyvenantys žmonės.
Organizuojant renginius, siekiama deramai

pristatyti rajono mėgėjų meno kolektyvus,
jų programas derinant su kviestinių svečių
ir atlikėjų programomis. Ieškoma įvairioms
tikslinėms grupėms (vaikams, jaunimui, šeimoms, senjorams, populiariojo ir profesionalaus meno gerbėjams ir kt.) patrauklių užimtumo formų, galimybių leisti laisvalaikį ir
tobulėti. Įgyvendinamos visuomenės iškeltos iniciatyvos.Širvintose subrendo ir naujos paramos-labdaros renginių tradicijos.

ANGELŲ MIESTAS

2017 m. miestą papuošė išskirtinė Kalėdų eglė – stilizuotas angelas ant debesies. Vos
įžiebta Širvintų eglutė sulaukė
didžiulio susidomėjimo viešojoje
erdvėje, o savo idėja ir jos išpildymu nurungė net didžiųjų Lietuvos miestų egles ir buvo viena
iš gražiausių. Į Širvintas pajusti
šventinės dvasios važiavo daugybė žmonių iš visos Lietuvos.
Tai puikus pavyzdys, kaip galima
pristatyti savo miestą, kūrybingus ir išradingus jo žmones.
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MŪSŲ ATMINTIS

Minime Laisvės gynėjų dieną.

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas.
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Valstybės dieną – su šauliais savanoriais.

Rugpjūčio 23-oji – Juodojo kaspino diena.

Simbolinis Baltijos kelio bėgimas.
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VASARIO 16-OJI
2017 M. IGNO ŠEINIAUS
PREMIJOS LAUREATAI
Pagerbiant Širvintų kraštui, jo stiprinimui,
kultūrai, vardo garsinimui nusipelniusius
žmones, 2017 metais Vasario 16-ąją įteiktos
Igno Šeiniaus premijos Širvintų vaikų dienos
centro vadovei Elenai Petkūnienei ir Širvintų
rajono savivaldybės kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansambliui „Medgrinda“.

Vasario 16-osios šventės akimirkos.
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KOVO 11-OJI
2017 m. minint Nepriklausomybės atkūrimo
dieną, pirmą kartą su Širvintų sporto mokykla
ir bėgimo entuziastais surengėmę pagarbos

bėgimą. Džiugu, kad jame dalyvavo daugiau
nei 300 dalyvių, tarp kurių su tėvais – net patys mažiausi, dar vežimėliuose gulintys, širvintiškiai.
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Tradicinis seniūnijų dienų
baigiamasis renginys Kovo
11-ąją. Geriausiu 2016 m. pripažintas Anciūnų filialas
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VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI 80
Dovana 80-metį minėjusiai Širvintų r. viešajai bibliotekai – rašytojo Igno Šeiniaus vardas.
Biblioteka – tai pirmiausia žmonės. Žmonės, kurie čia dirba, ir žmonės, kurie ateina.
Ateina knygų, laikraščių, pasinaudoti internetu, pasisemti žinių, o kartais – tiesiog
pabūti, pabendrauti. Todėl labai svarbu, kad
visi, kuriuos jungia biblioteka, susikalbėtų.
Kad girdėtų vieni kitus.
2017 metais mūsų biblioteka minėjo veiklos
80-metį. O nepaprasta dovana – įstaigai suteiktas Igno Šeiniaus vardas – tai linkėjimas
būti atvira, šiuolaikiška, pasaulietiška knygų,
informacijos, žinių ir bendravimo erdve.

134

135

ĮSPŪDINGAI SUBTILUS ŠIRVINTŲ KULTŪROS CENTRO 70-METIS
2017 m. Širvintų kultūros centras šventė 70
metų jubiliejų. Esu dėkinga direktorei Rytei
Bareckaitei ir visiems Kultūros centro darbuotojams – buvusiems ir esantiems. Šių žmonių
dėka šiandien Kultūros centras yra ta įstaiga,
tas žmonių kolektyvas, kuris įsiklauso ir išgirsta
žmonių poreikius. O atsiliepdamas į juos, tęsia
svarbią misiją – skleisti kultūrą, šviesą ir grožį.

Padėka Kultūros
centro direktorei
Rytei Bareckaitei.
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Šventinio vakaro kulminacija tapo grupės „Subtilu-z“ koncertas, kuris nustebino ir sujaudino visus, susirinkusius į šventinį vakarą.
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Su Seimo nariu ir Gruzijos delegacija Kultūros centro jubiliejaus šventėje.
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Liepos 6-ąją –
Valstybės dieną,
visi drauge giedojome Tautišką
giesmę. Širvintose
vyko tarptautinis
folkloro festivalis
„Suprašė žvirblalis“.

139

BALTAS VAKARAS
2017 m. pirmą kartą Širvintose buvo
įgyvendinta miesto pikniko idėja. Šiltą birželio vakarą gausus būrys baltai
pasipuošusių širvintiškių Igno Šeiniaus
alėjoje baltai dekoravo staliukus. Susirinkę bendravo, klausėsi saksofono
melodijų, dainų, šoko linijinius šokius,
mokėsi Lotynų Amerikos šokių judesių.
Visos renginio metu surinktos lėšos
skirtos įvažiavimo į Širvintas apipavidalinimo idėjos konkursui. Miesto ribas žymintis ženklas papuoš Širvintas šiemet,
valstybės atkūrimo šimtmečio metais.
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MIESTO ŠVENTĖ
2017 m. liepos 22 d. Širvintose vyko šventė
„Miesto ritmu“. Kartu su Širvintų r. savivaldybės
kultūros centru organizuoto renginio programa
buvo pritaikyta įvairioms tikslinėms grupėms,
vyko įvairios edukacijos, sporto renginiai, nemokamos ir mokamos pramogos, koncertai.
Renginį vainikavo įspūdingi fejerverkai.
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RUDENS ŠVENTĖ
2017 m. rugsėjo 30 d.vyko tradicinė
derliaus šventė „Rudens gėrybės“. Joje
rajono ūkininkai, žemdirbiai, įvairių
amatų atstovai pristatė savo produktus, dirbinius. Visos rajono seniūnijos
prisistatė kūrybiniuose kiemeliuose.
Šventės metu apdovanoti „Metų ūkio“
konkurso dalyviai ir laimėtojai, paskelbti ir apdovanoti gražiausiai tvarkomų sodybų, įmonių, daugiabučių
teritorijų šeimininkai
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Rudens šventės metu
buvo paskelbti konkurso
„Metų ūkis 2017“ prizininkai:
trečioji vieta buvo skirta
Arturui Mučiniui,
antroji – Kasiai Jankun,
o nugalėtoju tapo linų
augintojas
Bronislavas Liubomiras
Vošteris.
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MINIME
PROFESINES
ŠVENTES
Socialiniai darbuotojai,
policijos pareigūnai, mokytojai – profesijos, kurias jungia
žmogus ir pagalba jam. 2017
m. jau trečiąjį kartą Širvintų
kultūros centre buvo surengta graži šventė pagerbti šių
garbingų ir rajono gyventojams labai reikalingų profesijų žmones.
Pagerbti rajono
pedagogai.

Padėkos socialinėms darbuotojoms.
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Padėkos policijos pareigūnams.
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AUKSO VAINIKAS
Gražiausios spalvos, formos, darbščiausių
rankų darbai susipynė į „Aukso vainiką“. Senosios lietuvių tradicijos atgimsta naujuose
kūriniuose.
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2017 m. Vilniaus apskrities konkursinė liaudies meno darbų paroda atkeliavo į Širvintas.
Džiugu, kad mūsų krašto tautodailininkai Povilas Malinauskas, Kęstutis Norušis ir Julijanas
Gridziuška šiame konkurse tapo laureatais.

153

KULTŪRINIO GYVENIMO AKIMIRKOS RAJONO SENIŪNIJOSE

154

155

156

2017 M. PAMINĖTA GRAŽI MUSNINKŲ BIBLIOTEKOS 80-MEČIO SUKAKTIS
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PAGARBA ŠEIMAI
Širvintose subrendo
šiltos tradicijos ypatingai
paminėti Motinos ir Tėvo
dienas – pagerbti šeimą,
gyvybę dovanojusius žmones. Kartu su Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčios dvasininkais, Meno mokyklos
jaunaisiais muzikantais
šias šventes sutinkame
pakylėtai.
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LAIMINGAI VAIKYSTEI

Žiemą Širvintose ir
vėl nudžiuginome
vaikus įrengdami
ledo čiuožyklą.

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!
Užgavėnės Širvintose.
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Didžiausias mūsų turtas
– vaikai. Birželio 1-ąją,
Vaikų gynimo dieną, –
specialus renginys Širvintų krašto mažiesiems
ir akcija „Taikos glėbys“,
kurios simboliu 2017 m.
buvo vėjo malūnėliai.
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PAREIGA RAJONO ŽMONĖMS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 23 STR. ĮVARDINTA, KAD
ŽMONIŲ IŠRINKTAS SAVIVALDOS ATSTOVAS, TARYBOS NARYS, PRIVALO:
1. Dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose;
2. Būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
3. Dalyvauti komiteto, kurio narys jis yra, posėdžiuose;
4. Reglamento nustatyta tvarka informuoti merą ir (ar) tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą
interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu pareikštas nusišalinimas buvo
priimtas, jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant sprendimą.
5. Nuolat bendrauti su rinkėjais ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti
rinkėjams reglamento nustatyta tvarka.

Visuose Tarybos posėdžiuose dalyvavo Remigijus Bonikatas, Marija Gudonienė, Alfonsas
Romas Maršalka, Daiva Puzinienė, Rimas Stepaitis, Romas Zibalas.
Daugiausia Tarybos posėdžių praleido Andrius Jozonis (8), Kęstutis Pakalnis (6).
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Deja, ne visi Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai į savo tiesiogines pareigas žiūri
atsakingai. Dalyvavimas Tarybos komitetų posėdžiuose, kuriuose yra sprendžiami svarbūs
klausimai, diskutuojama dėl rengiamų ir parengtų sprendimų projektų, teikiamos rekomendacijos dėl būtinų pakeitimų ar pataisymų, yra tiesioginė Tarybos nario, išrinkto rajono gyventojų atstovauti jų interesus, pareiga.
Visuose Tarybos komitetų posėdžiuose 2017 m. dalyvavo Alfonsas Romas Maršalka.
Daugiausia Tarybos komitetų posėdžių 2017 m. praleido Andrius Jozonis (16 iš 16), Kęstutis Pakalnis (16 iš 16), Giedrius Jozonis (21 iš 22).
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS

2017 m. pabaigoje kreipiausi į Širvintų r.
savivaldybės Etikos komisiją, prašydama
įvertinti Finansų, investicijų ir ūkio reikalų
komiteto narių Andriaus Jozonio ir Kęstučio
Pakalnio, 2017 m. nedalyvavusių posėdžiuose nei karto, ir Kultūros, švietimo, jaunimo

ir sporto komiteto nario Giedriaus Jozonio,
dalyvavusio tik viename komiteto posėdyje,
pareigų nevykdymą. Taip pat prašiau išsiaiškinti posėdžių nelankymo priežastis, išanalizuoti susidariusią problemą ir pateikti
galimus sprendimo būdus.
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• Bus tvarkomas kraštovaizdis Širvintų mieste (Jaunimo parko, teritorijos šalia esančio tvenkinio
ir palei Plento g.). Iki metų pabaigos planuojama sutvarkyti teritoriją priešais Širvintų Šv.
Arkangelo Mykolo bažnyčią, atliekant želdynų tvarkymo, pėsčiųjų takų, mažosios kraštovaizdžio
architektūros įrengimo darbus, o palei Plento g. – želdynų tvarkymo darbus. Lygiagrečiai Lietuvos
automobilių kelių direkcija planuoja vykdyti pėsčiųjų tako palei Plento gatvę remonto darbus.
• Tęsiant projektą „Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“, bus pastatytas
pėsčiųjų tiltas, užbaigtas įrengti skveras prie skulptūros „Širvinta“, su šiuo skveru besiribojanti
Vilniaus g. šaligatvio atkarpa, pėsčiųjų takai, apšvietimas, mažosios architektūros elementai,
atnaujinti želdynai. Ant šlaito bus įrengtas amfiteatras, ant vandens – terasa. Pietvakariniame
krante bus suremontuotas pėsčiųjų ir dviračių takas. Taip pat bus sutvarkytas ir skveras tarp
Vilniaus g. ir krantinės prie namų Nr. 58 ir 60 (prie parduotuvės „Norfa“).
• Šalia Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Širvintų ligoninės bus įrengiama nauja viešoji
erdvė, automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės.
• Bus tęsiami kaimiškųjų vietovių modernaus gatvių apšvietimo ir mažos apimties infrastruktūros
(viešųjų erdvių sutvarkymo, poilsio zonų, vaikų žaidimų aikštelių įrengimo) projektų darbai.
Bus parengtas gatvių apšvietimo projektas, pradėti įrengimo darbai Bartkuškyje, Medžiukuose,
Jauniūnuose, Kabaldoje, Motiejūnuose, Čiobiškyje, Liukonyse, Musninkuose, Zibaluose, Alionių I,
Alionių II kaimuose, Anciūnuose ir Družuose.
• Bus parengtas techninis projektas ir pradėti projekto „Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas“
įgyvendinimo darbai.
• Gelvonuose ir Musninkuose vyks geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
rekonstravimo ir plėtros projekto darbai.
• Bus pradėti renovuoti daugiabučiai namai Širvintų mieste.
• Savivaldybei prisidedant 80 proc. lėšų, pagal gyventojų pateiktas paraiškas, bus tvarkomi 7
miesto daugiabučių kiemai.
• Bus atliekami privačių namų prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Širvintų
mieste, Širvintų, Kabaldos kaimuose darbai.
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Bus asfaltuojama Burniškių gatvė Burniškių k., Čiobiškio sen.
Bus asfaltuojama Juknonių gatvė Juknonių k., Čiobiškio sen.
Bus asfaltuojama Paupio gatvė Širvintų m.
Bus asfaltuojama Rožių gatvė Kabaldos k., Širvintų sen.
Bus asfaltuojama automobilių stovėjimo aikštelė prie Vilniaus g. 53 ir 59 daugiabučių.
Vyks dviračių tako nuo Vilniaus g. 142A Širvintų m. iki sankryžos su keliu Nr. 4302 Paširvintis–
Juodiškiai–Giedraičiai įrengimo darbai.
Lietuvos automobilių kelių direkcija išasfaltuos kelią Musninkai–Liukonėliai (9,502 km ilgio
atkarpą).
Bus rengiamas Jaunimo g. Širvintų m. rekonstravimo projektas.
Vyks Kriaunaitiškių g. Kabaldos k. remonto darbų projektavimas.
Vyks Beivydžių k. kelio Zibalų sen. remonto darbų projektavimas.
Bus įgyvendinamas projektas „Turizmo maršruto Elektrėnai–Širvintos–Ukmergė informacinės
infrastruktūros plėtra“, kurio metu įrengiami taktiliniai žemėlapiai (skirti akliesiems) ir kelio ženklai.

• 2018 m. vasarą bus atidarytas naujasis Širvintų futbolo stadionas.
• Bus baigtas projekto „Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas“ I etapas, pastatytas
baseino pastatas, kuriame įrengtas 4 takelių 25 m ilgio baseinas, vaikų baseinėlis, 3 pirtys,
administracinės, techninės patalpos, priimamasis, rūbinė, dušai, kavinė. Planuojama, kad
naujasis baseinas pradės veikti 2018 m. rudenį.
• Buvusiose senojo kino teatro patalpose (Vilniaus g. 81, Širvintose) bus įrengiama treniruoklių salė.
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• Bus pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Širvintų rajone“. Gyventojams
bus organizuojami mokymai, šviečiamieji renginiai, seminarai sveikos gyvensenos temomis,
diegiamos judumą skatinančios priemonės.
• Bus pradėtas įgyvendinti projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas Širvintų rajone“, kurio metu bus įsigyjama įranga ir atliekamas patalpų remontas.
• Bus pradėtas įgyvendinti projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas
tuberkulioze sergantiems asmenims Širvintų rajone“. Projekto metu bus teikiami maisto
talonai tvarkingai DOTS kabinetuose besilankantiems, tuberkulioze sergantiems asmenims.

• Bus vykdomi baigiamieji projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mieste (P. Cvirkos g.
15A)“ darbai.
• Bus tęsiamos projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone“ veiklos.
Teikiamos kompleksinės paslaugos šeimoms: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė
pagalba, mediacijos paslaugos, pavėžėjimo paslaugos, dalyvių informavimas ir koordinavimas,
įtraukiant vis daugiau Širvintų rajono gyventojų.
• Bus remontuojamos Širvintų rajono Socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio
patalpos, taip pat įsigyti nauji baldai ir įranga.
• Bus remontuojami 5 socialiniai būstai.
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• Bus vykdomi projekto „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“
darbai – aktų salės, sporto salės, koridoriaus remontas ir įsigyta įranga.
• Bus įgyvendintas projektas „Širvintų meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“,
atliktas pirmo aukšto patalpų remontas, apšiltintas pastatas, suremontuotas stogas.
• Bus suremontuotas Gelvonų gimnazijos stogas.

• Bus sutvarkyti 4 melioracijos grioviai, esantys Juodiškių, Vičiūnų ir Liukonių kadastrinėse vietovėse.
• Vyks projekto „Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija“ darbai, rekonstruojami blogos būklės grioviai ir juose esantys
hidrotechnikos statiniai.

Piktos kalbos greitai pasimiršta,
o nuveikti darbai džiugina kasdieną...
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Tik visi drauge kuriame geresnę
Širvintų krašto ateitį!
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