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Šioje ataskaitoje – tvirtos, tikros ir darnios komandos darbo rezultatai.

Ačiū už darbingus 2019-uosius metus, 
kuriant sėkmingą Širvintų kraštą.

Mero pavaduotojai 
Janinai Pažusienei

Savivaldybės administracij os direktorei 
Ingridai Baltušytei-Četrauskienei

Administracij os direktoriaus 
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Tarybos daugumos nariams!

Savivaldybės administracij os kolektyvui!
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Mieli Širvintų krašto žmonės,

Jūsų rankose – jau penktoji mano ir Širvintų rajono savi-
valdybės veiklos ataskaita. Kaip numato Vietos savivaldos 
įstatymas, į pareigą atsiskaityti už savo sprendimus bei įs-
taigos veiklą, žiūriu labai atsakingai. 

Vyko Savivaldos rinkimai, kuriuos vertinu kaip iškalbingą pasitikrinimą – ar 
einame teisingu keliu, ar vykdoma veikla bei darbai atliepia Jūsų lūkesčius. 
Džiaugiuosi, kad šį „egzaminą“ išlaikėme aukščiausiu įvertinimu – Jūsų iš-
reikštas pasitikėjimas lėmė dar stipresnę mūsų komandą Taryboje, o man 
skirti 72,61 proc. balsų suteikia dar daugiau jėgų ir ryžto siekti užsibrėžtų 
tikslų.

Nepaisant rinkimų šurmulio, metai buvo rezultatyvūs, darbingi ir intensy-
vūs – užtikrinome darbų nuoseklumą. 

Užsibrėžti 2019 m. metų tikslai didžiąja dalimi pasiekti.

Darbus ir toliau planavome atsižvelgdami į prioritetus: 

 › infrastruktūros gerinimą visame rajone, visose seniūnijose, 

 › švietimą, 

 › socialinę ir sveikatos apsaugą, 

 › sportą ir aktyvų laisvalaikį.

Kuo buvo svarbūs 
2019-ieji?
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Nuoširdžiai 
Širvintų rajono savivaldybės merė 
 
Živilė Pinskuvienė

Visuomet sakiau, kad labai svarbus dėmesys žmo-
nėms ne tik mieste, bet ir kaimiškose vietovėse – jų 
gyvenamajai aplinkai, infrastruktūrai, saugumui. Todėl 
ypač džiugina pradėti, vykdomi ir jau užbaigti projektai 
seniūnijose – naujos viešosios erdvės, daugiafunkcės 
sporto ir vaikų žaidimų aikštelės, modernus gatvių ap-
švietimas ir kiti svarbūs darbai – tam, kad šeimos, au-
ginančios vaikus, skirtingo amžiaus gyventojai turėtų 
galimybę savo artimiausioje aplinkoje laisvalaikį leisti 
aktyviau ir sveikiau. 

Džiaugiuosi, kad Jūs, suprasdami didžiulį darbų tem-
pą ir jų gausą, tiek viešai, tiek ateidami į priėmimą, 
išreiškiate savo pasitikėjimą ir išsakote savo pageida-
vimus, savo matymą. Žinoma, darbai vyksta ne burtų 
lazdele mostelėjus. Tačiau svarbu yra tai, kad kiekvie-
nas atliktas darbas, gerinantis infrastruktūrą, gražinan-
tis aplinką, pačių gyventojų iniciatyvos, prisidėjimas 

Širvintos švęs 545 metų jubiliejų. Jam ruošdamiesi turėsime pabaigti pra-
dėtus darbus ir imtis naujų. 

Laikysimės numatytų prioritetų ir tęsime pradėtus darbus.

2020 m. svarbūs ir tuo, kad rinksime naująjį Lietuvos Respublikos Seimą. 
Savivaldai patikimas ir aktyvus, už savo rinkėjus kovojantis Seimo narys yra 
ne mažiau svarbus už merą, seniūną ar seniūnaitį. Todėl linkiu, kad sprendi-
mus priimtume tik labai gerai apsvarstę ir įvertinę kandidatūras.

Ką mums atneš 

2020-ieji?

prie to yra bendras mūsų visų tikslas – kurti sėkmingą ir 
atvirą Širvintų kraštą. Visa tai daro turtingesnį kiekvie-
ną rajono žmogų – tiesiogine ta žodžio prasme. Atlikti 
darbai ir investicijos teikia naudą kiekvienam iš Jūsų. 
Juk visi matome, kaip auga nekilnojamojo turto, butų, 
žemės sklypų kainos, jų vertė mūsų rajone. 

Pristatydama šią ataskaitą, noriu nuoširdžiai padė-
koti tiek praėjusios kadencijos, tiek naujai išrinktos 
Tarybos darniai ir darbščiai valdančiajai daugumai. 
Žinau, kad ne visada lengva pakelti ranką balsuojant 
sudėtingais klausimais. Dažnai prireikia kelerių metų, 
kad įsitikintume, jog sprendimai tikrai buvo pagrįsti ir 
teisingi. Todėl komandos svarba yra tokia didelė. 

Ačiū visiems naujosios kadencijos Tarybos daugu-
mos nariams: Vilmai Bartusevičienei, Marijanui Bylins-
kiui, Remigijui Bonikatui, Virginijui Daugėlai, Marijai Gu-
donienei, Juliui Jagminui, Vytautui Kalesnikui, Alfonsui 
Romui Maršalkai, Dariui Paliukėnui, Janinai Pažusienei, 
Daivai Puzinienei, Rimui Stepaičiui, Linui Šalkauskui, 
Romui Zibalui, kurie nuo pat pirmų darbo dienų aktyviai 
domisi rajono situacija, gilinasi į skirtingas sritis, išsa-

ko savo ir Jūsų nuomonę. Tai lemia, kad darbas vyksta 
sklandžiau. 

Nuoširdžiai ačiū už darnų darbą, bendradarbiavimą 
Savivaldybės administracijos kolektyvui ir jo vadovėms 
– Ingridai Baltušytei-Četrauskienei bei Dovilei Audėjūtei, 
visoms Savivaldybės įmonėms ir įstaigoms.

Ačiū visiems Širvintų rajono žmonėms. Jūs esate 
mūsų komandos pagrindinis variklis. Būkime atviri, iš-
klausykime vieni kitus ir kartu siekime sėkmingos, pa-
lankios kiekvienam žmogui Širvintų rajono ateities.

Geras susisiekimas, tinkamai 
pritaikyta infrastruktūra ska-
tina įvairaus nekilnojamojo 
turto objektų kainų augimą.

Registrų centro vertinimu:

„

„
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Po trejų metų pertraukos 2019 m. Širvintų rajono savivaldybė vėl tapo viena iš 
svarių Lietuvos Savivaldybių Asociacij os jau keturiolika metų organizuojamų ap-
dovanojimų laureate. Vienai iš pirmųjų šalyje užtikrinus saugaus kanalo prane-
šimams apie korupcij ą organizavimą ir tapus pavyzdžiu kitoms savivaldybėms, 
įteiktas Teisingumo ministerij os įsteigtas apdovanojimas „Už Lietuvoje įgyven-
dinto Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas“.

Širvintų rajono savivaldybės pažanga įvertinta 
jau antruoju „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu

2019 M. PASIEKIMAI

„Griežtai pasisakome prieš kyšininkavi-
mą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnau-
džiavimą tarnybine padėtimi, įgaliojimų 
viršij imą, piktnaudžiavimą ofi cialiais įga-
liojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą 
ar švaistymą, tarnybos, komercinės pa-
slapties atskleidimą ir kitas korupcinio po-
būdžio nusikalstamas veikas. Todėl 2019 m. 
sausio 1 d. įsigaliojus naujajam  Pranešėjų 
apsaugos įstatymui, nedelsiant užtikrino-
me, kad įstaigoje veiktų vidinis pranešėjų 
kanalas, kuris leidžia darbuotojams ar as-
menims, turintiems su įstaiga sutartinius 
santykius (rangos, konsultavimo, prakti-
kos, savanorystės ir pan.), pranešti apie ko-
rupcinio pobūdžio pažeidimus.“

Kiekvienas pasiekimas - tai visos komandos įvertinimas. Su Tarybos nariais, 
Savivaldybės juriste ir kontroliere „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų ceremonij oje.

Akcentavęs, kad Širvintų rajono savivaldybė pirmoji Lietuvoje įdiegė 
saugų kanalą pranešimams apie korupcij ą, apdovanojimą įteikė Teisin-
gumo viceministras Žydrūnas Plytnikas.
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2019 m. pasaulinės nevyriausybinės organizaci-
jos, tiriančios įvairaus pobūdžio korupcij ą, „Trans-
parency International“, Lietuvos skyrius atliko visų 
šalies savivaldybių skaidrumo tyrimą, vertinantį 
interneto svetainėje pateiktus duomenis. Širvin-
tų rajono savivaldybė šiame tyrime užėmė trečią 
vietą šalyje. 

1 3
JONIŠKIO 
RAJONAS

ŠIRVINTŲ 
RAJONAS

VIETA
2

ALYTAUS 
RAJONAS

VIETA VIETA

TYRIMO REZULTATAI

Savivaldybių indeksas: 
Širvintų rajonas – pirmojo 
dešimtuko savivaldybė

2019 m. Savivaldybių indekso duomenimis, 
surinkęs 61 balą, Širvintų rajonas su Taura-
gės, Rietavo ir Vilniaus r. savivaldybėmis da-
lij asi 9-12 vieta. 

Pagal pasiektus rezultatus lygiuojamės su pramoniniais Klai-
pėdos, Kauno, Mažeikių, Marij ampolės, Panevėžio, Šilutės ra-
jonais ar išskirtiniu kurortų statusu apdovanotomis Palangos, 
Druskininkų savivaldybėms.

Širvintų rajono savivaldybė 2019 m. geriausiai pasirodė 
transporto, sveikatos ir socialinės rūpybos, mokesčių bei turto 
valdymo srityse.

Mokesčių srityje aukštą įvertinimą lėmė 2018 m. taikytas že-
mesnis nei vidutinis pagrindinis nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifas; žema, net 3 kartus mažesnė už šalies vidurkį verslo 
liudij imo vidutinė kaina – 31 euras. Palyginimui, Ukmergės r. jis 
siekė 141 Eur, Kaišiadorių r. – 182 Eur, Elektrėnuose – 105 Eur. 
Tai parodo, kad mokesčių politika, kiek ji priklauso nuo Savival-
dybės, formuojama atsižvelgiant į žmogų, skatinant gyventojų 
verslumą.

Turto valdymo srityje esame patys pirmieji. 1000 gyventojų 
teko 2192 kv. m Savivaldybės patalpų ir pastatų ploto. O tai ma-
žiau nei šalies vidurkis (5258 kv. m).

Savivaldybių skaidrumo tyrime – 3-oji vieta

VIETA SRITIS

1 Savivaldybės tarybos veiklos skaidrumas

2 Biudžeto skaidrumas

2 Įmonių ir paslaugų skaidrumas

2 Viešųjų pirkimų skaidrumas

2 Gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą

2 Institucij os struktūra

3 Antikorupcinė politika
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SKAIDRUS IR SUBALANSUOTAS BIUDŽETAS

2019 metų Širvintų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo 20 150 000 eurų.
Gauta 20 365 100 eurų arba 101 proc., t. y. 215 100 eurų daugiau negu planuota.

Per 2019 metus Širvintų rajono savivaldybės taryba priėmė 5 sprendimus dėl biudžeto pakeitimo. Sprendimus 
pakeisti biudžetą lėmė teisės aktų pasikeitimai, gautos papildomos lėšos, asignavimų valdytojų prašymai.

Didžiausią 2019 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį 
sudarė lėšos švietimui (33,8 proc. viso biudžeto).

Širvintų rajono 
savivaldybės biudžeto 

išlaidų struktūra

2019 metų

Ekonomika

25,0%

Viešoji tvarka ir
visuomenės apsauga

1,9%

Gynyba

0,1%

Bendros
valstybės paslaugos

10,4%

Finansinio turto ir 
įsipareigojimų vykdymas

1,7%

Švietimas

33,8%

Kultūra

8,6%

Socialinė apsauga ir
sveikatos priežiūra

12,0%
Būstas ir komunalinis ūkis

2,1%

Aplinkos apsauga

4,3%

2019 m. pajamų planas 2019 m. pajamų plano įvykdymas

30 000 000 EUR

22 500 000 EUR

15 000 000 EUR

7 500 000 EUR

0 EUR
Mokesčiai
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2015 m. sausio 1 d. Širvintų r. savivaldybės paskolų suma 
siekė 2,16 milij onų Eur. Prieš pat tuometinės Savivaldybės 
tarybos kadencij os pabaigą, 2015 m. balandžio 8 d., buvusi 
Administracij os direktorė Elena Davidavičienė pasirašė su-
tartį dėl dar vienos paskolos – 585 500 Eur sumai. Tai lėmė, 
kad darbą 2015 m. balandžio 13 d. mes pradėjome su 2,75 mi-
lij onų Eur paskolų našta.

Dar daugiau, 2010–2015 m. buvusi rajono valdžia dalį pa-
skolų ėmė su sąlygomis, numatančiomis, kad jas atiduoti 
Savivaldybė privalės tik nuo 2016 m. kovo mėn. (Ne veltui sa-
koma – „po mūsų – nors ir tvanas“).

Mums pradėjus dirbti, nuo 2015 m. balandžio 13 d., pasikei-
tus skolinimosi limitus numatantiems teisės aktams, pasko-
lų, reikalingų prisidėti prie vykdomų didžiųjų projektų, galėjo-

Nuo 2011 m. iki 2015 m. balandžio 13 d. Širvintų rajono 
savivaldybei vadovavo meras Vincas Jasiukevičius. 

Administracij os direktorė buvo Elena Davidavičienė.

Nuo 2015 m. balandžio 13 d. Širvintų rajono savivaldybei 
vadovauja merė Živilė Pinskuvienė ir Administracij os 

direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.

me paimti tik tiek, kiek jų grąžindavome praėjusiais metais.

Taigi, palyginus su 2015-04-13 metais, kai paveldėjome 
2,75 mln. Eur paskolų naštą, 2019 m. gruodžio 31 d. ši suma 
ne tik kad nepadidėjo, bet netgi sumažėjo. Ir tai pasiekta įgy-
vendinus daugybę didžiųjų infrastruktūros projektų ir darbų.

Ir toliau vykdome prievolę grąžindami buvusių 
valdžių skolas

Siekdami sumažinti Savivaldybės skolų naštą ir paskolų 
palūkanas, dar 2016 m. paskolas refi nansavome. Tai leido 
sumažinti mokamas palūkanas 1,5–3 kartais. Palyginimui – 
už 2019 m. sumokėta 23,3 tūkst. Eur palūkanų, tuo tarpu 
2015 m. buvo sumokėta 47,8 tūkst. Eur.

Diagramoje matosi, kiek paskolų kuriais metais buvo paimta ir kiek grąžinta
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2015 m. atėjome dirbti į „praskolintą“ Savivaldybę, kurią slėgė didžiulė 2,75 mln. Eur 
paskolų našta. Tai yra labai daug. Šias „buvusiųjų“ paimtas paskolas išmokame iki dabar ir 
mokėsime dar ilgus metus. Deja, prisiminti didesnių, naudingų rajonui ir jo žmonėms darbų, 
padarytų už tuos pinigus, būtų sunku. Na, nebent „auksinį“  dumblo kasimą.

Džiaugiamės, kad mums, net ir mokant didžiules sumas už dešimtmetį siekiančias 
paskolas, pavyksta užtikrinti ir darbų tempą, ir didžiųjų ES projektų vykdymą.
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DARBAI
KAIMIŠKOSE 
VIETOVĖSE
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Darbai, skirti kiekvienam žmogui, bendruomenei, kuriant 
saugų, jaukų, patogesnį gyventi rajoną, siekiant skatinti 
aktyvesnį, sveikesnį žmonių gyvenimo būdą, pasiekė net ir 
atokiausias, nuo rajono cento nutolusias gyvenvietes.

2019 m. gausūs darbų kaimiškose rajono vietovėse

Svarbi veiklos sritis – nuolatiniai susitikimai visose rajono seniūnijose, 
atskirose gyvenvietėse, bendruomenėse. „Iš pirmų lūpų“ išgirstos proble-
mos greičiausiai suranda kelią į sprendimus. O gyventojų nuomonė visuo-
met svarbi planuojant ateities projektus bei darbus.

Naujos laisvalaikio erdvės

Universalios sporto ir vaikų 
žaidimų aikštelės

Modernus apšvietimas

Kelių tvarkymas
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Širvintų rajone per 2019 m. buvo atidarytos šešios naujos 
daugiafunkcės sporto aikštelės. Dvi iš jų – Alionių seniūnij o-
je, Alionių I k. ir Juodiškiuose.  

Šių kaimiškų vietovių šeimos, vaikai, jaunimas ir senjorai savo laisvalaikį 
jau gali leisti lauke  aktyviai ir sveikai, judėdami ir sportuodami, susitikdami 
ir bendraudami.

ALIONIŲ SENIŪNIJ A

Simbolinę juostelę kerpame su mažaisiais alioniškiais, 
mero pavaduotoja Janina Pažusiene, seniūnu Sigitu Bankausku.

Nauja daugiafunkcė sporto aikštelė Alionių I k.

Alioniškiai džiaugiasi galimybe susitikti, bendrauti ir aktyviai leisti laiką.

Juodiškiai

Pirmasis žingsnis – susitikimas su Juodiškių 
bendruomene aptarti lūkesčius ir planuojamus darbus.

Naujoji sporto aikštelė.

Sporto aikštelė PRIEŠ.

Projekto darbai.

Įrengta krepšinio aikštelė, 
išlyginta, sutvarkyta ir aptver-
ta teritorij a. Įgyvendinant pro-
jektą, čia 2020 m. bus pasta-
tyti ir vaikų žaidimų aikštelės 
įrenginiai, lauko treniruokliai, 
suoliukai, šiukšliadėžės.

„Penki“ – už džiaugsmą vaikams.Alioniškiai džiaugiasi galimybe susitikti, bendrauti ir aktyviai leisti laiką.

Juodiškiai

Pirmasis žingsnis – susitikimas su Juodiškių 
bendruomene aptarti lūkesčius ir planuojamus darbus.
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ČIOBIŠKIO SENIŪNIJ A

Čiobiškio krašto žmonėms – lauko treniruokliai, nauja vai-
kų žaidimų aikštelė su suoliukais ir šiukšliadėžėmis.

Ko labiausiai reikia Čiobiškio bendruomenei? 

Žmonių išsakyti lūkesčiai ir priimtas bendras sprendimas – pareng-
tas projektas, kurio metu bus įrengta lauko estrada, sutvarkyta teritorij a, 
įrengta mažoji infrastruktūra – suoliukai, šiukšliadėžės ir kt.

Sutvarkytas Astruvkos k. sąvartynas

Didžiulės krūvos padangų, pavojingo asbestinio šiferio, 
stambiagabaričių bei įvairių buitinių atliekų – visa tai iš įpro-
čio į Astruvkos k. prieš daugelį metų buvusio sąvartyno vietą 
vis vežė ir metė tiek vietos, tiek apylinkių gyventojai. Nepai-
sydami, kad iš esmės pasikeitė atliekų tvarkymo reikalavimai, 
kad tokio pobūdžio sąvartynai yra draudžiami, kad rajone vei-
kia šių atliekų surinkimo aikštelė.

Žmonių išsakyti lūkesčiai ir priimtas bendras sprendimas – pareng-
tas projektas, kurio metu bus įrengta lauko estrada, sutvarkyta teritorij a, 
įrengta mažoji infrastruktūra – suoliukai, šiukšliadėžės ir kt.

Kapitališkai sutvarkyta ir išasfaltuota 
kelio atkarpa.

Naująją viešąją erdvę apšviečia modernūs, ekologiški, saulės energij os šviestuvai.

PRIEŠ

PO

PRIEŠ PO

Atliekos buvo 
išrūšiuotos, teritorij a 

sutvarkyta bei išvalyta.Išvežta 32 t atliekų.

Susitikimas su čiobiškiečiais.
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JAUNIŪNŲ SENIŪNIJ A

Medžiukai

Ko žmonėms reikia, kad savo gyvenamoje aplinkoje jaustųsi 
saugiau, jaukiau, kad galėtų susitikti ir bendrauti. Kasmetiniai 
susitikimai kiekvienoje seniūnij oje – ne tik pristatyti darbų re-
zultatus, bet ir aptarti planus.

PRIEŠ

PO

Nauja viešoji erdvė apšviesta moderniais saulės energij os šviestuvais.

Susitikime su Medžiukų krašto 
gyventojais aptariami planuojami darbai.

Įspūdingas Medžiukų
bendruomenės AČIŪ.

Daugiafunkcė sporto aikštelė, lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelė 
su poilsio zona – vieno iš labiausiai nuo rajono centro nutolusio Medžiukų 
krašto bendruomenei.
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Bartkuškis

2019 m. Mokslo ir žinių diena Bartkuškyje prasidėjo ypatingai – 
kartu su mažiausiais pradinukais atidaryta nauja daugiafunkcė 
sporto aikštelė. Juk po pamokų tiek mažesniems mokinukams, 
tiek jaunimui, tiek aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjams labai 
svarbu pabūti lauke, pažaisti kamuoliu, pasimankštinti.

Naująją sporto aikštelę iš karto išbandė jaunieji sporto mėgėjai.Anksčiau vaikai sportavo tiesiog pievoje.

Vietos užtenka ne tik pasportuoti, bet ir prisėsti bei pailsėti.

Šventinė nuotaika visai bendruomenei.

PRIEŠ PO

Prie naujosios aikštelės – modernūs saulės energij os šviestuvai.
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GELVONŲ SENIŪNIJ A

Gelvonų sen. Liukonių k. dviejose – Sodžiaus ir Malūno gatvėse – apšvietimas jau įrengtas.
2020 m. Malūno g. bus ir išasfaltuota.

Aktyvios ir visuomeniškos Gelvonų bendruomenės lūkesčiai įrengti lauko 
estradą, sutvarkyti teritorij ą, pritaikyti ją kultūriniams renginiams išgirsti – 
projektas jau parengtas ir 2020 m. bus įgyvendintas. 

Daugiau nei dešimtmetį Širvintų rajonas skendėjo stagnacij oje ir tamsoje. Dabar darbas dar-
bą veja - apimant visą rajoną, visas seniūnij as.

Savivaldybės administracij ai parengus projektus ir gavus Europos Sąjungos fi nansavimą, 
gatvių apšvietimas įrengiamas net šešiose rajono kaimiškose vietovėse: Kabaldos k., 

Paširvinčio g., Alionių II k. Gervių g., Družų k. Širvintų g., Čiobiškio mstl. Liepų g.

Gelvonų sen. Liukonių k. dviejose – Sodžiaus ir Malūno gatvėse – apšvietimas jau įrengtas.

Savivaldybės administracij ai parengus projektus ir gavus Europos Sąjungos fi nansavimą, 
gatvių apšvietimas įrengiamas net šešiose rajono kaimiškose vietovėse

Paširvinčio g., Alionių II k. Gervių g., Družų k. Širvintų g., Čiobiškio mstl. Liepų g.

Ko labiausiai reikia gelvoniškiams?
Susitikimas su aktyvia bendruomene.
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KERNAVĖS SENIŪNIJ A

Rengiant šią ataskaitą, Širvintų rajono savivaldybės taryba jau pritarė projekto įgyvendinimui. Tai yra antrasis 
žingsnis. Po jo Savivaldybės administracij a teiks projekto dokumentus Valstybės investicij ų programos lėšoms 
gauti. Tikimės, kad projektas bus patvirtintas ir Kultūros ministerij os. Tada bus ne tik įkurtas Širvintų krašto kovų 
už laisvę muziejus, bet, išsaugant vertingąsias savybes, bus rekonstruotas kultūros paveldo objektas – buvusios 
Kernavės pradinės mokyklos pastatas (J. Šiaučiūno g. 3). 

Jau pats statinys byloja išskirtinę krašto istorij ą – 1929-1930 m. J. Šiaučiūno iniciatyva Kernavės pradinės moky-
klos pastate buvo įkurtas krašto muziejus, kuris vėliau išaugo iki šiandieninio Valstybinio Kernavės kultūrinio rezer-
vato archeologij os ir istorij os muziejaus. Muziejuje ketinama įrengti ekspozicij as, kuriose bus pristatoma Širvintų 
krašto istorij a, apimanti Nepriklausomybės kovas, iškilius krašto žmones. 

2019 m. Širvintų kultūros centro Kernavės fi lialui buvo skirta 4500 Eur veiklai ir instrumentams. Iš 
Savivaldybės biudžeto buvo skirta 10 000 Eur ansamblio „Medgrinda“ autentiškiems XIII–XIV a. archeo-
loginiams kostiumams įsigyti.

2019 m. buvo parengtas Šir-
vintų krašto kovų už laisvę mu-
ziejaus investicij ų projektas, 
sukurta ekspozicij ų koncepci-
ja. Dėl projekto įgyvendinimo 
(muziejaus įkūrimo) kreiptasi į 
Ministrą Pirmininką, Vyriausy-
bės kanclerį, Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministerij ą.

Senoji Lietuvos sostinė Kernavė – unikali vietovė. Čia vei-
kiantis valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas 2004 metais 
įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą. Todėl čia 
ypatingas dėmesys skiriamas istorij ai, tradicij oms, kultūrai.

Susitikimas su tradicinių amatų puoselėtojais 
ir tautodailininkais prieš Rasos (Joninių) šventę, 
Kernavėje organizuojamą Širvintų kultūros centro. 

Aptariant prekybos organizavimo klausimus, pabrėžta, kad 
pagarba ir prioritetas bus skiriamas rankų darbui, iš senovės 
atėjusiems tradiciniams gaminiams, o alaus, kiniškų blizgučių 
bei atvežtinių mėsos produktų prekybininkams prekybos vietų 
zonos bus skirtos toliau nuo centrinės šventės dalies.  
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MUSNINKŲ SENIŪNIJ A

Musninkų miestelyje, šalia Alfonso Petrulio gimnazij os, atnaujintas sena-
sis, kelis dešimtmečius skaičiavęs stadionas. Čia įrengta ne tik daugiafunk-
cė sporto aikštelė, bet ir 100 m bėgimo takas, šuolių į tolį zona, lauko treni-
ruokliai. 

Darbai – gyventojų saugumui. Įrengiamas gatvių apšvietimas 
Musninkų miestelio Čiobiškio ir Parko gatvėse. 

Naujasis bėgimo takas.

Lauko treniruokliai – 
aktyviam laisvalaikiui.Naujasis Musninkų sporto aikštynas.
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ZIBALŲ SENIŪNIJ A

Naujos, modernios, atviros kiekvienam daugiafunkcės sporto 
aikštelės praturtino ir Zibalų miestelį bei Anciūnų kaimą. 

Gyvenimas dulkėse, prastos būklės žvyrkelis, po rudens liūčių ar pavasa-
rio atlydžių tampantis tikru kliūčių ruožu, Anciūnų apylinkių gyventojams 
liks tik nemaloniu prisiminimu.

Išasfaltuota prasčiausios būklės Zibalų sen. Beivydžių kaimo vietinės 
reikšmės kelio Kaimynų g., Beivydžių k. – Veiveros k. – Vazgūnų k. – Liepų 
g., Anciūnų k. 1.5 km ilgio atkarpa! 2020 m. planuojama užbaigti tvarkyti ir 
likusią šio kelio dalį.

Duoto 
žodžio 
laikomasi!

Jei buvo 
pasakyta – 
vadinasi, 
darbas 
padarytas!

PRIEŠ PO

Išasfaltuota Beivydžių kelio atkarpa

Universalią sporto aikštelę išbando 
Zibalų bendruomenės vaikai.

Anciūnuose įrengti saulės
energij os šviestuvai.

Vaikų žaidimų aikštelė Anciūnuose.Atidarymo šventės akimirkos.Bendruomenės padėka.

ANCIŪNAIZIBALAI
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ŠIRVINTŲ SENIŪNIJ A

Kabaldos šaligatviai ir apšvietimas

2019 m. pradžioje užbaigti pėsčiųjų ir dvi-
račių tako, kuris prasideda Vilniaus g. Širvin-
tų miesto pabaigoje, eina per visą Kabaldos 
kaimą, ir baigiasi ties kelio Paširvintys-Juo-
diškiai-Giedraičiai sankryža, įrengimo darbai.

Švaresnė aplinka

76 būstai – tiek gyventojų namų 
Širvintų mieste, Širvintų ir Kabaldos 
kaimuose projekto lėšomis buvo pri-
jungti prie centralizuotų nuotekų su-
rinkimo tinklų. Gyventojams šie dar-
bai nieko nekainavo. Projekto darbai.

Naująjį Paširvinčio g. pėsčiųjų ir 
dviratininkų taką jau apšviečia taupūs

ir modernūs šviestuvai.

Tai labai svarbus projektas, kuriam buvo gautas Euro-
pos Sąjungos fi nansavimas. Jis skirtas pagerinti pės-
čiųjų ir dviratininkų eismo sąlygas, pritaikyti infrastruk-
tūrą darniam judėjimui, didinti Širvintų miesto ir rajono 
gyventojų mobilumą, skatinti aktyvesnį laisvalaikį.

2019 m. pabaigoje prie naujojo pėsčiųjų ir dviratininkų 
tako įrengtas ir naujas, modernus gatvės apšvietimas.

Susitikimas su Avižonių kaimo 
bendruomene ir aktualaus klausimo - 

gatvės apšvietimo - aptarimas. 

Susitikimas su Širvintų kaimo 
bendruomene „Upė“

Aktyvi ir veikli Širvintų kaimo ben-
druomenė „Upė“ - bene vienintelė ra-
jone, neturinti patalpų, kuriose galėtų 
susitikti ir vykdyti veiklą. 

Sprendžiant šią problemą, 2019 m. buvo pa-
rengtas projektas ir gautas fi nansavimas. O jau 
2020 m. Širvintų kaime bus įrengta poilsio ir 
laisvalaikio zona su patalpomis bendruomenės 
veiklai, vaikų žaidimų aikštele, lauko treniruo-
kliais. Teritorij a bus aptverta, įrengta mažosios 
infrastruktūros elementų.



21

Motiejūnų aikštelė

Motiejūnų kaime – nau-
ja viešoji laisvalaikio zona. 
Čia įrengta vaikų žaidimų 
aikštelė, lauko treniruokliai, 
mažoji infrastruktūra: suo-
liukai, šiukšliadėžės.

Aikštelei apšviesti gyventojų 
saugumui įrengti modernūs, eko-
logiški saulės energij os šviestuvai. 

DARBAI KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE

Motiejūnų aikštelė

Motiejūnų kaime – nau-
ja viešoji laisvalaikio zona. 
Čia įrengta vaikų žaidimų 
aikštelė, lauko treniruokliai, 
mažoji infrastruktūra: suo-
liukai, šiukšliadėžės.

Aikštelei apšviesti gyventojų 
saugumui įrengti modernūs, eko-
logiški saulės energij os šviestuvai. 

Družų aikštelė

Družuose įrengta daugiafunkcė sporto aikštelė, lauko tre-
niruokliai, vaikų žaidimų aikštelė su moderniais, ekologiš-
kais, saulės energij ą naudojančiais lauko šviestuvais. Moterys visada turi apie ką pasikalbėti.

Naujoji aikštelė iš karto tapo bendruomenės traukos centru.

Su mažiausiais Družų
bendruomenės nariais.
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Žemės ūkio infrastruktūros darbai rajone

2019 m. atlikti melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai:

 › 89 680 eurų – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų 
remontui ir priežiūrai Musninkų, Vičiūnų, Bagaslaviškio, Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių ir 
Bartkuškio kadastrinėse vietovėse. Suremontuota 10,796 km melioracijos griovių, 13 
vnt. pralaidų, 118 vnt. kitų statinių, atlikta Spietiškių k. tilto Nr. 1 per Musės upę ir 13,482 
km melioracijos statinių priežiūros darbų.

 › 2 300 eurų – valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos statinių priežiūrai.

 › 24 080 eurų – melioracijos statinių avarinių gedimų remontui.

SUREMONTUOTA:

 › 10,796 km 
melioracijos 
griovių;

 › 13 vnt. pralaidų;

 › 118 vnt. kitų 
statinių.

Savivaldybės administracijai pa-
rengus projektą, papildomai me-
lioracijos statinių remontui 2019 
m. buvo gauta 255 027,90 Eur Eu-
ropos Sąjungos solidarumo fondo 
lėšų. Projekto metu Bagaslaviškio, 
Liukonių ir Vileikiškių kadastrinėse 
vietovėse buvo atnaujinta žemės 
ūkio veiklai naudojamų laukų dre-
nažo inžinerinė infrastruktūra, at-
statytos ir sutvirtintos pažeistos 
melioracijos statinių konstrukci-
jos: 17,900 km melioracijos griovių, 
20 vnt. pralaidų, 198 vnt. kitų stati-
nių, 0,384 km drenažo linijų.

Po remonto darbų atlikimo page-
rėjo šių vietovių bendro naudojimo 
melioracijos inžinerinės infras-
truktūros techninė būklė.

Darbai Liukonyse.

Darbai Vileikiškiuose. Darbai Gervėčiuose.

PRIEŠ

PO

PRIEŠ

PO

PRIEŠ

PO

Papildomai 
melioracijos 

statinių remontui 
buvo gauta 

255 027,90 Eur
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Darbą pradėjo naujai išrinkti seniūnaičiai

Gyventojų išreikštas pasitikėjimas ir seniūnaičio pareigų patikėjimas – tai 
didžiausias stimulas nuveikti kuo daugiau gerų darbų savo krašto labui.

2019 m. darbą pradėjo naujai kadencij ai vietos gyventojų išrinkti seniūnaičiai. Įteikdamos pa-
žymėjimus ir sveikindamos su atsakingo darbo pradžia kartu su mero pavaduotoja Janina Pa-
žusienė, Administracij os direktore Ingrida Baltušyte-Četrauskiene, direktoriaus pavaduotoja 
Dovile Audėjūte linkėjome seniūnaičiams būti aktyviems savivaldos atstovams, glaudaus ben-
dradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, entuziazmo ir energij os įgyvendinant naujas idėjas.

Susitikimas su naujai išrinktais bendruomenių atstovais - seniūnaičiais 
Rimantu Masiuku, Vidmantu Raudeliūnu, Vanda Liutkiene, Genadij umi Nikiferovičiumi.

Seniūnaičių pažymėjimai įteikti Nij olei Varnagirienei, Irenai Bekionienei, 
Vidai Kavoliūnaitei, Ovidij ui Visockui, Renatui Kasparui, Juzef‘ui Stankevič‘iui.

Seniūnaičio pareigas pradėjo eiti ir Danguolė Rinkevičienė, Violeta Naraškevičienė, Jadvyga Kielienė, Zenonas Miselis, 
Danutė Lemešovienė, Erika Svirskienė, Danguolė Kalesnikienė, Darius Blusevičius, Jonas Kancerevičius, Saulius Avlasevičius.

Alvyda Krapienė ir Dalia Bulonienė į seniūnaičių pareigas išrinktos jau ne pirmą kartą.
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Metų ūkis

DARBAI KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE

2019 m. gruodį, kai žemdirbiai jau pabaigę didžiuo-
sius darbus, į padėkos vakarą buvo pakviesti rajono 
ūkininkai. 

Vakaro kulminacij a – nuo 2001 m. rajone organizuojamo kon-
kurso „Metų ūkis“ 2019 m. rezultatų paskelbimas. Šio konkurso 
tikslas – skatinti ūkininkus pažangiai ūkininkauti, diegti naujoves. 

Šventėje dalyvavę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeri-
jos atstovai – širvintiškis, Korupcij os prevencij os ir vidaus tyrimų 
skyriaus vedėjas, atliekantis Ministerij os kanclerio funkcij as Jurij  
Kornij enko ir Ministerij os patarėja Jūratė Vitkutė įteikė ministro 
Andriaus Palionio padėkas. Paskelbti nominacij ų „Bendruome-
niškiausias / visuomeniškiausias ūkininkas“, „Už Širvintų kraš-
to garsinimą“, „Už inovacij ų diegimą“,  „Už ekologij os skatinimą“, 
„Moderniausios technikos ūkis“, „Už netradicinį ūkininkavimą“, 
„Sportiškiausias ūkininkas“ nugalėtojai.

NUGALĖTOJAI

Agnė Mažuikienė
Alionių seniūnij oje įrengti modernūs 
1,5 ha agurkų ir pomidorų šiltnamiai, 
232 ha dirbamos žemės.

Rokas Jankauskas
Širvintų sen. 505 ha auginantis 
grūdines kultūras.

Ramūnas Kisielius
Zibalų sen., valdantis 144 ha žemės, 
auginantis mėsinius galvij us.

Konkurso „Metų ūkis 2019“ 2 vietos 
nugalėtojas Rokas Jankauskas

Nominacij a „Už ekologij os skatinimą“ 
įteikta Janui Germanui.

Nominacij ą „Sportiškiausias ūkininkas“ 
laimėjo Artūras Barauskas.

Su konkurso „Metų ūkis 2019“ 1 vietos nugalėtoja Agne Mažuikiene.

Žemės ūkio ministro padėkas ūkininkams Jan‘ui Mučin‘ui, Deividui Germanui, Agnei Mu-
leronkaitei, Eugenij ui Paliuliui už sėkmingą ūkininkavimą bei ūkių plėtrą įteikė Ministeri-
jos kanclerio funkcij as atliekantis Jurij  Kornij enko ir Ministerij os patarėja Jūratė Vitkutė. 
Administracij os Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Mindaugui 
Staniuliui įteikta padėka už sėkmingą bendradarbiavimą su Širvintų rajono žemdirbiais bei 
profesionalumą kasdieniame darbe.
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Nominacij a „Už inovacij ų diegimą“ 
įteikta Mariui Valantavičiui.

Nominacij a „Už netradicinį ūkininkavimą“ 
įteikta Teresei Dindienei.

Nominacij ą „Moderniausias technikos kiemas“ laimėjo Irmantas Drėgva. Koncertavo daininkas  Egidij us Sipavičius.

Renginį vedė ir savo dainas ūkininkams 
dovanojo atlikėja Nij olė Pareigytė.

Nominacij a „Už Širvintų krašto garsinimą“ 
įteikta Kristinai Martinėlienei.

Nominacij ą „Bendruomeniškiausias ūkininkas“
laimėjo Antanas Rutkauskas.
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Nuoširdūs sveikinimai rajono ugniagesiams gelbėtojams profesinės 
šventės – Šv. Florij ono dienos proga

Padėkos už svarius darbo rezultatus. Koncertinės programos akimirka.

Tęsiant užsimezgusį bendradarbiavimą, 2019 m. liepos mėnesį Širvintose 
viešėjo svečiai iš Lenkij os Respublikos – net 36 žmonių delegacij a. 

Zambruvo rajono meras Jaroslav Kos, Zambruvo apskrities savanorių ugniagesių prezidentas 
Grzegorz Gosk, vyriausias savanoris Bogdan Pac bei ugniagesiai savanoriai, susitikę su Širvintų 
r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovu Gintaru Pumpučiu, seniūnu Sigitu Bankausku, 
apžiūrėjo Širvintų ugniagesių bazę, turimą techniką, bendravo su Šešuolėlių ugniagesių gelbė-
tojų komanda. Susitikimo metu buvo ne tik dalij amasi patirtimi, bet ir apsvarstytos galimybės 
rengi bendrą Širvintų ir Zambruvo ugniagesių projektą, kuris leistų įsigyti naujos, modernios 
įrangos, pilnos komplektacij os gaisrinių automobilių.

Lenkij os delegacij ą sveikino Tarybos narės Rima Jasevičienė, Vilma Bartusevičienė, 
Investicij ų skyriaus vyr. specialistė Stanislava Norušienė.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Gaisrinė sauga
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Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų minis-
terij os 2019 m. skyrė garbingą apdovanojimą „Už nuopelnus gyventojų saugai“.

Apdovanojimą perdavė Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Eugenij us 
Iziumcevas ir Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Gintaras Pumputis.

Ketvirtasis gaisrinės saugos automobilis per pastaruosius metus, kuriuo 
naudojasi Musninkų tarnybos darbuotojai! 

Didžiulį žmonių pasitikėjimą turintys, rizikingą darbą dirbantys mūsų rajono gaisrininkai gali 
didžiuotis – esame bene vieninteliai šalyje, kurių Savivaldybės tarnyba dirba visais europietiš-
kais automobiliais. 2019 m. taip pat atnaujinta ir įranga Jauniūnų, Šešuolėlių, Gelvonų ir Mus-
ninkų ugniagesių komandoms. Nupirktos ir atnaujintos vandens kolonėlės, naujos trij ų pakopų 
gaisrinės kopėčios, dalis parankinių gelbėjimo įrangos priemonių, skirtų automobilių avarij ų li-
kvidavimo ir žmonių gelbėjimo darbams, benzininiai oro pūtimo siurbliai, skirti pievų gesinimui, 
puskaukės su kvėpavimo fi ltrais, skirtos darbui užteršto oro sąlygomis. 

Savivaldybės ugniagesiai yra aprūpinti reikalingu inventoriumi, specialia apranga ir saugumo 
priemonėmis. Tuo džiaugėsi ir Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienij imo 
pirmininkas Vytautas Aleksandravičius. 

GAISRINĖ SAUGA

Dar vienas gaisrinės saugos automobilis.
Tradicij a prieš įteikiant raktelius – 

išbandyti naują automobilį.

Darbai - gyventojų saugumui

Apdovanojimas „Už nuopelnus gyventojų saugai“
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DARBAI
MIESTE
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Kuriame atvirą, jaukų 
ir aktyvų kraštą!

Projektai aktyviam laisvalaikiui

Patogumas ir saugumas gyventojams

Jaukios aplinkos kūrimas

Kūrybinių idėjų išpildymas

Infrastruktūros gerinimas
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Atgimęs Jaunimo sodas

„Kaip diena ir naktis,“ – savo akimis negali patikėti tie, ku-
rie Širvintose ilgiau nesilankė.

Jaunimo sodas daugeliui širvintiškių kelia daugybę malonių prisiminimų 
– prieš kelis dešimtmečius čia vykdavo šventės, renginiai, burdavosi jau-
nimas, šalia veikė privati kavinė. Tačiau itin patrauklioje miesto vietoje – 
priešais Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią – esantis parkas ilgus metus buvo 
visiškai užmirštas ir apleistas.

2019 m. rugsėjis Širvintose buvo ypatingas – rudenį papuošė atidarytas 
atgimęs Širvintų Jaunimo sodas! Sutvarkyta, naujais takais, gėlynais, 
nuostabiu apšvietimu, alpinariumu ir gražuole balta rotonda besipuikuo-
janti poilsiui ir laisvalaikiui skirta erdvė. Ši ypatinga vieta – tarsi seno ir 
naujo, miesto ir gamtos dermė kiekvienam. Pailsėti, susitikti, pabendrau-
ti... Kurti, dainuoti ir groti... O gal net prisiekti amžinai mylėti...

Jaunimo sodas prieš projektą
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Naujojo parko atidarymo šventė kitaip - draugiškas ir kaimyniškas piknikas.

Projekto komanda - rotondoje.

Romantiškai apšviestas parkas vakare.

Kaip ir daugelis kitų naujai įrengtų 
viešųjų miesto erdvių - Jaunimo 

sodas paskelbtas nerūkymo zona.

Širvintų Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčiai iš 

Savivaldybės biudžeto 
skirta 1500 Eur.
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Kompleksinis teritorij os prie Širvintų 
tvenkinio sutvarkymas

Pėsčiųjų tiltas ir nauji takai

Šventiškai Kalėdoms sužibęs pėsčiųjų tiltas - 
puiki vieta pasitikti ar palydėti saulę.

Iš miesto centro -
į sutvarkytą paplūdimį.

Tilto statyboms paruošti poliai.

2019 m. baigtos širvintiškių labai laukto pėsčiųjų 
tilto per Širvintos tvenkinį statybos. 

Naujasis tiltas jungia miesto centrą su kitoje tvenkinio pu-
sėje esančiu gyvenamųjų namų kvartalu, sutvarkytu Širvintų 
paplūdimiu, medžio skulptūrų parku „Briedžių takas“.

Užbaigiant tilto statybas, įrengtas ir tilto apšvietimas. O 2020 m. iš projekto lėšų numatyta įrengti ir šventinį apšvietimą.
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Aikštė prie skulptūros „Širvinta“

DARBAI MIESTE

Naujai įrengta erdvė prie skulptūros „Širvinta“, skirta šir-
vintiškių bei miesto svečių poilsiui, kultūros renginiams. 

Naujas amfi teatras, estrada, mažoji infrastruktūra, suformuoti seni ir pa-
sodinta naujų želdynų, medžių, krūmų. Šalia aikštės pagal visus saugumo 
reikalavimus sutvarkyta Vilniaus g. šaligatvio atkarpa.

Naujojoje aikštėje - šurmulinga miesto šventė. Projekto darbai.

Aikštė prieš projektą. Aikštės vizualizacij a su suplanuotais baigiamaisiais darbais.

Vykdant projektą, 2019 m. intensyviai vyko ir skvero tarp Vilniaus g. ir krantinės prie namų 
Nr. 58 ir 60 (prie parduotuvės „Norfa“) tvarkymo darbai. Pastatyta vaikų žaidimų aikštelė, 
įrengiama mažoji infrastruktūra, šokantis muzikinis fontanas. ZONA
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Medžio skulptorių pleneras

DARBAI MIESTE

2019 m. jau antrą kartą Širvintose vyko medžio skulptorių pleneras. Šis menininkų susi-
būrimas sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo: mokiniai su mokytojais, miesto ir ra-
jono gyventojai, svečiai stebėjo geriausių Lietuvos medžio drožėjų darbą, matė, kaip galingi 
ąžuolų rąstai po truputį virto meno kūriniais.

Širvintų tvenkinio pakrantė, jau pernai tapusi „Briedžių 
taku“ pavadintu parku, pasipuošė 8 naujais drožiniais - skulp-
tūromis miesto simbolio – briedžio tema. 

Plenere dalyvavo regioninio ir respublikinio konkurso „Aukso 
vainiko“, L. Šepkos premij os, Tarptautinio medžio skulptūros 
konkurso laureatai: Gintautas Akstinas, Kęstutis Krasauskas, 
Saulius Lampickas, Povilas Malinauskas, Adolfas Teresius, 
Kęstutis Norušis, Algirdas Vaištaras ir Ričardas Ramanauskas. 

Šio plenero idėjos autorius bei skulptūrų parko pradininkas 
– Širvintų krašto tautodailininkas, Šimtmečio širvintiškis Kęs-
tutis Norušis, plenere sukūręs besiilsintį briedį, kuris simbo-
liškai žymi parko pradžią. Tarp naujų skulptūrų – ir gitara gro-
jantis, ir aukštyn į dangų žvelgiantis, ir įmantriais ornamentais 
išpuoštas dviejų galų suolelis, ir tarsi plaukiantis girių karalius, 
ir netgi skraidantis briedis – juos sukurti įkvėpė jauki Širvintų 
aplinka, rami upės tėkmė, medžių ošimas ir šilti žmonės.

Džiaugsminga plenero uždarymo akimirka. Su skulptoriais, projekto kuratoriais, 
rėmėjais prie Kęstučio Norušio kūrinio, simbolizuojančio „Briedžių tako“ pradžią.

Kęstutis Norušis.
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Naujųjų skulptūrų pristatymas visuomenei.

Svečio iš Raseinių 
Ričardo Ramanausko 

kuriamas gitara 
skambinantis briedis.

Pirmoji diena - atidarymas ir pirmųjų idėjų pristatymas.

Širvintiškiai ir miesto svečiai galėjo stebėti 
kūrybos procesą. Povilo Malinausko 

rankose gimsta naujas kūrinys.
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Užbaigti Jaunimo gatvės kapitalinio remonto darbai

DARBAI MIESTE

2019 m. užbaigti dar 2018 m. pradėti kapitalinio Jaunimo gatvės remonto dar-
bai: įrengta 3 juostų važiuojamoji dalis, nauji šaligatviai, naujas apšvietimas.

Išspręstos įsisenėjusios problemos, kuriama saugi bei patogi gyventojams aplinka, užtikrinamos 
geresnės eismo sąlygos. Tai ypač svarbu, nes šalia – lopšelis-darželis „Boružėlė“, „Atžalyno“ progim-
nazij a, visas daugiabučių mikrorajonas.

Jaunimo gatvė prieš rekonstrukcij ą.

Jaunimo gatvės rekonstrukcij a. Įrengta papildoma juosta statyti automobilius.

Nauja, tvarkinga ir saugi gatvė.

PRIEŠ PO

PRIEŠ PO
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Naujos poilsio zonos mieste

I. Šeiniaus gatvės paviršinio lietaus van-
dens nuotekų tinklų statyba

DARBAI MIESTE

Investicij os į miesto aplinkos infrastruktūrą – saugesnė ir jaukesnė aplinka gyventojams. 

Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta viešoji erdvė šalia senojo lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastato, 
įrengta vieša erdvi automobilių stovėjimo aikštelė, vaikų žaidimų zona, mažosios architektūros elementai, sutvar-
kyti seni želdynai, nutiesti pėsčiųjų takai.

2019 m. prie I. Šeiniaus g. daugiabučių Nr. 3, 5, 7, 9 
vyko paviršinio lietaus vandens nuotekų tinklų statyba. 
Įrengta 14 lietaus nuotekų šulinių, paklota 330 metrų 
lietaus surinkimo tinklų, 146 metrai drenažo vamzdžių, 
19 metrų uždaro perėjimo vamzdžių.

Užbaigus darbus, bus išspręstos ilgus metus šių vie-
nų seniausių Širvintų daugiabučių gyventojų ir čia įsi-
kūrusių įmonių problemos – po lietaus užtvindytų rūsių, 
drėkstančių pamatų, nuolat telkšančių nenubėgančių 
balų. Šie darbai svarbūs ir todėl, kad visi šie daugiabu-
čiai ruošiami renovacij ai.

Naujas pėsčiųjų takas, vaikų žaidimų aikštelė ir suoliukai. 
Susitikti ir pabendrauti.

Sprendžiama sena problema.



38 DARBAI MIESTE

2017 m. spalio 26 d. patvirtintas Širvintų 
rajono savivaldybės susisiekimo komuni-
kacijų ir inžinerinių tinklų prie daugiabučių 
gyvenamųjų namų statybos, rekonstravimo, 
remonto darbų bei projektavimo paslau-

Savivaldybė finansuoja net  
80% lėšų

Pagal šį tvarkos aprašą gyven-
tojai kartu su Širvintų rajono savi-
valdybės administracija bendromis 
lėšomis gali įrengti įvažiavimus, 
sutvarkyti inžinerinius tinklus, au-
tomobilių stovėjimo aikšteles, ša-
ligatvius, įrengti apšvietimą bei at-
likti kitus kiemų tvarkymo darbus.  

Savivaldybė finansuoja net 80 
procentų lėšų, o gyventojams rei-
kia prisidėti likusių 20 procentų. 
Tai didžiausias Savivaldybės pri-
sidėjimas prie panašių programų, 
kurios vykdomos ir kitose   Lietu-
vos savivaldybėse.

2019 m. pagal šią tvarką pradėti 
tvarkyti trijų miesto daugiabučių 
namų kiemai: J. Janonio g. 9, Jau-
nimo g. 19 ir Upelio g. 24. 

Darbai bus užbaigti 2020 m.

Kviečiame daugiabučių namų gyventojus apsvarstyti galimybes, 
susitarti tarpusavyje ir teikti paraiškas dalyvauti šioje programoje. 

Daugiau informacijos rasite www.sirvintos.lt

gų, dalyvaujant fiziniams ir / ar juridiniams 
asmenims, tvarkos aprašas, kuriuo mūsų 
rajono gyventojams sudarytos realios gali-
mybės susitelkti ir sutvarkyti savo gyvena-
mųjų daugiabučių kiemus. 

Galimybė daugiabučių gyventojams!!!

Gyventojams 
reikia prisidėti 

20%
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Vietoj griūvančių garažų – lauko batutų zona vaikams

DARBAI MIESTE

Darbai, kurie daro miestą dar patrauklesnį šeimų poilsiui ir 
laisvalaikiui lauke, gryname ore.

2019 m. teritorijoje tarp naujojo futbolo stadiono ir atviros jaunimo er-
dvės, šalia L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, modernizuotos Meno mo-
kyklos, vaikų žaidimų kambario „Pipiras“, kurioje dar 2018 m. stovėjo apleis-
ti, nenaudojami garažai, įrengtas lauko batutų parkas.

11 saugumo reikalavimus atitinkančių skirtingo dydžio lauko batutų, 
aplink kuriuos išlieta guminė danga, sutvarkyta teritorija, pasėta veja, pa-
statyti suoleliai, šiukšliadėžės.

Kompleksiškai ir ūkiškai planuojant darbus, visa ši miesto dalis tampa 
moderni ir patraukli gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui.

Lauko batutų zonos įrengimas – Širvintų r. savivaldybės administracijos 
vykdomo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Širvintų rajone“ dalis. 
Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Svarbu ir tai, kad lauko 
batutų zona yra atvira, t. y. širvintiškiai ir miesto svečiai gali ja naudotis 
nemokamai.

Paplūdimyje – vandens batutai

2019 m., artėjant šiltajam sezonui, Šir-
vintų paplūdimyje šalia jau veikiančio 
vandens slidžių parko buvo įrengti van-
dens batutai.

Aktyvios vandens pramogos – ir dide-
liems, ir mažiems, ir širvintiškiams, ir ra-
jono svečiams.

PRIEŠ PO

Nauja pramoga Širvintose - vandens batutų parkas.

 
ZONA
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Senojo kino teatro transformacij a

Treniruoklių salė buvusiose kino teatro patalpose – netrukus tai bus tikro-
vė. Vilniaus g. 81 pastate, kuriame jau įsikūrusi Pedagoginė ir psichologinė 
tarnyba, vaikų žaidimų kambarys „Pipiras“, atvira jaunimo erdvė, per vidurį 
buvo likusi apleista, daugelį metų netvarkyta dalis. 

Būtent ten, kur kažkada buvo žiūrovų salė, laisvalaikiu sportuoti kokybiškais treniruokliais 
galės ir jaunimas, mokiniai, ir visi, propaguojantys aktyvų, sportišką gyvenimo būdą.

Ši miesto dalis visiškai atnaujinta ir specialiai pritaikyta visos šeimos aktyviam laisvalaikiui. O 
treniruoklių salės įrengimas taps paskutiniu štrichu.

DARBAI MIESTE

Pastatas prieš darbus.

Darbų eiga.
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Įrengiama centrinė miesto aikštė

2019 m. pradėti projekto „Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas“ 
darbai: keičiamos susidėvėjusios dangos, klojami nauji inžineriniai tinklai, 
atnaujinami želdynai, įrengiama viešoji erdvė su pėsčiųjų takais, apšvieti-
mu, mažosios architektūros elementais, fontanu. Taip pat bus sutvarkyti su 
aikšte besiribojantys Vilniaus gatvės šaligatviai.

DARBAI MIESTE

Aikštės vizualizacij a.

Aikštė prieš rekonstrukcij ą.

Dėl ypač aukšto gruntinio vandens, 
aikštėje įrengti tvirti pagrindai.

Klojami inžineriniai tinklai. Aiškėja būsimi aikštės erdvių kontūrai.
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Sporto komplekso statyba

DARBAI MIESTE

2019 m. spalio 8 d. Širvintų r. savivaldybė gavo rango-
vo – UAB „Active Construction Management“ (buvusios 
UAB „Irdaiva“) pranešimą, kad įmonė nebėra pajėgi vyk-
dyti sporto komplekso statybos sutarties dėl susida-
riusių finansinių sunkumų. 

Susiklosčius tokiai situacijai, imtasi visų įmanomų 
priemonių – vyko pasitarimai su jungtinės veiklos su-
tarties partneriu, konsultacijos su ekspertais. 

Suprasdami, kad šis objektas Širvintoms yra labai 
svarbus, kad žmonės tikisi ir laukia jo atidarymo, nepa-
vykus susitarti su jungtinės veiklos partneriu, paskelb-
tas naujas viešasis pirkimas. 

2019 m. buvo baigti I etapo statybos dar-
bai: įrengtas pastatas su 25 m. ilgio, 4 take-
lių baseino zona, vaikų baseinėlis, burbulinė 
vonia, 3 pirtys, dušai, administracinė zona, 
treniruoklių salė, lankytojų patalpos, vyrų ir 
moterų persirengimo patalpos.

Konkursas paskelbtas tarptautiniu mastu, jame gali 
dalyvauti tiek Lietuvos, tiek užsienio įmonės. Pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus paaiškėjus lai-
mėtojui, naujasis rangovas privalės užbaigti I etapo 
baigiamąsias procedūras ir atlikti II etapo – universa-
lios sporto salės statybos darbus.

Atkreipiame dėmesį, kad vykdant viešuosius pirki-
mus, konkursuose dalyvaujančios įmonės visuomet 
privalo pateikti dokumentus, tvirtinančius stabilią jų fi-
nansinę padėti ir galimybes įgyvendinti sutartį. Tačiau 
sutarties vykdymo metu Savivaldybė neturi jokių teisi-
nių svertų kontroliuoti rangovų finansinės padėties. 

Naujasis Sporto kompleksas 
Širvintose yra įtrauktas į 
Valstybės investicijų programą 
dėl finansavimo skyrimo. 

SVARBU:

Širvintiškių ypač laukiamas objektas - naujasis baseinas
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Įvykdžius viešuosius pirkimus ir at-
rinkus naująjį rangovą, pirmiausia 
bus įvykdytos baigiamosios baseino 
pridavimo procedūros, kad objektas 
būtų atidarytas ir pradėtų veikti, o 
lygiagrečiai bus tęsiami ir universalios 
sporto salės statybos darbai.

Pirčių zona Dušai Tualetai

Įdiegta ir lankytojų apskaitos sistema

Persirengimo patalpos

Sporto salė, kuriai šiuo metu perkami treniruokliai

Įrengtos patalpos kavinei ir vaikų žaidimų zona

Vaikų baseinėlis, sūkurinė vonia ir kaskada 25 m. ilgio, 4 takelių plaukimo baseinas
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Daugiabučių renovacij a – galimybė ne tik 
kurti gražesnę, saugesnę ir taupesnę savo 
gyvenamąją aplinką. Tai ir pridėtinė vertė 
Jūsų nekilnojamam turtui.

Nuolatiniai susitikimai su gyventojais, aiškiai patei-
kiama informacij a ir tai, kad Savivaldybės biudžeto lė-
šomis parengiami investiciniai projektai duoda puikių 
rezultatų – vis daugiau gyventojų ryžtasi renovacij ai. 

Širvintose jau turime gerų pavyzdžių, kai renovacij os 
procesas vyksta sklandžiai, operatyviai. 2019 m. reno-
vacij os darbai vyko Vilniaus g. 45, Kalnalaukio g. 37, 
pradėti darbai ir Vilniaus g. 59 bei Vilniaus g. 43.

DARBAI MIESTE

Nusprendę modernizuoti 
savo daugiabučius, jūs 
prisidedate prie viso 
miesto gerųjų pokyčių 
tuo pačiu puoselėdami 
gražesnę, taupesnę
ir saugesnę savo 
gyvenamąją aplinką.

Įsibėgėjo daugiabučių renovacij a

Susitikimuose su gyventojais
pristatomos renovacij os galimybės.

Vyksta nuolatiniai pasitarimai koordi-
nuojant įsibėgėjusį renovacij os procesą.

Šildymo kainų  pokyčiai po renovacij os
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PRIEŠ PO

PRIEŠ PO

2019 m. pradėti renovacijos darbai Vilniaus g. 43.

2019 m. pradėti renovacijos darbai Vilniaus g. 59
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ŠVIETIMAS
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PAGRINDINIAI VEIKLOS PRIORITETAI:

 › Gerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą;

 › Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo 
mokyklose;

 › Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo 
paslaugų prieinamumą;

 › Užtikrinti vežiojimo paslaugas;

 › Plėsti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo bei 
užimtumo paslaugas bei jų įvairovę;

 › Skatinti projektinę veiklą.

ŠVIETIMAS

„
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - 
skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. 
Tai apima viską.

Viktoras Hugo

„
Švietimui skirta – 

6 983 800 Eur 

Neformaliajam švietimui skirta – 

55 156 Eur 
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Atidarymo akimirka.

Renovuota L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazij os aktų salė

Šio įvykio Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazij os bendruome-
nė laukė ne vieną dešimtmetį – naujus 2019–2020 mokslo metus gimnazij os 
bendruomenė pasitiko įkurtuvėmis. 

Mokslo ir žinių dieną buvo atidaryta naujai suremontuota, švytinti, atvira gimnazistams ir 
pedagogams aktų salė. Senasis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazij os pastatas 
- neatpažįstamas, patrauklus ir naujas. Suremontuoti koridoriai, pakeistos kabinetų durys, o 
specialiai gimnazistams įrengta ir jauki poilsio zona, kurioje moksleiviai gali mokytis, leisti laiką 
tarp pamokų, bendrauti, atsipūsti. 

PRIEŠ PO

PRIEŠ PO

Naujai įrengtai aktų salei bus 
nupirktos naujos kėdės.

Vietoje nenaudojamų laiptų įkurta jauki, 
netradicinė poilsio zona gimnazistams.
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Suremontuota gimnazij os sporto salė

2019 m. baigtas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
gimnazij os salės remontas. 

Naujojoje Lauryno Stuokos-Gucevičiaus sporto salėje sportuojančių 
nebegąsdins drėkstančios, apipelij usios sienos bei lubos, pūvančios lin-
guojančios grindys. Dabar čia – ir nauja sportinė įranga, krepšiai, vartai, 
švediškos sienelės, kėdės žiūrovams, švieslentė. Suremontuotas ir korido-
rius, rūbinės, dušai, tualetai – sudarytos puikios sąlygos ateiti, persirengti, 
sportuoti, o po treniruotės nusiprausti. 

Remonto metu išspręsta ir ilgametė problema – pastačius papildomą 
sieną, sporto salė su pagalbinėmis patalpomis saugiai atitverta nuo gim-
nazij os patalpų. Salėje rengiant įvairias varžybas galima naudotis šoniniu 
įėjimu, sportininkams nebereikia klampoti per purvynus. Salę išsinuomoję 
aktyvaus laisvalaikio mėgėjai, negali patekti į kitas gimnazij os patalpas – 
taip išspręstas signalizacij os klausimas.

› Nauja. 

› Moderni. 

› Atvira gimnazistams 
ir rajono sporto 
bendruomenei. 

PRIEŠ PO

PRIEŠ PO

Sveikinimas sporto bendruomenei.
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2019 m., gavus tikslinį Švietimo, mokslo ir sporto ministerij os fi nansavi-
mą, suremontuotas Širvintų pradinės mokyklos stogas: pakeista bibliote-
kos, sporto salės, II korpuso įėjimų stogo danga, panaikintos atsiradusios 
įdubos, suformuoti tinkami nuolydžiai, išvalyti lietvamzdžiai, ant stogo krai-
go, karnizų, vėdinimo kaminėlių įrengta dygliuota apsauga nuo paukščių.

Primename, kad tai jau trečia švietimo įstaiga Širvintų rajone, kuriai, 
gavus fi nansavimą, suremontuota prastos būklės stogo danga. 2016 m. 
projekto įgyvendinimo metu pakeistas Širvintų „Atžalyno“ progimnazij os, o 
2018 m. – Gelvonų gimnazij os stogas.

Gerinant mokinių vežiojimo sąlygas, 2019 m. buvo gautas dar vienas nau-
jas mokyklinis autobusas, kuris Širvintų rajono savivaldybės tarybos spren-
dimu paskirtas Širvintų pradinei mokyklai. Per pastaruosius kelerius metus  
net 10 naujų mikroautobusų atnaujino Širvintų rajono mokyklų transporto 
bazę ir žymiai pagerino mokinių vežiojimo sąlygas.

Suremontuotas Pradinės mokyklos stogas

Dar vienas naujas mokyklinis autobusas



51ŠVIETIMAS

2019 m. Širvintų rajono švietimo įstaigos pradėjo dalyvauti projekte „Ly-
derių laikas 3“. Projektu siekiama Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti ly-
derystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio 
lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicij uoti 
ir vykdyti kokybinius pokyčius. 

Švietimo įstaigos dalyvauja ir projekte „Širvintų rajono savivaldybės 
administracij os teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerini-
mas“. Mokyklų atstovai dalyvauja mokymuose ir įstaigose diegia LEAN vei-
klos metodus, padedančius valdyti veikos procesus ir didinti veikos efekty-
vumą. Įgyvendinus projektą, bus parengtas prašymų priėmimo, vertinimo 
proceso švietimo srityje tvarkos aprašas. 

Mokytojas nėra prekė. Ir jo pasirinkimas nėra „pageidavimų koncertas“. 
Savivaldybės inicij uotas susitikimas su būsimų pirmokų tėveliais ir Pra-
dinės mokyklos vadovybe, kurio tikslas – diskusij ų metu, išklausius visas 
nuomones, priimti geriausią sprendimą ir nutarti, kaip vyks pirmųjų klasių 
formavimas.

Projektinė veikla

Geriausi sprendimai surandami kartu

Nuolatiniai pasitarimai su rajono švietimo įstaigų vadovais – 
aptariami aktualūs klausimai ir planai. 
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Mokslo metų pradžia Širvintų rajono mokyklose

Mokslo ir žinių dieną į Širvintų r. ugdymo įstaigas atėjo 1438 mokiniai. Su nekantrumu ir smal-
sumu į pirmąją klasę, lydimi abiturientų, žengė daugiau nei praėjusiais mokslo metais mažiau-
siųjų – pirmokų – 133. Mokyklų kiemuose skambėjo sveikinimai, dainos, visus džiugino atlikėjų 
pasirodymai, o į pirmąją pamoką pakvietė mokyklos skambutis. Visiems rajono pirmokams - 
simbolinės dovanėlės sėkmingai mokslo pradžiai.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazij a

Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras

Širvintų pradinė mokykla

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazij a

Simbolinės dovanėlės pirmokams.

Įteikiame dovanėles Bartkuškio pirmokams.
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Mokslo ir žinių dieną šventė net patys mažiausi

ŠVIETIMAS

Gelvonų gimnazij a

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazij a

Mokslo ir žinių diena patiems mažiausiems virto ypatinga švente. Širvintų lopšelio-darželio 
„Boružėlė“  vaikučiai Širvintų kultūros centre kartu su auklėtojomis ir tėveliais žiūrėjo „Drevi-
nuko“ teatro spektaklį. Pasibaigus spektakliui, visi susibūrė naujojoje aikštėje prie skulptūros 
„Širvinta“, kur vaikus sveikino mero pavaduotoja Janina Pažusienė ir džiugino saldžios dovanos.

Administracij os direktorės pavaduotoja 
Dovilė Audėjūtė įteikia dovanėles 

pirmokams.
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Širvintų r. savivaldybė, vykdydama žalingų įpročių prevencij ą, organizavo konkursą, kurio 
metu vaikai rašė laiškus neblaiviam vairuotojui. Visi laiškai buvo perduoti Širvintų policij os ko-
misariatui, pareigūnai juos reido metu išdalij o vairuotojams.

Konkurse dalyvavo 57 4 – 11 klasių mokiniai. Konkurso komisij os vertinimu nugalėtojais tapo 9. 

ŠVIETIMAS

2019 m. Kovo 11-osios išvakarėse Širvintose atidarytas Kazimiero Simonavičiaus universiteto 
įsteigtas Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“. Jame vyksta technologij ų ir inovacij ų, fi nansi-
nio raštingumo, dronų valdymo, tarpkultūrinės komunikacij os, išmaniųjų įrenginių technologi-
jų, 2D ir 3D dizaino užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės ir kitos įdomios paskaitos su patyrusiais 
lektoriais.

Dabar ne tik didžiųjų miestų, bet ir Širvintų rajono vaikai turi galimybę tobulėti, domėtis moks-
lu, pažinti šiuolaikinius technologij ų pasiekimus, valdyti informacij ą ir pasij usti tikrais studentais.

Širvintose - tarptautinis vaikų universitetas

Žalingų įpročių prevencij a

Pirmasis susitikimas su Kazimiero 
Simonavičiaus universiteto rektoriumi  

Arūnu Augustinaičiu.
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Gimnazij os dienos proga gimnazistai aplankė senelius, gyvenančius Socialinių paslaugų cen-
tre. Atvykę į svečius kiek neįprasta transporto priemone – arkliais kinkyta karieta, lydimi akor-
deono melodij ų ir puikios nuotaikos, senelius jie vaišino saldainiais ir šviežiais kepiniais, skyrė 
gražiausius žodžius, nuoširdžias šypsenas bei šilumą. 

L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazij os diena. Nuotaikingos šventės kulminacij a – jau tradicij a 
tapę Metų mokytojo bei Metų mokinio apdovanojimai. 2019 m. Metų mokytojo titulą pelnė kūno 
kultūros mokytojas Romualdas Chmeliauskas, Metų mokine išrinkta gimnazistė Ieva Eigelytė. 

ŠVIETIMAS

Gimnazij os diena

Šventė, įprasminta gerais darbais

Metų mokytojas - 
Romualdas Chmeliauskas.

Su karieta ir muzika - pas senelius!

Pokalbiai ir vaišės sujungia dvi kartas.

Metų mokinę Ievą Eigelytę sveikina 
vicemerė Janina Pažusienė.
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Sėkmės paukštė 

Tradicinė rajoninių, regioninių, respublikinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimų 
šventė ,,Sėkmės paukštė“. Renginys, kupinas pačių geriausių emocijų, vaikų šypsenų, tėvų pa-
sididžiavimo savo atžalomis, pagarbos mokytojams, muzikos garsų ir nuoširdžių sveikinimų.

ŠVIETIMAS

Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė sveikina gabiausius mokinius.

Jaunuosius konkursų laureatus sveikina Administracijos direktoriaus pavaduotoja Dovilė Audėjūtė.

Pagerbti rajono mokytojai, parengę olimpiadų ir konkursų nugalėtojus.
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2019 m. rudenį jau penktą kartą organizuojamoje šventėje Tarptautinės 
mokytojo dienos proga pasveikinti ir pagerbti Širvintų rajono pedagogai. 

ŠVIETIMAS

Mokytojo diena

Organizatorių komanda sveikina Tarybos 
narį, mokytoją Romą Zibalą, 2019 m. 

parengusį respublikinio skaitovų konkurso 
nugalėtoją Nojų Kralikevičių. 

Koncertuoja pučiamųjų 
instrumentų ansamblis.

Pilnutėlė Kultūros centro salė gabiausių 
moksleivių, juos parengusių mokytojų 

ir šeimos narių. 

Padėkos rajono gimnazij ų pedagogams.

Padėkos Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 
bei Pradinės mokyklos pedagogėms.

Padėkos Meno mokyklos ir Sporto 
centro pedagogėms.

Padėkos „Atžalyno“ progimnazij os ir Bartkuškio 
mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogėms.

Už ilgus ir darbingus metus, skirtus 
mūsų rajono švietimui padėka įteikta Šir-
vintų rajono savivaldybės administracij os 
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjai Regi-
nai Jagminienei.

Aukščiausiems rezultatams būtina darni komanda: 
mokinys-mokytojas-šeima.

Meno mokyklos mokytojų ir jaunųjų
solistų bendra daina. Dainuoja vokalinis mergaičių ansamblis.
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Akimirkos iš Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos abiturientų išleistuvių.

Su mokykla atsisveikina šauni gimnazistų karta

Išleistuvės Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje.

ŠVIETIMAS

Išleistuvės Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje.
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Skatinami gabiausi rajono abiturientai

Svarbus ir džiuginantis pasiekimas, kad 7 mūsų rajono abiturientų žinios valstybiniuose bran-
dos egzaminuose buvo įvertintos pačiu aukščiausiu – 100 balų – rezultatu. Visiems „šimtukinin-
kams“ įteiktos simbolinės Savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtos premij os. 

Rajono „šimtukininkės“: Neda Černiauskaitė, Karolina Jočytė, Eglė Pociūtė, Justė Rutkauskaitė, 
Deimantė Stankevičiūtė, Gabij a Suchockaitė, Vaiva Trimonytė.

2019 m. visame rajone gimnazij as baigė 156 abiturientai.

ŠVIETIMAS

Širvintos: dabartis keičia praeitį

Mokytojų paskatinti mokiniai aktyviai įsitraukė į faktų, menančių Širvintų krašto istorij ą, 
paiešką, lygino mieste buvusių ir dabar esančių objektų nuotraukas, sukauptą medžiagą api-
bendrino ir pristatė mokyklos bendruomenei. 

Jaukioje vakaronėje, skirtoje ne tik mokyklos, bet ir miesto bendruomenei, pristatyta graži 
programa, vyko rankdarbių aukcionas, viktorina, interaktyvūs žaidimai. 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazij os vykdomas projektas „Širvintos: dabartis keičia praeitį“. 
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JAUNIMAS
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PAGRINDINIAI VEIKLOS PRIORITETAI:

 › Sudaryti sąlygas susitikti, bendrauti ir kurti;

 › Skatinti ir remti aktyvaus jaunimo idėjas, iniciatyvas;

 › Organizuoti nuolatinius susitikimus – poreikiams bei 
idėjoms išgryninti;

 › 2019 m. iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto 
buvo skirta lėšų jaunimo teisių apsaugai, veikloms ir 
projektams. 

JAUNIMAS

Dėmesys jaunimui – 
Širvintų krašto ateičiai!

Jaunimui skirta – 

18 200 Eur 
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Širvintų atviros jaunimo erdvės gimtadienis

ŠVIETIMAS

Pačių jaunuolių rankomis kuriama aplinka.

Atvira jaunimo erdvė – spalvinga kaip pati jaunystė

2018 m. atidaryta atvira jaunimo erdvė sukviečia vis dau-
giau jaunimo. Čia ugdomas jaunuolių kūrybiškumas, gimsta 
naujos idėjos, vyksta renginiai, minimos svarbios Lietuvai 
šventės. Čia verda darbas!

Didžiojoje salėje, kurioje vyksta konferencij os, diskusij os, fi lmų peržiū-
ros, žalią spalvą pakeitė netikėta juoda. O jaunimo čia laukia dar viena puiki 
naujiena – galimybė žaisti Xbox konsole. 

Kartu su jaunimu išgryninus idėjas, dizaineris Danius Trumpickas sukūrė 
Širvintų atviros jaunimo erdvės logotipą. 

Dar pavasarį kooperatyvinei bendrovei „GRYBAI LT“ 
padovanojus palečių, jaunuoliai patys pagamino ir nu-
dažė lauko baldus – taip sukūrė poilsio vietą laisvalai-
kiui lauke. 

Birželio mėnesį, iš Alionių seniūno Sigito Bankaus-
ko gavus dovanų dažų, buvo nudažytos erdvės sienos. 
O vasarą ant baltai dažytų sienų „nutūpė“ spalvingas 
menininko Antano Repečkos grafi ti, pripildęs jaunimo 
erdvę spalvų ir jaunatviškos energij os. Čia įrengta ir 
magnetinė kreidinė lenta, kurioje jaunimas piešia, rašo, 
palieka priminimus.

Dar tik vieneri metai – o veiklų, renginių, projektų ir iniciatyvų daugybė. Su pirmuoju gimta-
dieniu atviroje jaunimo erdvėje susibūrusius sveikino Administracij os direktorė Ingrida Baltu-
šytė-Četrauskienė, Tarybos nariai Rima Jasevičienė ir Linas Šalkauskas.
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Europos jaunimo savaitės renginys Savivaldybėje

Diskusijoje dalyvavo merė Živilė Pinskuvienė, Administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Če-
trauskienė, Adminsitracijos direktoriaus pavaduotoja Dovilė Audėjūtė, Tarybos nariai Daiva Pu-
zinienė, Alfonsas Romas Maršalka, Vytautas Kalesnikas, Linas Šalkauskas, jaunimo reikalų ko-
ordinatorė Kornelija Juškevičiūtė, jaunimo užimtumo specialistė Agnė Lazarevičiūtė, Europos 
jaunimo savaitės ambasadorė Širvintose Miglė Kavaliauskaitė ir jaunimo atstovai. 

Darbas grupėse nagrinėjant jaunimo iniciatyvumo skatinimo problemą. „6 puodelių principas“ 
– įvardinant silpnybes, stiprybes, faktus, kylančias emocijas, naujas idėjas. 

Skyrus Savivaldybės finansavimą, 2019 m. gegužės mėn. jauni-
mui buvo organizuota novatoriška, sveiką gyvenseną skatinanti 
vienos dienos stovykla „Širvinta“. 

Stovykloje dalyvavo 30 jaunuolių ir 5 komandos vadovai. Idėjos autorės ir stovy-
klos organizatorės – bendruomenės „Mūsų Širvintos“ pirmininkė Inga Vaickienė, 
jaunimo reikalų koordinatorė Kornelija Juškevičiūtė, atviros jaunimo erdvės užim-
tumo specialistė Agnė Lazarevičiūtė.

Stovyklos metu jaunuoliai dalyvavo įvairiose fizinėse veiklose, gavo naudingos 
informacijos. O kulminacija tapo žygis pelkėmis, surengtas bendradarbiaujant su 
žygeivių ir sporto klubo „Dumblas“ organizatoriais. 

ŠVIETIMAS

Jaunimo stovykla

Du aktyviausi diskusijos jaunuoliai deleguoti į 2019 m. 
gegužės 2 d. vykusį Europos jaunimo savaitės uždary-
mo renginį Vilniuje.
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SOCIALINĖ 
APSAUGA
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Ypatingas dėmesys buvo skiriamas senyvo amžiaus, 
vienišiems asmenims, neįgaliesiems, skurdo, 
socialinės atskirties prevencijai.

Iš viso socialinėms reikmėms skirta –

2 352 800 Eur 

2019 m. socialinės apsaugos srityje, įgyvendinant 
bendrąsias Lietuvos socialinės apsaugos kryptis ir 
Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginį 
veiklos planą, ir toliau buvo siekiama:

 › gerinti tiesioginių paslaugų rajono gyventojams kokybę ir 
prieinamumą;

 › teikti kompleksinę pagalbą;

 › skatinti susijusių įstaigų ir specialistų glaudesnį 
bendradarbiavimą.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS BUVO SKIRTOS:

 › Piniginei socialinei paramai (socialinės pašalpos ir 
būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto 
vandens išlaidų kompensacijos); 

 › Vienkartinei socialinei paramai (ligos, gaisro, sunkios 
materialinės padėties, ligos ir kt. atvejais); 

 › Būsto pritaikymui žmonėms su negalia darbams atlikti.
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Suremontuotos Socialinių paslaugų centro patalpos 

Spalio 1-ąją, minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, Socialinių pas-
laugų centre buvo ofi cialiai atidarytos renovuotos patalpos. 

Daugiau nei 15 metų gyvuojančiame Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre 
pabaigti projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ darbai.

› Jauki gyvenamoji 
aplinka

› Suremontuotos 
3 ir 4 aukštų patalpos

› Naujas liftas

› Modernūs dušai 
ir tualetai

› Nauji baldai ir įranga

› Treniruokliai geresnei 
fi zinei sveikatai

› Naujas įėjimas 
iš lauko

› Geresnės darbo 
sąlygos darbuotojams

PRIEŠ PO

Treniruoklių salė fi zioterapij os užsiėmimams.

Poilsio zona - prisėsti ir paskaityti.
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Socialinių paslaugų centro gyventojus džiugina jau-
kesnė, jų amžiui ir sveikatos būklei pritaikyta aplinka. O 
tam, kad žmonės čia gyventų pilnavertį gyvenimą, labai 
prisideda ir vis aktyvesnė, įvairiapusiškesnė veikla, rū-
pestis užimtumu.

Įkurtuvių šventėje netrūko nuotaikingos gyvos muzi-
kos, skanaus torto, skambių plojimų ir dovanų, kurio-
mis džiaugėsi visi globos centro gyventojai.

Susitikti, pasikalbėti, išklausyti – tam nereikia specialių progų. 
Pokalbis su Socialinių paslaugų centro globos padalinio gyventojais.

Socialinių paslaugų centrui pradėjus vadovauti Neringai Lubytei, 
gyventojų laisvalaikis tapo kur kas turiningesnis.

Simbolinę juostelę kerpame su projekto komanda: Socialinių paslaugų 
centro direktore Neringa Lubyte, Administracij os direktoriaus 

pavaduotoja Dovile Audėjūte, Administracij os direktore Ingrida 
Baltušyte-Četrauskiene ir Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujiene.

Neįgaliųjų draugij os įspūdingas tortas – 
džiugiai progai.Treniruoklius išbandyti - irgi svarbu.

Dėl sunkios sveikatos būklės negalėjusius 
dalyvauti šventėje aplankėme kambariuose.

Įkurtuvių proga kiekvienam senoliui dovanų - šiltas pledas.

Fizioterapij os ir treniruoklių salė - Globos centro gyventojų 
sveikatos būklei gerinti.

Visa tai jau turi Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro bendruomenė! 
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Kiekvienais metais tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje. Kiekvieną Kūčių va-
karą Širvintų r. socialinių paslaugų centre tvyro ypatinga atmosfera. 

Juk taip svarbu šį tamsų ilgiausią metų vakarą praleisti su žmonėmis, prisiminti, išsikalbėti, 
džiaugsmo ir skausmo ašarą nubraukti. Net jei šalia nėra artimiausių ir brangiausių. Kartu su 
šeima, vyru Jonu ir dukra Daniela, su Globos centro gyventojais dalinomės Aušros Vartų kalė-
daičiais, kalbėjome apie gyvenimo išbandymus. Linkėjome vieni kitiems Dievo palaimos ir ra-
mybės. Džiaugėmės Socialinių paslaugų centro kolektyvo paruoštu gausiu tradicinių patiekalų 
stalu, sukurta jaukia aplinka.

SOCIALINĖ APSAUGA

Kūčių vakaras Socialinių paslaugų centre

Kas gi atneš kalėdinę nuotaiką, 
jei ne Kalėdų senelis.Vyriškas pasveikinimas.

Socialinių paslaugų centro direktorė 
Neringa Lubytė ir jos darbšti komanda.

Kūčių vakarą su Globos centro 
gyventojais sutikome kartu su vyru 

Jonu ir dukra Daniela.

Su Globos centro gyventojais dalinomės Aušros Vartų kalėdaičiais.
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Tvarkomi socialiniai būstai 

2019 m. 4 asmenims (šeimoms) išnuomoti socialiniai būstai Širvintų mieste, Bartkuškio kai-
me, Šalkiškių kaime. 4 šeimoms leista nuomotis Savivaldybės būstą rinkos kaina. Dviem butais 
papildytas Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, 
sąrašas. 

4 šeimos įsigijo būstus su priklausiniais, kurie įrašyti į Širvintų rajono savivaldybės būsto fon-
do sąrašą.

SOCIALINĖ APSAUGA

 Suremontuotuose socialiniuose būstuose jau gyvena šeimos.



70

2019 m. Lietuvos pensininkų sąjungos 
„Bočiai“ Širvintų skyriaus nariai minėjo 
ypatingą, gražią sukaktį – veiklos 20-metį.

Gera nuotaika, svetingumas, draugiš-
kumas, energingumas – savybės, lydin-
čios juos ir dalij amos visiems aplinki-
niams su kaupu.

Minint vieną gražiausių pavasario švenčių – Motinos dieną, aktyviai, visuomeniškai ir labai energingai daugiavai-
kei mamai, širvintiškei Monikai Ališauskienei mūsų teikimu Prezidentūroje įteiktas Lietuvos Respublikos Preziden-
to ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.

SOCIALINĖ APSAUGA

Su dukromis Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. 
Penkias dukras užauginusi Monika 

Ališauskienė -  kupina optimizmo ir energij os.

Pagarba daugiavaikėms mamoms

Dėmesys senjorams

Gausiai susibūrę Širvintų rajono senjorai 
gražiai paminėjo Tarptautinę pagyvenusių 
žmonių dieną. Jaunajai kartai rodydami pa-
vyzdį, kad sukaupti gyvenimo metai gali tapti 
įkvėpimu kartu ieškoti įdomių veiklų, susi-
rinkti ir bendrauti, kartu su Širvintų „Bočių“ 
draugij os nariais džiaugėmės švente.

Džiugu, kad senjorai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, kultūriniame 
gyvenime, kad turi daugybę idėjų ir minčių bei ryžto jas įgyvendinti ateityje. 

Koncertuoja ansamblis „Viltis“

Pagyvenusių žmonių dieną senjorus sveikino Administracij os 
direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė.

 „Bočius“ sveikino Kultūros ir švietimo 
skyriaus vyr. specialistė Vita Majerienė ir 

mero patarėja Laura Jakutytė.
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Širvintų r. neįgaliųjų draugij ai – naujas  „Peugeot Boxer Combi“ devynių vietų mikroautobusas, labai reikalingas 
žmonių, kurie gali judėti tik su vežimėliais, pavėžėjimui, kasdieninei draugij os veiklai, užtikrinant būtinas paslau-
gas, sudarant sąlygas neįgaliesiems aktyviai dalyvauti socialinėje, kultūrinėje ir bendruomeninėje veikloje. Šiame 
automobilyje įrengtos trys vietos, skirtos žmonėms su neįgaliojo vežimėliu, įrengtas specialus keltuvas, kuris pa-
dės saugiai ir patogiai įriedėti į automobilį.

Per tuos metus padaryta tiek 
daug – susiburta, įsikurta, kasmet 
vis stiprėta, palaikant vieniems ki-
tus, būnant šalia tuomet, kai reikia, 
ištiesiant pagalbos ranką.

Širvintų neįgaliųjų draugij a buvo 
įkurta 1989 m. ir šiuo metu vienij a 
514 narių, turi ansamblį „Viltis“, ne-
atlygintinai konsultuoja savo na-
rius, organizuoja jų užimtumą. 

Širvintų rajono neįgaliųjų draugij ai – 30 metų! 

SOCIALINĖ APSAUGA

Gražią tradicij ą kasmet šventiš-
kai paminėti Tarptautinę neįga-
liųjų dieną sostinėje Širvintų rajo-
no savivaldybė palaikė ir šiemet. 
Suteikus transportą, mūsų rajono 
neįgalieji išvyko į renginį „Dainuok, 
širdie, gyvenimą“ Nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

Rajono neįgaliesiems - naujas mikroautobusas

Kartu su Neįgaliųjų draugij os pirmininke Stanislava Maslinskiene 
padėkojome Socialinės apsaugos ir darbo ministrui už pagalbą, 

skiriamą vienai iš jautriausių socialinių grupių, ir už tai, kad buvo 
atsižvelgta į Savivaldybės prašymus.

Šią gražią sukaktį 2019 m. minėjo draugij os nariai, susirinkę 
į ataskaitinę konferencij ą, bei būrys svečių iš visos Lietuvos.

Nuoširdi padėka ilgametei drau-
gij os pirmininkei Marytei Melanij ai 
Jachimavičienei, vairą sėkmingai 
perėmusiai ir vienbalsiai antrajai 4 
metų kadencij ai perrinktai Stanis-
lavai Maslinskienei, pirmajai drau-
gij os pirmininkei Stasei Gudžins-
kienei.

› 9 000 Eur skirta 2019 m. 
Širvintų neįgaliųjų draugi-
jos veiklai;

› 1 000 Eur – Širvintų rajo-
no žmonių bendrij ai „Lem-
ties bičiuliai“;

› 30 688 Eur Socialinės 
reabilitacij os paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje 
projektams fi nansuoti.
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Vaiko globa – neįkainojama dovana

Kasmetinė šventė, skirta Širvintų rajono globėjams (rūpin-
tojams), įtėviams ir jų šeimoms. Jaukios edukacij os, žaidi-
mai mažiesiems ir pramogos vyresniesiems, šilti pokalbiai, 
sveikinimai ir bendra nuotrauka prie gražuolės baltaskarės.

SOCIALINĖ APSAUGA

Vicemerė Janina Pažusienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Neringa Lubytė kartu su mažaisiais džiaugiasi švente.

Šventiškas stalas laukia globėjų
ir jų globotinių.

Rajono globėjus sveikina mero 
pavaduotoja Janina Pažusienė.

Rajono globėjai ir jų mažieji globotiniai 
prie miesto eglės.

Miesto šventėje – žinutę apie tai, kad 
norintys ir galintys suteikti šilumą 

vaikams, netekusiems tėvų globos, 
yra laukiami skleidžia Širvintų globos 

centro darbuotojos. 
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Advento vakaras Širvintų vaikų dienos centre. Nuo-
širdus ačiū centro vadovei Elenai Petkūnienei, savano-
rei Zinai Stonienei, kurios pastatytu spektakliu „Jonu-
ko liga“ džiaugėsi susirinkę žiūrovai.

Artėjant žiurkės metams, Širvintų vaikų dienos centro 
„žiurkiukai“ visiems linkėjo įdomių, sąmojingų, turtingų, 
linksmų, draugiškų, kūrybingų, sveikų ir laimingų metų. 

Su Administracij os direktore I. Baltušyte-Četrauskiene 
sveikinome mažuosius.

SOCIALINĖ APSAUGA

Vaikų dienos centrai - pagalba visai šeimai

Didžiulį visuomeninį darbą atliekantys vaikų dienos centrai 
visame Širvintų rajone teikia pagalbą, socialines paslaugas, 
užtikrina saugų ir įdomų laisvalaikį vaikams, į savo veiklą 
įtraukia jų šeimos narius bei bendruomenę. 

› 5 000 Eur – VšĮ Širvintų vaikų dienos 
centrui; 

› 2 700 Eur – VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Ba-
gaslaviškio vaikų dienos centrui; 

› 2 000 Eur – Asociacij os „Musninkų 
socialinės iniciatyvos“ vaikų dienos 
centrui Musninkuose;

› 1 800 Eur – VšĮ „Bartkuškio vaikai“ 
vaikų dienos centrui;

› 3 500 Eur – Vileikiškių bendruome-
nės vaikų dienos centrui „Lašelis“.

Skatinant ir palaikant 
vaikų dienos centrų veiklą, 
2019 m. skirta:

Iš viso vaikų dienos
centrams skirta – 

15 000 Eur
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Socialinių darbuotojų profesinė šventė ir nuoširdi padėka jiems už kasdieninį nelengvą darbą, už vidinę šilumą, 
kurią šie žmonės dovanoja kitiems – šalia esantiems, gerumo bei atjautos stokojantiems.

SOCIALINĖ APSAUGA

Nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigaliojus Šeimos kortelės įstatymui, nuolaidos gausioms ir neįgalų 
vaiką auginančioms šeimoms, kurioms išduotos šios kortelės, teikiamos jau nuo rugsėjo 1 d. 

Mūsų rajone gausių šeimų – 162, neįgalų vaiką auginančių – 53. Žinome, kad mūsų rajono verslininkai ir savo ruož-
tu geranoriškai taiko įvairias nuolaidas, tačiau prisij ungimas prie Šeimos kortelės iniciatyvos leidžia parodyti įmo-
nės socialinį jautrumą, pagalbą tiems, kuriems ji tikrai praverčia, žinią, kad ši nedidelė mūsų visuomenės dalis yra 
labai svarbi.

Šeimos kortelė - dėmesys daugiavaikėms ir neįgalų vaiką auginančioms šeimoms

Profesinė šventė

Susitikimas su rajono verslininkais, skirtas pakviesti prisij ungti prie Šeimos kortelės partnerių.

Džiugu, kad per 2019 m. Šeimos kortelės partneriais tapo:

Laikraštis Širvintų kraštas, 
UAB „Danielita” 

UAB „Ekmeta“ UAB „Ježvitas“ 

R. Šimonio IĮ „Viktorij a“ Valstybinio Kernavės kultūrinio 
rezervato direkcij a 

Socialiniams darbuotojams, mokytojams 
ir policij os pareigūnams profesinių švenčių 

proga koncertuoja Sandra Carrillo.  
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Kompleksinės paslaugos šeimai

2019 m. buvo sėkmingai tęsiamas kompleksinių paslaugų 
šeimai plėtros Širvintų rajone projektas. 

Jo metu Širvintų r. socialinių paslaugų centre įkurti Bendruomeniniai 
šeimos namai kartu su asociacija „Kartų namai“ vykdo:

 › šeimos klubo veiklą;

 › pozityvios tėvystės mokymus; 

 › edukacinius užsiėmimus;

 › teikia psichosocialinę pagalbą;

 › mediacijos, pavėžėjimo bei kitas paslaugas.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios paslaugas yra gavę 665 asmenys.  
Projekto pabaiga numatoma 2020 m. liepos 16 d. Tačiau jaučiant poreikį ir paslaugų 

paklausą, bus siekiama projekto sutartį pratęsti ir, gavus finansavimą, jį vykdyti ilgiau.
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SVEIKATOS 
APSAUGA
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Savivaldybės gyventojų sveikata  
ir reikalingų jiems paslaugų  
užtikrinimas – svarbi veiklos sritis!

2019 M. SVARBŪS TIKSLAI:

 › Išlaikyti VšĮ Širvintų ligoninės teikiamas paslaugas 

rajono gyventojams;

 › Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;

 › Gerinti paslaugų kokybę;

 › Šviesti visuomenę sveikatos klausimais;

 › Skatinti gyventojų aktyvumą, sportiškumą, sveiką 

gyvenimo būdą.
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Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2019 m. tapo pirmą-
ja sveikatos priežiūros įstaiga Lietuvoje, pradėjusia praktikuoti modernią 
sistemą, kuri leidžia saugiai teikti sveikatos priežiūros paslaugas nuotoliniu 
būdu. Įdiegta ir pacientų eilių valdymo sistema.

Pokyčiai pacientų aptarnavimo srityje

Nauja sistema, padedanti valdyti 
pacientų eiles.

Širvintų rajono savivaldybės administracij os parengtas projektas „Pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Širvintų ra-
jone“, gavus fi nansavimą, leido Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centre 
įrengti DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetus. 
Įsigyta ligų diagnostikai skirtų prietaisų, baldų, kompiuterinės įrangos.

O vykdant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tuberkulioze ser-
gantiems asmenims Širvintų rajone“,  siekiama motyvuoti sergančiuosius asmenis gydytis ir 
taip mažinti sergamumą bei sveikųjų rajono gyventojų riziką užsikrėsti. Besilankantiems DOTS 
kabinete tuberkulioze sergantiems asmenims teikiami maisto talonai.

Projektai
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Darbo grupės vizitas Širvintose 

Šiems klausimams nagrinėti Sveikatos apsaugos 
ministerij a 2019 m. subūrė darbo grupę, kurios nariai 
nagrinėja mažųjų ligoninių situacij ą bei ieško kelių, 
kaip tobulinti visą šalies sveikatos priežiūros sistemą. 
Spalio mėn. darbo grupės,  kuriai priklauso Sveikatos 
apsaugos ministerij os vadovybė: viceministrė Lina 
Jaruševičienė, Asmens sveikatos departamento direk-
torė, laikinai vykdanti ministerij os kanclerio funkcij as 
Odeta Vitkūnienė, atsakingi ministerij os specialistai, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, Širvintų r. 

Žingsniai dėl Širvintų ligoninės

Dar 2018 m. pabaigoje 5487 gyventojai pasirašė po peticij a už VšĮ Širvintų 
ligoninės išsaugojimą. Žmonių lūkesčiai tik dar labiau sustiprino šio klausi-
mo svarbą. Pateikę peticij ą adresatams, Vyriausybėje ir Sveikatos apsaugos 
ministerij oje prašėme imtis konkrečių žingsnių ir pagalbos mažųjų rajonų 
gydymo įstaigoms.  

Po vizito ligoninėje - diskusij a ir galimybių paieška 
Savivaldybės posėdžių salėje.

Su Sveikatos apsaugos viceministre Lina Jaruševičiene ir 
laikinai vykdančia ministerij os kanclerio funkcij as 

Odeta Vitkūniene apžiūrime ligoninės patalpas.

Didžiulis ligoninės pastatas, nenaudojamos patalpos, 
remonto reikalaujantis viršutinis aukštas - klausimai, 

kuriuose reikia spręsti.

Širvintų ligoninės operacinėje, kurios brangią naują įrangą, 
gautą 2007 m., buvusi rajono valdžia 

atidavė Ukmergės ligoninei.

savivaldybės bei sveikatos įstaigų vadovybė, Valstybi-
nės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministeri-
jos, aplinkinių rajonų savivaldybių atstovai lankėsi Šir-
vintose, Pirminės sveikatos priežiūros centre, Širvintų 
ligoninėje. Vyko diskusij os, ko reikėtų imtis, kad rajono 
žmonės sulauktų kokybiškų jiems reikalingų paslaugų.

Deja, iki šiol aiškios pozicij os iš valstybės institucij ų 
dėl mažųjų ligoninių likimo nėra sulaukta.
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Įėjimas į sveikatos įstaigą turi būti tvarkingas ir saugus – nauji laiptai į 
Pirminės sveikatos priežiūros centrą.

Morališkai pasenusi, nuolat gendanti 1998-2002 m. menanti odontologij os 
įranga – su ja dantis tvarkyti pacientams teko Pirminės sveikatos priežiūros 
centro gydytojoms. Tačiau atsakingai planuojant, įstaigai sukaupus lėšų in-
vesticij oms, 2019 m. situacij a pasikeitė.

Duris jau atvėrė naujai suremontuotas, pritaikytas ir neįgaliesiems odontologij os kabinetas, 
kuriam įsigyta moderni, visus šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti įranga. Nauja odontologinė 
kėdė, patvarūs, modernūs įrankiai, o pacientams su sudėtingesnėmis problemomis čia pat ga-
lima atlikti ir rentgeno nuotraukas.

Naujas odontologij os kabinetas

Tai dovana pacientams ir geresnės darbo sąlygos dirbančioms specialistėms.

PRIEŠ PO

Širvintų pirminės sveikatos priežiūros centre prisirašę pacientai
aptarnaujami nauja, modernia įranga aprūpintame odontologij os kabinete.
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Padėkos už sėkmingą ir efektyvų darbą, siekiant bendrų tikslų – padedant žmonėms spręs-
ti jų sveikatos problemas, medicinos tradicij ų puoselėjimą ir svarų indėlį į sveikatos sistemos 
plėtrą įteiktos gydytojai-odontologei Genovaitei Bagdonienei, gydytojai-odontologei Linai Mo-
ravskienei, chirurgei Loretai Lapinaitei, bendrosios praktikos slaugytojai Audronei Jurkūnienei 
bei bendrosios praktikos slaugytojai-koordinatorei Daliai Vietrinienei.

Į pensij ą išlydėta ilgametė gydytoja akušerė-ginekologė Genė Šiuškuvienė. Nuoširdi padė-
ka už tikrą profesinį pašaukimą – neįkainojamą pagalbą ir paramą, kurią gydytoja ilgus metus 
dovanojo daugybei Širvintų krašto moterų. Jos rankos tapo tiltu į gyvenimo šviesą daugybei 
žmonių, kurie pasveikino šį pasaulį mūsų krašte.

2019 m. Pirminės sveikatos prie-
žiūros centro kolektyvas į pensij ą 
išlydėjo ilgametę šios įstaigos gy-
dytoją-odontologę, net 50 savo gy-
venimo metų atidavusią medicinai, 
Genovaitę Bagdonienę.

Vienos iš garbingiausių, atsakingiausių, žmonij ai reikalingiausių profesi-
jos atstovai – gydytojai, slaugytojai, kiti medicinos darbuotojai savo profesi-
nę šventę mini balandžio 27 d. 

Gyvenimo keliui keičiant kryptį

Profesinė šventė

Padėkos už darbo rezultatus. Rajono medikus džiugino elegantiška koncertinė programa.

Padėką už ilgus atsakingo darbo metus ir svarų indėlį Širvintų rajono sveikatos sistemai 
Genei Šiuškuvienei   įtei kė mero padėjėja Vaida Valkauskienė.

Nuoširdi padėka ir kuo geriausios kloties gyvenimui keičiant kelio 
krypį gydytojai Genovaitei-Bagdonienei. 
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Sveikata – didžiausias turtas. Todėl Širvintų rajono savivaldybė kviečia šir-
vintiškius sveikai, turiningai ir linksmai leisti laisvalaikį!

Sveikatingumo skatinimo projektas

2019 m. projekto dalyviai galėjo ne tik dalyvauti fi zinį aktyvumą skatinan-
čiose veiklose – šokio judesio terapij os, jogos, aerobikos treniruotėse, žy-
giuose baidarėmis, bet ir išgirsti daugybę naudingų dalykų apie sveikatą. 

Rengti mokymai, paskaitos temomis apie sveiką mitybą, sveikos gyvensenos pagrindus, orų 
daromą įtaką fi zinei savij autai, vyko kineziterapij os paskaitos. Nuo projekto įgyvendinimo pra-
džios projekto veiklose, didinančiose gyventojų sveikatos raštingumą, dalyvavo 790 dalyvių.

Savivaldybės administracij ai parengus projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Širvintų ra-
jone“, buvo gautas Europos Sąjungos struktūrinių fondų fi nansavimas. Įgyvendinant projektą, 
iki pat 2021 m. rudens rajono gyventojai kviečiami dalyvauti įvairiose sveikatingumo veiklose – 
tiek aktyviuose užsiėmimuose, tiek įvairiuose mokymuose. 

Svarbu tai, kad visi užsiėmimai vyksta nemokamai!

Lektorė meteorologė Audronė Galvonaitė pasakojo apie orų įtaką žmogaus sveikatai.

Dietologės Vaidos Kurpienės paskaitoje - 
gausus būrys besidominčių sveika mityba.

SVEIKATOS APSAUGA
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??????Aktyvus sveikatinimo užsiėmimas - žygis baidarėmis.

Aerobika Širvintų paplūdimyje.

Vaikų sveikatingumo stovykloje. Vaikų sveikatingumo stovykloje.

Vaikų sveikatingumo stovykloje.

Vaikų sveikatingumo stovykloje.

Vaikų sveikatingumo stovykloje.

SVEIKATOS APSAUGA
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KULTŪRA
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Kultūroje visuomet slypi galimybė išlaisvinti 
žmogų, padėti susigaudyti gyvenime, galimybė 
ugdyti skonį, distanciją, pasitikėjimą savimi ir 
kritiškumą. Kultūra yra žmogaus universalumas, 
lankstumas, atvirumas kaitai ir laisvei. Ji ugdo 
žmonių kūrybines galias, lavina skonių įvairovę.

Liutauras Degėsys „

„
KULTŪRA

DĖMESYS ŠIRVINTŲ KRAŠTO KULTŪRINIAM  
GYVENIMUI ĮVAIRIAIS ASPEKTAIS:

 › Kultūros paslaugų plėtra;

 › Veiklų ir renginių įvairovė;

 › Bendruomenės įtraukimas į kultūrinį gyvenimą; 

 › Kūrybiškumo skatinimas;

 › Širvintų rajono reprezentacija.

Kultūros centrui 
2019 m. skirta –

569 300 Eur

Viešajai I. Šeiniaus 
bibliotekai 2019 m. skirta –

414 100 Eur 
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Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bi-
bliotekos skelbiamame konkurse „Riešutas“ aukščiau-
sias „Lazdyno riešuto“ apdovanojimas už bibliotekos 
vardo garsinimą, vykdant projektinę veiklą, ir pasiek-
tus geriausius 2019 m. metų veiklos rezultatus skirtas 
Vaivos Daugėlienės vadovaujamai Širvintų rajono savi-
valdybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos Skaitytojų 
aptarnavimo ir vaikų literatūros skyriaus komandai.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka - 
geriausia 2019 m. Vilniaus regiono biblioteka

Jų rankose – mūsų krašto šviesa. 

Su Pasauline Kultūros diena pasveikinti Šir-
vintų r. savivaldybės kultūros centro ir viešo-
sios Igno Šeiniaus bibliotekos darbuotojai.

Padėkos už metų pasiekimus.

Viešosios Igno Šeiniaus bobliotekos kolektyvas. Širvintų kultūros centro kolektyvas.

Lėšos, gautos iš projektinės veiklos, Eur
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Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas

KULTŪRA

Pagerbtas 1998 m Draučių tragedij os 
aukų atminimas.

Pagarbos ir atminimo ženklai 

Tautinėmis gėlių kompozicij omis bei uždegtomis žvakių liepsnelėmis pagerbtas 
Vasario 16-osios akto signataro Alfonso Petrulio, palaidoto Musninkuose, bei žu-
vusių už Lietuvos laisvę atminimas.
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Padėka miesto meno saviveiklininkų kolektyvams už bendrą šventę.

Skamba „Tautiška giesmė“.

Neįgaliųjų draugij os mišrus vokalinis ansamblis „Viltis“. Folkloro ansamblis „Gojus“.

Liaudiškų šokių grupė „Viesula“.

Vasario 16-oji

Vasario 16-ąją – iškilmingas renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
paminėti ir šiam svarbiam istorij os įvykiui pagerbti.  Koncertas, kupinas gražiau-
sių įspūdžių, puikių miesto meno saviveiklininkų pasirodymų ir pakilios nuotaikos.
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Mišrus choras DERMĖ.

Jaunimo grupė „Name Goes Here“.„Atžalyno“ progimnazij os gitaristai su mokytoju Arvydu Golcu.

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ vokalinis ansamblis.

Moterų klubo „Jums“ šokių grupė „Laumenė“.

Pradinės mokyklos vaikų tautinių šokių kolektyvas.

Pagerbiant Širvintų kraštui, jo stiprinimui, kultūrai, vardo garsinimui nusipel-
niusius žmones, 2019 m. 

Vasario 16-ąją įteiktos Igno Šeiniaus premij os Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios 
bibliotekos Anciūnų fi lialo vyriausiajai bibliotekininkei Ritai Makauskienei, visuomenininkui, Karaliaus 
Mindaugo šaulių X rinktinės Širvintų šaulių X kuopos vadui, meno saviveiklininkui Leonui Vaicekaus-
kui, Širvintų pradinės mokyklos vaikų folkloro ansambliui „Želmenėliai“ (vadovė Rūta Tamašauskienė).

Igno Šeiniaus premij a
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Seniūnijų kultūros dienos

KULTŪRA

ALIONIŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

ČIOBIŠKIO SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

GELVONŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

JAUNIŪNŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

Kiekviena seniūnija, jos žmonės, jų tradicijos turi savitumo ir išskirtinu-
mo. Kasmet vykstantys tradiciniai seniūnijų kultūros dienų renginiai stebina 
bendruomenės išradingumu bei originalumu. 
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KERNAVĖS SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

MUSNINKŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

ŠIRVINTŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

ZIBALŲ SENIŪNIJOS KULTŪROS DIENA

KULTŪRA
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Kovo 11-oji

KULTŪRA

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo die-
nos minėjimą 2019 m. Širvintose tradiciškai vainikavo bai-
giamasis seniūnij ų kultūros dienų koncertas.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazij os mokytojų ansamblis.

Gelvonų fi lialo folkloro kolektyvas „Savingė“.

Musninkų jaunimo grupė.

Alionių fi lialo kaimo kapela „Spalgena“. Kiauklių fi lialo moterų vokalinis 
ansamblis „Vilkesa“.

Bagaslaviškio namų muzikavimo grupė

Šiaulių fi lialo vokalinis ansamblis „Ringė“.

Čiobiškio fi lialo folkloro ansamblis „Liepelė“.

Družų moterų vokalinis ansamblis „Svaja“.

Čiobiškio fi lialo moterų vokalinis 
ansamblis „Lyra“.
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Avižonių krašto kaimo kapela.

Geriausio Kultūros centro metų fi lialo titulą pelnė Anciūnių fi lialas.

Kernavės fi lialo folkloro ansamblis „Medgrinda“.

Vileikiškių fi lialo ansamblis „Vingiorykštė“.

Musninkų fi lialo liaudiškos muzikos kapela.

Gelvonų gimnazij os vaikų folkloro ansamblis „Dagilėlis“.

Lapelių šokių kolektyvas DESSO.
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Tautiška giesmė

Liepos 6 d. – Valstybės (Mindaugo karūnavimo) dieną širvintiškiai susi-
renka kartu su viso pasaulio lietuviais giedoti „Tautišką giesmę“.

KULTŪRA

Šventiškai nusiteikę širvintiškiai susibūrė kartu giedoti Lietuvos himną. Su jais - Administracij os 
direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė su šeima ir jos pavaduotoja Dovilė Audėjūtė.

Tautiška giesmė liepos 6-ąją skambėjo ir Alionyse.
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Užgavėnės

Vaikų gynimo diena

KULTŪRA

Linksma, marga, soti ir siautulinga Užgavėnių šventė Širvintose.

Vaikų gynimo dieną Širvintų paplūdimyje veiklos netrūko net ir patiems mažiausiems. 
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Lenkų kultūros festivalis „Dainuok su mumis“

XV Tradicinis lenkų kultūros festivalis „Dainuok su mumis“ ir ansamblio 
„Czerwone Maki“ 30-ies metų jubiliejus, kupinas spalvingų kolektyvų pasiro-
dymų, nuotaikingų ir skambių dainų, garbingų svečių.

Ansamblio dainininkėms palinkėjome, kad ta energij a, puiki nuotaika, skleidžiama koncertų metu, 
niekada neišblėstų ir ateityje susitiktume švęsti dar ne vieną jubiliejų.

Specialiai tautodailininkų išausta juosta - ansamblio 
vadovei Stefanij ai Tamošiūnienei. 

Šventėje džiugino ir tradicinių amatininkų dirbiniai 
bei jų vykdomos edukacij os.

Tarp šventės dalyvių - ir Europos Parlamento narys 
Valdemaras Tomaševskis, tuo metu dar Seimo narė, dabar - 

Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.
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Rasos šventė Kernavėje

Ypatinga ir nepakartojama senosios vasaros saulėgrįžos apeigų, trum-
piausios metų nakties Rasos (Joninių) šventė Kernavėje kasmet sulaukia 
didžiulio srauto dalyvių iš visos Lietuvos. 

Senosios saulės saulėgrįžos šventės apeigos.

Tradiciniai šokiai, žaidimai ir dainos 
prie kaitraus laužo. Šokis, sujungiantis šventės dalyvius.
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Miesto šventė

KULTŪRA

Kiekvienam smagu sulaukti dovanų per gimtadienį, o Širvintos 544 gimta-
dienio proga buvo apdovanotos nuostabia miesto švente, daugybe svečių, 
pirmuoju bėgimo maratonu ir puikia nauja erdve renginiams – aikšte prie 
skulptūros „Širvinta“. 

Į Širvintų miesto šventę suvažiuoja 
minios žmonių iš visos Lietuvos.

Nuoširdi padėka Kultūros centro 
direktorei Rytei Bareckaitei už šaunų 

komandinį darbą.

Speciali iliuzionisto 
programa mažiesiems.

Jaunimo savanorės kvietė vaikus 
tapti norimais personažais. Gausios pramogos.
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Atlikėjų Eugenij aus Chrebtovo ir Tomo 
Pavilionio draugij oje - Širvintų mišraus choro 

„Navis“ vadovė, operos daininkė Evelina 
Greiciūnaitė ir jų bendra daina „Laisvė“.

Su renginio vedėju Ignu Krupavičiumi 
sveikinome širvintiškius ir miesto 

svečius su gimtadieniu!

Šventės dalyvius džiugino 
pantomimos aktoriai.

Atlikėjo Sauliaus Prūsaičio koncertas. 

Savo temperamentingomis dainomis ir 
šokiais „Sare Roma“ uždegė visą publiką. 

Atlikėja Iglė Bernotaitytė. Šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai.
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Kai apsukus metų ratą gražiausiomis rudens spalvomis pasipuošia laukai, 
pievos ir miškai, ateina ruduo. 

Metas, kada užbaigiami darbai, kai dėkojama Žemei už dosnumą, džiaugiamasi derliumi ir, ži-
noma, savo džiaugsmu dalij amasi su kitais. Parodyti save ir pamatyti kitus, susiburti, suglausti 
pečius, pašokti ir padainuoti, gėrybių įsigyti kasmet širvintiškiai ir mūsų krašto svečiai susiren-
ka į Rudens šventę. 

Išradingi ir saviti seniūnij ų kiemeliai, rudens gėrybių meninės kompozicij os, ypatingi dirbi-
niai ir skanėstai gausioje tautodailininkų, amatininkų ir prekybininkų mugėje, pramogų zonos ir 
smagūs koncertai abejingų nepalieka.  

Rudens šventė

Musninkų seniūnij os kiemelyje.

Gelvonų seniūnij os kiemelyje.

Smagu ir vaišinti, ir pasigardžiuoti 
kraštiečių vaišėmis.

Lietus neišgąsdino - šventė buvo 
smagi net ir po skėčiais.

Alionių seniūnij os kiemelyje.

Kernavės seniūnij os kiemelyje 
visi tapo muzikantais.

Zibalų seniūnij os kiemelyje.

Širvintų seniūnij os kiemelyje - 
linksma daina.

Rudens šventėje - ir edukacinės 
programos. Sukti girnas - rimtas darbas.

Kai gera nuotaika - lietus visai nebaisus. 
Su renginio vedėja charizmatiškąja 

Violeta Mičiuliene. 
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Į rudens šventę - arklių kinkiniais. Šokio sūkuryje.

Čiobiškio seniūnij os bitutės.

Rudens šventėje  - gausu 
kulinarinio paveldo gaminių.

Jauniūnų seniūnij os kiemelis.

Svetingi Širvintų rajono medžiotojai.
Dainininko Romo Dambrausko 

klausytis gera ir per lietų. 
Koncertavo dainininkė 
Katažina Zvonkuvienė. 

Koncertuoja folkloro ansamblis „Nalšia“ 
(vadovė Audronė Vakarinienė).

Nuoširdi padėka gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkams!
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Širvintų krašto tautodailininkės Nij olės Didžiokienės darbų paroda „Sielos atspindžiai“ - kai 
taurus žmogus kuria grožį, kiekvienas jo darbas stebina savo energij a ir gerumu.

Kultūros centro Anciūnų fi lialo teatralizuotas koncertas „Tebus duona skalsi“, pagerbiant 
„senolių brangintą, bučiuotą, gerbtą“, iš kartos į kartą perduodamą duonelę.

29-osios pietryčių Lietuvos kaimo kapelų varžytuvės „Kaimynėli, būki svečias“ Širvintose, 
kuriose Širvintų kultūros centro tradicinė kapela „Noragas“ (vadovė Gintarė Jakštienė) lai-
mėjo pirmąją vietą.

Parodos autorė Nij olė Didžiokienė.

Vicemerės Janinos Pažusienės 
padėka anciūniškiams.

Varžytuvių dalyvius ir nugalėtojus sveikino mero 
pavaduotoja Janina Pažusienė.

Pasiklausyti kaimo kapelų visuomet susirenka  daug publikos.

Tebus duona skalsi

Kaimynėli, būki svečias!

Nij olės Didžiokienės darbų paroda
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Kalėdos Širvintose – tarsi burtų lazdele palietus

„Stebuklus kuriame kartu!“ – šiuo šūkiu ir simbolinėmis burtų lazdelė-
mis  2019 m. lapkričio 29 d. didžiosioms metų šventėms Širvintos sužibo 
šventinėmis šviesomis. 

Įžiebta pasakiška baltaskarė miesto eglė, tarsi tiesiai iš pasakos atriedėjusi karieta, dekora-
cij os, nušvito pėsčiųjų tiltas, pagrindinės miesto gatvės, o kitąpus tvenkinio visą šventinį laiko-
tarpį veikė „Kalėdų namelis“, kuriame visų mažųjų širvintiškių ir miesto svečių laukė nykštukai, 
kvietę rašyti laiškus Kalėdų seneliui, klausytis pasakų. 

Mažosios Kultūros centro šiuolaikinio 
šokio grupės „So“ šokėjos.

Scenoje - princesės ir princo šokis.
Stebuklus kuriame kartu - eglė įžiebta daugybės 

mažųjų širvintiškių ir svečių burtų lazdelėmis.

2019 m. Širvintų baltaskarė viešojoje erdvėje ir vėl buvo minima tarp gražiausių Lietuvoje.

Kalėdų pašte Širvintose – keli šimtai vaikų rašytų laiškų,
kurių pasiimti, lydimas galingų keturračių kolonos, atvyko pats Kalėdų senelis.
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SPORTAS
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Širvintos – atviras, aktyvus 
ir sportiškas kraštas!
Kasmet vis labiau plečiama rajono sporto infrastruktūros 
bazė lemia sportinio gyvenimo aktyvumą ir įvairovę.

PAGRINDINIAI VEIKLOS ASPEKTAI:

 › Vaikų ir jaunimo užimtumas;

 › Aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas;

 › Parama sporto klubų veiklai;

 › Įvairių sporto šakų varžybos;

 › Tarptautiniai renginiai;

 › Rajono pirmenybės.

Širvintų sporto centrui skirta –

397 600 Eur
Sporto klubų veiklai skirta –

12 000 Eur

SPORTAS
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Įvertinimas – III vieta Lietuvos mokyklų žaidynėse

Garbingą apdovanojimą už sva-
rius Širvintų rajono sporto pasie-
kimus Lietuvos mokyklų žaidynėse 
Tautinio olimpinio komiteto prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė 
l.e.p. Sporto centro direktorei Ali-
nai Zapolskienei ir pavaduotojui 
ugdymui Algimantui Kmitui.

Kovo 11 dieną Širvintose jau tradiciškai, trečius metus iš eilės, pradedame švęsti pagarbos 
bėgimu, skirtu Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 2019 m. bėgime daly-
vavo beveik 600 bėgikų. Kartu su būriais širvintiškių savo jėgas išbandė ir svečiai iš Panevė-
žio, Vilniaus, Ukmergės, Raseinių, Molėtų. 

Kovo 11-osios pagarbos bėgimas

Tarp bėgikų - ir Savivaldybės 
administracij os atstovės.

Bėgimo entuziastai skelbia startą!

Pagarbos bėgimas - pilietiškumo ugdymas.

Bėgime - keli šimtai dalyvių, tarp kurių - ir 
patys mažiausi bėgikai.
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Valstybės dieną Širvintose – karališka futbolo šventė

„Penki“ Lietuvos garsenybėms.

NATO amunicij os paroda - ne tik 
pažiūrėti, bet ir išbandyti.  

Su Nyderlandų karalystės ambasadore 
ir pasaulinėmis futbolo žvaigždėmis 

Širvintų stadione.

Pokalbis su Vytaru Radzevičiumi 
apie tai, kaip reikalingi Lietuvoje 

nauji sporto objektai.

Pasimokyti iš geriausių į Širvintas atvyko daugiau nei 100 mažųjų futbolininkų iš visos Lietuvos.

Stronger2gether# - kartu mes stipresni! Su tokia žinute 
2019 m. Mindaugo karūnavimo dieną pasitiko Širvintos. 

Stadione vyko didžiulė futbolo šventė, organizuota kartu su Nyderlandų 
karalystės ambasada, NATO pajėgomis mūsų šalyje ir Lietuvos futbolo tre-
neriais „futbolotreneris.lt“, Lietuvos bei Olandij os futbolo legendomis.

Kartu su futbolo žvaigždėmis Širvintose viešėjo ir Nyderlandų karalystės 
ambasadorė J. E. Bonny Pascalle Evelyne Horbach, dėkojusi Širvintoms ir 
Savivaldybės vadovėms už gražų priėmimą ir svetingumą.

Širvintų futbolo stadioną vertina gerai žinomi Lietuvos atlikėjai.
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Puikiai pavykusį pirmąjį Širvintų maratoną galima drąsiai vadinti tarptau-
tiniu, nes jame dalyvavo 21 latvis, du ukrainiečiai, viešnia iš Baltarusij os, 
bėgikai iš tolimojo Tailando, kraštiečiai iš Norvegij os ir Danij os.

Kiekvienas, įveikęs pasirinktą distancij ą, buvo apdovanotas specialiu 
Širvintų maratono medaliu, o nugalėtojams – taurės.  

Simboliška, kad pasibaigus ilgosioms maratono rungtims, savo jėgas bė-
gant trumpesnes distancij as buvo kviečiami išbandyti net ir patys mažiausi 
šventės dalyviai – vyko šeimų ir vaikų bėgimas.

Pirmasis Širvintų maratonas: bėgimo žvaigždės ir kone 600 dalyvių

2019 m. Širvintoms suėjo 544 metai, o 
miesto šventės metu buvo surengtas pir-
masis bėgimo maratonas, sulaukęs didžiu-
lio susidomėjimo ir beveik 600 dalyvių. 

Tarp jų – ne viena bėgimo žvaigždė: pasaulinio lygio 
legenda Piotras Silkinas, Lietuvos ultradistancij ų re-
kordininkas Aleksandras Sorokinas, bėgimo rekordi-
ninkas ir Lietuvos čempionas Ruslanas Seitkalij evas, 
žymus ilgų nuotolių bėgikas Mindaugas Garmus.

Širvintų maratono organizatoriai:
Širvintų sporto centras, Širvintų rajono savivaldybė, VšĮ „Maratonomanij a“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacij a, Širvintų kul-

tūros centras. Širvintų maratonas būtų neįvykęs ir be Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacij os prezidento Vidmanto Dobrovolsko, 
nepailstančio jo padėjėjo Arūno Kontrimo, be Širvintų kultūros centro bei būrio savanorių jaunuolių.

Širvintų jaunimas įgij o puikios 
savanorystės patirties.

Įveikusius pasirinkusias distancij as medaliais 
apdovanojo mero pavaduotoja Janina Pažusienė, 

Administracij os direktorė Ingrida Baltušytė-
Četrauskienė, pavaduotoja Dovilė Audėjūtė.

Iš visos Lietuvos ir net kitų šalių suvažiavę 
bėgikai sulaukė didelio palaikymo.

Galbūt šis medalis įkvėps gyvenime 
nubėgti tikrą maratoną?

Didelio susidomėjimo
sulaukė šeimų bėgimas.

Jėgas išbandė ir didžiulis būrys vaikų.

Pilną maratono distancij ą įveikė vienintelė 
moteris širvintiškė - keturių dukryčių mama, 

policij os pareigūnė Olesia Fedotova.

Širvintos – atviras, aktyvus ir sportiškas miestas. Tokio masto renginiai yra 
be galo reikalingi. Apdovanojimų momentas.

Apdovanojimas ištvermingiausiems širvintiškiams 
- Olesiai Fedotovai su pačia brangiausia dukrų 

palaikymo komanda ir Dariui Jasevičiui.
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Iškilmingas ir įspūdingas 2018 metų geriausių Širvintų rajono sportininkų apdovanojimų ren-
ginys. Nuoširdus AČIŪ ir simboliniai apdovanojimai už svarius rezultatus ir pasiektas pergales, 
atstovaujant Širvintų rajonui ir garsinant jo vardą. 

2018 metų geriausių Širvintų rajono sportininkų apdovanojimų renginys.

Geriausi 2018 m. žirgų sporto atstovai – 
Gedvilė Vinslauskaitė ir Juozas Kvakšys.

Geriausi 2018 m. stalo tenisininkai Julita 
Meškutavičiūtė ir Daimonas Ušackas su mokytojais 

Virginij a Lisevičiene ir Gediminu Ušacku.

Geriausias 2018 m. futbolininkas Žydrūnas 
Germanas su viešnia Lietuvos futbolo federacij os 

sekretoriato vadove Vaida Česnauskiene ir 
renginio vedėja Nij ole Pareigyte-Rukaitiene.

2018 m. sportiškiausią Širvintų rajono sporto 
veteranę Vaivą Pauliukonytę sveikina žolės 

riedulio komandos „Inta“ kolegės. 

Geriausi 2018 m. Širvintų rajono plaukikai 
Anabelė Masiukaitė ir Martynas Valavičius 

su mokytoju Gintautu Igliuku.

Pavykęs renginys - džiaugsmas ir jo 
dalyviams, ir organizatoriams.

Lietuvos mokyklų žaidynėse vyresniųjų grupėje I 
vietą iškovoję Širvintų „Atžalyno“ progimnazij os 

mokiniai ir jų mokytojai Asta  Čatrauskaitė ir 
Nerij us Pakalnis. 

Širvintų lengvaatletės su 
mokytoju Algimantu Kmitu.

2018 m. apgynusi Sportiškiausios mokyklos 
titulą - Širvintų pradinės mokyklos komanda 

su mokytoja Danguole Skirmantiene.

Šaunieji sportinių šokių klubo „Elegancij a“ šokėjai 
Mėja Žemaitytė ir Emilis Januškevičius.

Aukščiausiais rezultatais džiuginantys ir Širvintas garsinantys jaunieji sportininkai bei jų mokytojai.

Nusipelnęs sporto meistras Jonas Pinskus 
apdovanojimus už svarius nuopelnus Širvintų rajono 

sportui įteikė Petrui Žygei, Raimundui Petrokui ir 
Audriui Jakučiui. 

„Diamonds show“ 
iliuzionistės 

pasirodymas.
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AKCIJ OS
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Akcijos ir iniciatyvos, skirtos pagerbti, prisiminti, 

pastebėti, pasveikinti, pasi džiaugti ypatingais įvykiais, 

Širvintų krašto žmonių sukak timis, nuveiktais darbais. 

Visuomenė kviečiama burtis bei ištiesti pagalbos ranką 

sunkiau besiverčiantiems, dėl ligų, nelaimių ar vienatvės 

kenčiantiems žmonėms. 

Tik kartu mes 
galime daugiau!
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Baltij os keliui – 30 

2019 m. Lietuva minėjo 30-ąsias „Baltij os kelio“ metines. Širvintų krašto 
žmonės šį svarbų istorij os įvykio jubiliejų paminėjo vieningai, darniai ir pras-
mingai. 

Rajono ugniagesiai ir šauliai nešė 30 trispalvių, simbolizuojančių Baltij os kelio sukaktį. Šalia 
autostrados pastatyto paminklinio Baltij os kelio akmens iškelta Širvintų krašto vėliava – kad 
kiekvienas, važiuojantis automagistrale iš tolo matytų – čia yra Širvintos. 

Rugpjūčio 23-ąją iki pat vėlyvo vakaro skirtingose mūsų rajoną kertančios automagistralės 
vietose, kaip ir prieš 30 metų, rinkosi žmonės iš Birštono, Lazdij ų, Druskininkų, Varėnos, Aly-
taus, Kaišiadorių, Trakų, Elektrėnų krašto.

AKCIJ OS

Baltij os kelio minėjimui kasmet startą skelbia tarptautinis bėgimas. O širvintiškiams jau tapo gražia tradicij a 
sutikti bėgikus prie paminklinio akmens ties Kernavės viaduku ir palydėti juos iki rajono ribos. 

Taip, kaip ir prieš 30 metų, susikibę už rankų.

Baltij os kelias svarbus ir tiems, kurie jame 
dalyvavo, kurie prisimena, ir tiems, kurie dar tik 

sužino apie jį. Minėjime - kelios kartos. 

Džiaugėmės gražiu pilietiškumo
pavyzdžiu - trimis moterų kartomis iš 

Čiobiškio seniūnij os.
„Baltij os kelias“ - svarbus kiekvienam 
lietuviui. Malonu sulaukti palaikymo.

Tarybos narys Vytautas Kalesnikas 
su žmona Danguole.

Nuoširdi padėka bėgimo organizatoriui 
Vidmantui Dobrovolskui.
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Rajono ugniagesiai ir šauliai nešė 30 trispalvių, simbolizuojančių ypatingą sukaktį.

Visuomet drauge - Širvintų k. 
bendruomenės  „Upė“ narės. 

Prieš pakeliant vėliavą su vyru ir mama.

Kai istorij ą anūkams perduoda seneliai.

Tarybos narys Rimas Stepaitis 
minėjime dalyvavo su dukra.

Skubame susikibti rankomis ir sudaryti 
tvirtą gyvąją grandinę.

Baltij os kelio 30-metį įprasminome dovana 
gimtajam kraštui - nuo šiol kiekvienas 

važiuojantis iš tolo matys - čia yra Širvintos.
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Širvintų rajone prie automagistralės yra net septynios vietos, į kurias 1989 m. rugpjūčio 23 
d. Baltij os kelio metu suvažiavo žmonės iš skirtingų Lietuvos vietų. Minėti šio istorinio įvykio 
30-metį į mūsų rajoną vėl atvyko svečių iš visos Lietuvos.

38,8 automagistralės km – Birštono ir Prienų rajonų.

40,5 km – Lazdij ų rajono.

41,5 km – Druskininkų ir Varėnos rajonų.

AKCIJ OS

Džiaugsmingas susitikimas su kolege 
Birštono mere Nij ole Dirginčiene.

Varėniškių gretos - gausios jaunimo. Visuomet gera pakalbinti mažuosius.

Su svečiais iš Birštono ir Prienų. Sveikiname atvykusius prieniškius.

Šiltas susitikimas su svečiais iš 
pasienio - Lazdij ų krašto žmonėmis.
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48,3 km – Alytaus rajono.

52,1 km – Kaišiadorių rajono.

AKCIJ OS

Su Kaišiadorių vyksupij os dvasininkais.

Svečiai iš Kaišiadorių.

Kaišiadoriškiai į minėjimą atvyko šeimomis.

Sveikinimai kolegai Kaišiadorių 
merui Vyteniui Tomkui.

Baltij os kelyje su svečiais iš Dzūkij os sostinės - Alytaus ir Alytaus rajono. 

Apie Baltij os kelio prasmę kalbėjomės su 
Kaišiadorių vyskupu Juozu Matulaičiu.
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Labai svarbu pastebėti, pasimokyti, pasveikinti ilgus metus gyvenimu besidalinančius, 
darnios šeimos pavyzdį rodančius kraštiečius. 

Drauge su rajono saviveiklininkais, dideliu artimųjų būriu 2019 m. pasveikinome 60 bendro gyvenimo metų – dei-
mantines vestuves šventusius širvintiškius Vandą ir Alfonsą Urbanavičius. 

AKCIJ OS

Stipri šeima – visuomenės pagrindas

2019 m. pavasarį  vaikų, kurių gimimas įregistruotas nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki valstybės atkūrimo šimtmečio 
metų pabaigos, tėveliai pratęsė Šimtmečio parko akcij ą ir pasodino medelius, įprasmindami savo vaikučių gimimą.

Šimtmečio parko tęsinys

Siekiant įprasminti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir pasidžiaugti naująja Širvintų 
krašto karta, Širvintų mieste, palei Plento gatvę, 2018 m. rugsėjį buvo pradėtas sodinti Šimt-
mečio parkas.

Šimtmečio parką pratęsė ne ką mažesnis būrys 2018 m. pabaigoje gimusių širvintiškių šeimų.

Komandinis darbas.

Štai ir pasodintas medelis, 
su kuriuo kartu augs 
šimtmečio vaikelis.

Ant rankų - vienas iš 
šimtmečio kūdikių. Užduotis - visai šeimai.
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Drauge su Administracijos direktore sveikinome naująją šeimą - Dianą ir Ričardą Sperskus, pirmuosius įregistra-
vusius santuoką 2019 m.

Širvintų kaimo bendruomenės iniciatyva pasigrožėti išpuoštu Širvintų miestu atvykę garbaus amžiaus senoliai 
buvo nustebinti – kartu su pavaduotoja Janina Pažusiene pasveikinome gražaus 55 metų vedybinio gyvenimo sukaktį 
šventusius Marijoną ir Česlovą Kavoliūnus. 

Deimantines vestuves švenčiančius, kartu santarvėje nugyvenusius daugiau nei pusę amžiaus Leokadiją ir An-
toną Nikiferovičius sveikino Širvintų rajono savivaldybės vicemerė Janina Pažusienė.

AKCIJOS
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Dar vieneri darbo metai – dar viena, jau penktoji, „Rojaus“ obelėlė

Kartu su Tarybos nariais ir Administracij os kolektyvu tęsiame šią gražią tradicij ą, o miestas 
puošiasi naujais želdynais.

Kartu su Nacionaliniu kraujo centru organizuojamos kraujo donorystės 
akcij os Širvintų r. savivaldybėje jau tapo gražia tradicij a. Širvintiškiai kelis 
kartus per metus kviečiami dovanoti kraujo ir yra aktyvūs šių akcij ų dalyviai.

Džiugu, kad dovanoti kraujo ir taip padėti kažkam, kam to labai reikia, tampa įprasta: šeimos 
nariams, draugams, kolegoms, kaimynams.   

AKCIJ OS

Kraujo donorystė

Su Kraujo centro koordinatore Aiste Žymantiene.

Sporto centro ir Socialinių paslaugų centro 
vadovės Alina Zapolskienė ir Neringa Lubytė. Vicemerė Janina Pažusienė.

Dviese - drąsiau.
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Čiobiškio krašto šviesuoliui, tautodailininkui, senųjų amatų drožybos, kalvystės puoselėtojui 
Povilui Malinauskui 2019 m. suėjo 70. Su gražiu jubiliejumi menininką pasveikino, įkvėpimo, 
rankų šilumoje gimstančių nuostabių kūrinių, stiprios sveikatos ir energijos linkėjo mero pava-
duotoja Janina Pažusienė, Švietimo ir kultūros skyriaus specialistė Vita Majerienė.

Garbus amžius – žmogaus turtas. O metai dovanoja ir 
gilią išmintį, nepamainomą patirtį. Todėl gera ir malo-
nu pasveikinti rajono žmones su garbingais jubiliejais, 
padėkoti jiems už nuveiktus darbus, užaugintus vai-
kus, puoselėjamas vertybes. Gruodžio 27-ąją, iš karto 
po Šv. Kalėdų, 90-ąjį gimtadienį šventusią pozityvumu 
ir gyvenimiška energija trykštančią Gelvės viensėdžio 
gyventoją Albiną Traknienę pasveikino Savivaldybės 
mero pavaduotoja Janina Pažusienė.

Drauge su savivaldybės tarybos nariu Remigijumi 
Bonikatu garbingo 90 – ties metų jubiliejaus proga 
pasveikinome buvusią tremtinę, už žydų gelbėjimą pri-
pažintą   viena iš Pasaulio teisuolių, Prezidento Valdo 
Adamkaus už drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint žū-
vančius žmones  apdovanotą Žuvusiųjų  gelbėjimo kry-
žiumi Marcelę Tamašauskienę.

AKCIJOS

Garbus amžius – žmogaus turtas
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Ar susimąstome, kaip reiktų gyventi, jei šalia nebūtų artimo? Dienų dienas 
rymoti prie lango ir laukti gyvo žmogaus, gyvo žvilgsnio ar žodžio?  

AKCIJ OS

Kad vienatvės mūsų krašte būtų mažiau

Gražią advento popietę į „Atžalyno“ progimnazij ą pakvietėme Širvintų 
senjorus, Trečiojo amžiaus universiteto, „Bočių“, neįgaliųjų draugij ų, ben-
druomenių narius, bibliotekininkes, Tarybos nares, verslininkes kartu pa-
ruošti šiltas kalėdines dovanėles. 

Kepėme, dekoravome ir pakavome kalėdinius sausainius, šiltus pledus.

Mūsų rajone gyvena 125 vieniši senoliai. Dažną mėnesį socialinis darbuo-
tojas, seniūnas ar paštininkas būna vieninteliai, kurie praskaidrina juos 
gaubiančią tylą... 

Gražus būrys moterų, suburtų į bendrą gerumo akcij ą.

Darbuojasi Tarybos narės Marij a Gudonienė, Vilma Bartusevičienė, 
viešosios bibliotekos projektų vadovė Dalia Taparauskienė, 

Meno mokyklos direktorė Daiva Vinciūnienė.

Su Trečiojo amžiaus universiteto dalyvėmis. 

Koks darbas be prij uostės? 

Nuoširdus ačiū „Atžalyno“ progimnazij os virtuvės 
darbuotojoms, kurios užtikrino, kad kepiniai 

senoliams tikrai būtų gardūs ir kokybiški.

Verslininkė Vida Matulienė ir Trečiojo amžiaus 
universiteto dalyvės pasirūpino, kad dovanėlės 

būtų gražiai supakuotos.

Su Širvintų k. bendruomenės 
„Upė“ moterimis.

Moterų supakuoti šilti pledai ir kalėdiniai kepiniai prieš 
Kalėdas pradžiugino vienišus rajono senolius.
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Artėjant Šv. Kalėdoms, jau ne pirmus metus Savivaldybėje sulaukėme ypatingų svečių – Ukmergės ir Širvintų jūrų 
skautų „Šventosios“ tunto vaikų ir jų vadovo Jono. Ypatingi svečiai įteikė ypatingą dovaną – Betliejaus taikos ugnį.

AKCIJOS

Betliejaus ugnis - iš skautų rankų

Prieš pat didžiąsias metų šventes seniūnaičiai, socialinės darbuotojos su seniūnais 
pradžiugino visus vienišus mūsų krašto senolius.
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2019 m. jau penktąjį kartą Širvintų rajono geradariai – žmonės, atveriantys savo širdis ge-
rumui, norintys padėti tiems, kam labiausiai reikalinga pagalba, susirinko į paramos-labda-
ros akcij ą „Dalinkimės širdžių šiluma“.

AKCIJ OS

Dalinkimės širdžių šiluma

Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie labdaros-paramos akcij os „Dalinkimės širdžių šiluma“.

Akcij os rėmėjai:

G. ir D. Martinkai, V. Kojala su dukra, V. ir V. Matuliai, N. Didžiokienė, Ž. Badikonis ir A. Jurkevičiūtė, M. TighNavard, 
N. Paliukėnienė, L. ir A. Skardžiai, K. ir A. Lidžiai, D. Mičelienė, S. ir A. Žedavainiai, S. ir G. Simonyan, V. Meškienė, L. 
ir A. Baravykai, G. ir R. Čirbai, A. ir R. Adomavičiai, V. Gudačius, V. Pauliukonytė, V. Macenavičienė, R. Maslauskaitė, 
I. ir L. Rutkauskai, V. Zacharova, V. ir A. Trinkūnai, D. Bliūdžiuvienė su dukra, J. Meškutavičienė, R. Jasevičius, D. 
ir G. Lisauskai, I. Kizina, R. ir L. Šmaukštai, L. Braškienė, V. Ramaškevičienė, D. ir S. Gandrimai, S. Venslovienė, V. 
Paliukėnas, V. ir A. Blažiai, D. ir J. Kukliai, I. ir V. Serafi n, E. Vagnerienė su sūnumi, V. Mažulis ir L. Versekėnaitė, S. ir 
K. Norušiai, L. ir S. Keliočiai, G. ir V. Stundžiai, P. ir S. Kvietkauskai, R. Gujienė, M. Gudonienė, E. Pečiukaitienė, Č. ir 
P. Pociūnai, V. ir V. Daugėlos, D. Audėjūtė, J. Pažusienė, I. ir N. Četrauskai, Ž. ir J. Pinskai.

Vakaro metu vyko aukcionas, kuriam dovanas įsteigė garbūs žmonės, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, 
Širvintų krašto geradariai, rajono verslininkai, menininkai, tautodailininkai, amatininkai. Pristačius 2018 m. akcij os 
rezultatus – realią pagalbą, suteiktą net penkių istorij ų herojams, kenčiantiems dėl negalios, sunkios ligos, šiame 
pasaulyje likusiems vienišiems, susirinkusieji susipažino su šių metų skausmo ir vilties istorij omis. Labdaros-para-
mos vakaro metu surinktos lėšos šiemet skirtos visomis jėgomis besikabinančiam į gyvenimą našlaičiui neįgalia-
jam ir su sunkia onkologine liga kovojančio vaiko šeimai.

Jauki vakaro atmosfera ir jo prasmė - susitelkti 
geriems darbams ir svarbiai pagalbai.

Atlikėjai Deivis ir Renata Norvilai į šokių aikštelę sukvietė visus renginio dalyvius.

Pasirodymą vakaro svečiams dovanojo 
projekto „Šok su manimi“ dalyviai 
Lukas Petkevičius ir Ugnė Siparė.

Padėka 2018 m. geradarei 
Lidai Baravykienei.

Su organizacine komanda, kuriai pavyksta 
įgyvendinti visas idėjas.
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Rajono geradariai 
paaukojo rekordinę sumą 16 580 Eur

Širvintų krašto 
geradarys 2019 m. – 
Vytautas Stundžia

AČIŪ

Ačiū simbolinio aukciono dovanų steigėjams:

2018 m. Širvintų krašto „Metų geradariams“ Lidai ir Augenij ui Baravykams, 2017 m. Širvintų krašto „Metų gerada-
riams“ Vidai ir Vytautui Matuliams, 2016 m. Širvintų krašto geradarei tautodailininkei Nij olei Didžiokienei, Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, tautodailininkui Kęstučiui Norušiui, Arvydui ir Danguolei Dir-
meikiams, „Roko virtuvei“, gėlių parduotuvei „Smiltė“, fi rmai „Gaja Decor“, meninio stiklo studij ai „Glasremis“.

Danutė ir Saulius Gandrimai

Daiva ir Gintautas Lisauskai

Virginij a Zacharova Lida Baravykienė

Ingrida ir Neivaldas Četrauskai

Živilė ir Jonas Pinskai
Stanislava ir Kęstutis 

Norušiai

Sandra Venslovienė ir 
Valdas Paliukėnas

Vida ir Vytautas Matuliai
Suzana ir Grachik 

Simonyan

Verslininkas Vladas Kojala 
su dukra Kotryna

Žilvinas Badikonis

Vakaro herojų istorij ų 
sugraudinta Nij olė Didžiokienė

Aukciono dovanų pirkėjai

2019 m. Širvintų krašto 
geradario vardas suteik-
tas Šimtmečio širvintiš-
kiui, verslininkui, ilga-
mečiui kultūros rėmėjui, 
Širvintų vartotojų koope-
ratyvo „Veivera“ vadovui 
Vytautui Stundžiai. 
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SUSITIKIMAI
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Tikslas atsakingai atstovauti Širvintų 
rajono žmonėms lemia daugybę svarbių 
susitikimų su valstybės valdžios institucijų 
pareigūnais, o atveriant Širvintų kraštą 
plačiajai visuomenei, užmezgami ir 
tarptautiniai santykiai. 

 Nuo 2019 m. balandžio 26 d. kartu su Širvintų rajono 
savivaldybės mero pavaduotoja Janina Pažusiene 
esame Vilniaus regiono plėtros tarybos narės. 

Per 2019 metus įvyko 22 Vilniaus regiono plėtros 
tarybos posėdžiai, kuriuose priimti 88 Vilniaus 
regionui aktualūs sprendimai. Posėdžių metu buvo 
svarstyti ir Širvintų rajonui aktualūs klausimai. 
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Kartu su kolegomis – Lietuvos savivaldybių merais susitikome klausytis paskutinio Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinio pranešimo.

2019 m. liepos 12 d. visos Lietuvos dėmesys buvo skirtas istoriniam įvykiui – vyko naujojo Lie-
tuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos iškilmės. Seimo Kovo 11-osios 
Akto salėje, padėjęs ranką ant Konstitucijos, tautai prisiekęs valstybės vadovas oficialiai pra-
dėjo eiti savo pareigas.

Buvo nepaprasta stebėti visai Lietuvai svarbų ir jaudinantį istorinį momentą iš taip arti. Gra-
žu, kad šalia Prezidento – visa šeima, kurios palaikymas toks svarbus siekiant užsibrėžtų tikslų 
ir pateisinant daugybės Lietuvos žmonių lūkesčius.

2019 m. Širvintose lankėsi ir su Širvintų krašto gyventojais susitiko Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. 
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Širvintos atviros, visuomet laukia ir šiltai sutinka svečius. Širvintiškiai 2019 m. turėjo gali-
mybę susitikti su dabartinio Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos žmona Diana, 
kuri ypač domėjosi socialiniais klausimais, aplankė Širvintų r. savivaldybės socialinių paslaugų 
centrą, susitiko su gyventojais, apžiūrėjo futbolo stadioną.

Svarbus ir įtemptas susitikimas su Aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika dėl Beržės upelio ir 
UAB „Retroplast“, ketinančios Širvintų r. statyti antrinių atliekų perdirbimo įmonę, klausimų. 

Susitikime Aplinkos ministerij oje su ministru Kęstučiu Mažeika ir jo komanda aiškiai išdėstėme pozicij ą, kad 
esame kategoriškai prieš tokios taršios gamyklos statybas prie pat Širvintų. 

Ministrui išsakėme, kad nesutinkame su tuo, jog kartografi niai duomenys Kadastre keičiami pagal tai, kad kaž-
kam tai tiesiog labai naudinga. Beržės upelio ištakos negali būti pavadintos grioviu, kaip buvo padaryta Aplinkos 
apsaugos agentūros sprendimu, atsižvelgiant į Lietuvos energetikos instituto išvadas.  Juk esmė ta, kad pastačius 
gamyklą kils rizika, kad bus teršiama Beržės upė, kuri įteka į Širvintą. Ir toliau reikalaujame išsamaus poveikio 
aplinkai vertinimo, siekdami užtikrinti aplinkinių vietovių gyventojų interesus, apsaugoti nuo galimo žalingo povei-
kio sveikatai, kvapų.

Ministrui pristatėme kontraversiškus Aplinkos apsaugos agentūros 
sprendimus ir prašėme tarpininkauti sprendžiant šią sudėtingą situacij ą.

Susitikimas Viešojoje bibliotekoje.

Dianą Nausėdienę pasitinka 
Socialinio paslaugų centro 
direktorė Neringa Lubytė.

Svarbus ir įtemptas susitikimas dėl UAB „Retroplast“
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Du susitikimai su Nyderlandų karalystės ambasadore Bonny Pascalle Evelyne Horbach. 
Pirmajame perdavėme žinią, kad Širvintos yra atviros ir pasirengusios grandiozinei futbo-
lo šventei. Antrasis – ofi cialus priėmimas, kuriame jau detaliai aptarėme ambasados, Nyder-
landų NATO pajėgų mūsų šalyje kartu su Lietuvos ir Olandij os futbolo žvaigždėmis, treneriais 
„futbolotreneris.lt“ bendrai organizuotos šventės Širvintose klausimus.

Kasmet Alionių sen. Pamusės k. organizuojamas 
ekstremalus bėgimas „Bebro kelias“ – vienas didžiausių 
renginių Širvintų rajone, sulaukiantis tūkstančių eks-
tremalaus sporto entuziastų iš visos Lietuvos. Susiti-
kimas su renginio organizatoriais.

Širvintų rajono savivaldybėje – Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Susitikimas Nyderlandų karalystės 
ambasadoje.

Su olandų futbolo žvaigždėmis priėmime 
ambasadorės rezidencij oje.

Svečiuose – buvęs Lietuvos kultūros ministras 
Šarūnas Birutis.

Su Valstybės kontrolės specialistėmis aptariame 
svarbiausius valstybės turto valdymo klausimus.
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Savivaldybės durys atviros – susitikimai su mažaisiais širvintiškiais, pilietiškumo pamokos 
lopšelio-darželio „Boružėlė“ auklėtiniams bundančio pavasario proga. 

Kultūros dialogo ir bendradarbiavimo ugdymo projektas į Širvintas 2019 m. pakvietė ne vieną 
garsų svečią. Galingas balsas, spalvinga asmenybė, puikus vakaras – su širvintiškiais bendravo 
ir savo dainas jiems dovanojo žymi atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu.

Susitikimas su žinoma sporto pasaulio viešnia Vlada 
Musvydaite, kurio metu  aptartas širvintiškių dalyvavi-
mas iniciatyvoje #walk15. Prie #walk15 programėlės, 
skatinančios vaikščiojimą pėsčiomis, prisijungė keli 
šimtai žingsniuojančių širvintiškių. Tai buvo aktyvumą, 
sveiką gyvenseną skatinanti 2019 m. pavasario inicia-
tyva.

2019 metais Širvintų r. savivaldybei buvo skirta daug dėmesio nagrinėjat  
įvairiausius aktualius klausimus televizijų laidose.
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„Jūs esate VISUOMET LAUKIAMI Širvintose!“ – tai žinia, 
kurią norime siųsti visiems, kilusiems iš Širvintų krašto, ku-
riems ne tas pats, kas  vyksta jų gimtinėje, kuo gyvena jos 
žmonės. Tiems, kuriems giliai viduje kirba mintis sugrįžti.

Globalios Širvintos

SUSITIKIMAI

Šiltas Pasaulio širvintiškių susitikimas, kuriame dalyvavo ir projekto „Globalios Širvintos“ garbės ambasadorės 
Jelena Masiukė, Daiva Zuehlke, Užsienio reikalų ministerij os užsienio lietuvių departamento direktorius 

Marij us Gudynas, kraštiečiai iš Danij os, Ispanij os ir kitų šalių.

Koncertuoja Meno mokyklos violončelininkai su mokytoju Valdu Povilaičiu.

Daiva Zuehlke Ramunė Šarkauskienė

Projekto „Globalios Širvintos“ garbės ambasadorės

2019 m. liepos mėn. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 
posėdyje buvo patvirtinta antroji projekto „Globalios Širvin-
tos“ ambasadorė – Vokietij os Petershagen Eggersdorfo 
mieste gyvenanti Daiva Zuehlke.

2019 m. spalio mėn. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 
posėdyje sprendimu projekto „Globalios Širvintos“ garbės 
ambasadore patvirtinta   Liuksemburge gyvenanti, iš Ker-
navės kilusi Ramunė Šarkauskienė.

Pasaulio širvintiškių susitikimas 

2019-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Pasaulio lietuvių metais. O miesto šventei startą 
davė liepos 19 d. pirmą kartą surengtas Pasaulio širvintiškių susitikimas. Į renginį kartu su artimisiais ir draugais 
atvyko kraštiečiai iš Anglij os, Vokietij os, Islandij os, Danij os, Ispanij os. 
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2019 m. kovo mėn. ofi ciali Širvintų r. savivaldybės delegacij a kartu su Anciūnų fi lialo kapela 
projekto „Globalios Širvintos“ garbės ambasadorės Jelenos Masiukės kvietimu vyko į Didžiąją 
Britanij ą, Lidso miestą, kur dalyvavo lietuvių bendruomenės organizuotoje lietuviškoje Kaziuko 
mugėje. Komandiruotės metu susipažinome ir bendravome su bendruomenės nariais, susiti-
kome su Lietuvos ambasadoriumi Londone Renatu Norkumi bei Lidso miesto meru Graham 
Latty, apsilankėme lituanistinėje mokyklėlėje „Saulutė“.

Stebuklus kuria patys žmonės, bendrumas ir dalij i-
masis gerumu. Artėjant Šv. Kalėdoms Širvintose vyko 
labdaros šventė „Iš širdies į širdį“, šiluma ir džiaugsmu 
palietusi daug mažųjų širvintiškių širdelių. Šventinė 
popietė vaikams dovanojo Anciūnų fi lialo mėgėjų tea-
tro spektaklį, nuostabų POP choro „Viesulas“ ir studij os 
,,TIKS“ koncertą. Šventę organizavo Jungtinės Karalys-
tės lietuvių bendruomenė, kuriai priklauso ir Širvintų 
krašto garbės ambasadorė Jelena Masiukė, projektas 
„Globalios Širvintos“ ir Širvintų rajono savivaldybė. Prie 

šios šventinės akcij os taip pat prisidėjo Širvintų krašto 
garbės ambasadorė Daiva Zuehlke. Šventės globėjas ir 
iniciatorius – Jungtinės Karalystės lietuvių bendruo-
menės valdybos narys Gintaras Šimanskis. „Globalių 
Širvintų“ projekto garbės ambasadorių iniciatyva do-
vanas Širvintų krašto vaikams siuntė ir savo širdies 
gerumu dalinosi Jungtinės Karalystės lietuvių ben-
druomenė, įvairios organizacij os ir pavieniai asmenys 
iš Anglij os, Airij os, Vokietij os ir Lietuvos.

Džiugina toks tautiečių bendruomeniškumas, susitelkimas, noras saugoti ir puoselėti lietu-
viškąsias tradicij as. Mūsų krašto garbės ambasadorės J. Masiukės iniciatyva užmegztas gra-
žus ryšys su Jungtinėje Karalystėje gyvenančiais kraštiečiais.

SUSITIKIMAI

Gražių įspūdžių paliko aktyviai veikianti 
lituanistinė mokykla.

Su Lietuvos ambasadoriumi Londone 
Renatu Norkumi bei Lidso lietuvių 

bendruomenės įkūrėju Arūnu Milašiumi.

Didelė mokyklos bendruomenė.

Su gausia lietuvių bendruomene.

Du merai turi apie ką pasikalbėti. 
Su Lidso miesto meru 

Graham Latty ir jo žmona. 

Anciūnų mėgėjų teatro aktoriai 
kviečia susikibti rankutėmis 

linksmam šokiui.

Mero pavaduotoja Janina Pažusienė 
dėkoja užsienio lietuviams už šiltą 

šventę ir dėmesį vaikams.

Dosnus Kalėdų senelis vaikus 
apdovanojo dovanėlėmis, 

atvežtomis iš Anglij os.

Užsienio lietuvių staigmena Širvintų krašto vaikams

Vizitas į Didžiąją Britanij ą
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Širvintų rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centras

Direktorė Neringa Lubytė
Tel. (8 382) 53400
Mob. 8 683 48274

www.sirvintuspc.lt

VšĮ Širvintų ligoninė

L.e.p. direktorius Dainius Bučas
www.sirvintuligonine.lt

VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

L.e.p. direktorė Elona Pečiukaitienė

Administracij a: (8 382) 30220
El. p. rastine@sirvintupspc.lt

Registratūra: (8 382) 30230; 
Skiepai: (8 382) 30228

www.sirvintupspc.lt

Širvintų rajono savivaldybės merės 
Živilės Pinskuvienės priimamasis

Tel. (8 382) 51 590
www.sirvintos.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracij os 
direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės 
priimamasis

Tel.  (8 382) 51 590
www.sirvintos.lt

Širvintų rajono savivaldybės mero pavaduotojos
Janinos Pažusienės priimamasis

Tel. (8 382) 51 667
www.sirvintos.lt

Širvintų rajono savivaldybės administracij os 
direktoriaus pavaduotojos Dovilės Audėjūtės 
priimamasis

Tel. (8 382) 51 667
www.sirvintos.lt

Širvintų rajono savivaldybės 
kultūros centras

Direktorė Rytė Bareckaitė
Tel.  (8 698) 05861

www.sirvintukc.lt

Širvintų rajono savivaldybės Igno 
Šeiniaus viešoji biblioteka

Direktorė Vaiva Daugėlienė
Tel. (8 382) 51 122

www.sirvintuvb.lt

Priėmimo ir skubios 
pagalbos skyrius
8 699 24077

Registratūra
8 677 55216

Administracij a
8 676 06687

Buhalterij a
8 674 11553

Reanimacij os ir 
intensyviosios terapij os – 
dienos chirurgij os skyrius
8 677 38089

Vidaus ligų skyrius
8 677 38172

Slaugos ir palaikomojo 
gydymo skyrius 
8 677 38108 

Ambulatorinės 
konsultacinės 
poliklinikos registratūra 
8 677 55216

Klinikinės diagnostikos 
laboratorij a 
8 677 38133

Rentgeno diagnostikos 
skyrius
8 677 38118
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UAB „Širvintų šiluma“:

Tel. (8 382) 51 591 (iki 17.00 val.)
Tel.  (8 382) 53 591 (nuo 17.00 val.)

Dėl rūšiuojamų atliekų (plastiko, popieriaus, metalo, 
stiklo) konteinerių gavimo, atliekų išvežimo grafi kų
Mob. 8 611 23 605 

Jeigu neišvežė rūšiuojamų atliekų  (plastiko, 
popieriaus, metalo, stiklo)
Mob. 8 687 44 444

Dėl komunalinių atliekų konteinerių gavimo, atliekų 
išvežimo grafi kų, sąskaitų išrašymo
Mob. 8 678 01 445

Jeigu neišvežė komunalinių atliekų
Mob. 8 686 16 941

Alionių seniūnij a

Tel. (8 382) 43 785
Mob. 8 610 33 056
El. p. alionys@sirvintos.lt

Čiobiškio seniūnij a

Tel. (8 382) 45 383 
Mob. 8 610 33 048
El. p. ciobiskis@sirvintos.lt

Gelvonų seniūnij a

Tel. (8 382) 42 181 
Mob. 8 610 33 048
El. p. gelvonai@sirvintos.lt

Jauniūnų seniūnij a

Tel. (8 382) 44 147 
Mob. 8 610 33 057
El. p. jauniunai@sirvintos.lt

Kernavės seniūnij a

Tel. (8 382) 47 350
Mob. 8 610 33 051
El. p. kernave@sirvintos.lt

Musninkų seniūnij a

Tel. (8 382) 45 188 
Mob. 8 610 33 051
El. p. musninkai@sirvintos.lt

Širvintų seniūnij a

Tel. (8 382) 51 341 
Mob. 8 686 22 143
El. p. seniunij a@sirvintos.lt

Zibalų seniūnij a

Tel. (8 382) 44 523 
Mob. 8 610 33 057
El. p. zibalai@sirvintos.lt

SENIŪNIJ Ų KONTAKTAI

ATLIEKOS
AVARINĖS
TARNYBOS

UAB „Širvintų vandenys“:

Tel. (8 382) 52 247
Mob. 8 687 24934 (visą parą)

UAB „Širvintų šiluma“

Tel. (8 382) 51 831, (8 382) 51 305

www.sirvintusiluma.lt

Laidojimo leidimų išdavimas
 (senos Širvintų miesto ir Paširvinčio kapinės) 

Tel. 8 662 35674

UAB „Širvintų vandenys“

Tel. (8 382) 51 458
Mob. 8 687 24934

www.sirvintuvandenys.lt

Širvintų rajono savivaldybės 
priešgaisrinė tarnyba

Tel. (8 382) 54252
Mob. 8 665 20259

www.sirvintupt.lt

Leidinį maketavo Tomas Časas. 
Nuotraukos: Jolitos Andrukaitienės, Luko Bartkaus, Arturo Gerulskio, Antano Grinio, Lauros Jakutytės, Deniso 
Kizino,  Agnės Lazarevičiūtės, Arnoldo Mikulevičiaus, Rugilės Petuškaitės, Lino Šalkausko, Ryčio Šeškaičio, 
Danieliaus Tamašausko, Žydrūno Vyšniausko, Nendrės Žilinskaitės. 
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2020 M. PLANUOJAMI DARBAI

BUS ĮRENGTA

BUS PROJEKTUOJAMA

BUS ASFALTUOJAMA

 › Nauja automobilių stovėjimo aikštelė prie Širvintų kultūros centro

 › Pėsčiųjų ir dviračių takas Musninkų g., Širvintos

 › Staviškių g., Širvintos

 › Likusi Beivydžių kelio atkarpa, Zibalų sen.

 › Zasino k. kelio atkarpa, Širvintų sen.

 › Aikštelė priešais turgų (priešais buvusią „Maximą“)

 › Kriaunaitiškių g., Kabaldos kaimas

 › Šiaurinės g., Širvintos

 › Kaštanėlių g., Širvintos

 › Atgimimo g., Širvintos

 › Liepų g., Širvintos

 › Vyšnių g., Musninkai

 › Žieveliškių g., Gelvonai

 › Malūno g., Liukonių k., Gelvonų sen.

 › Skėterių k., Kalno g., Pasieniečių g.,  Jauniūnų sen.

 › Šilelio g., Puoriai (sodai)

 › Rožių g., Puoriai (sodai)

 › Kelio atkarpa per Dailydžionių kaimą

 › U formos apvažiavimas – Vilniaus g. atkarpa, Savanorių g., Sodų g. atkarpa
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BUS ĮRENGIAMAS APŠVIETIMAS

BUS VYKDOMI SVARBŪS DARBAI

 › Kielių ir Avižonių k., Širvintų sen.

 › Gavėnių k., Širvintų sen.

 › Sodų g., Širvintos

 › Paupio g., Širvintos 

 › Ir kitose vietovėse

 › Kaimiškose vietovėse etapais bus keičiamas  
LED šviestuvais senasis gatvių apšvietimas

 › Bus projektuojamas naujasis Širvintų turgus

 › Vyks lopšelio-darželio „Boružėlė“ (senojo 
„Saulutės“ pastato)  projektavimo darbai

 › Bus atliekamas antžeminių ir pusiau 
požeminių konteinerių aikštelių 
projektavimas

 › Bus suremontuotos Savivaldybės civilinės 
metrikacijos patalpos

 › Bus pabaigti treniruoklių salės įrengimo 
darbai buvusiose kino teatro patalpose

 › Bus įrengtas miesto riboženklis 

 › Bus galutinai įrengtas ir atidarytas Musninkų 
sporto aikštynas

 › Bus pradėtas projektas geriatrijos skyriui 
Širvintų ligoninėje įrengti

 › Bus tvarkoma „Briedžių tako“ skulptūrų 
parko teritorija

 › Vyks Širvintų sporto komplekso I etapo 
(baseino) užbaigimo ir II etapo – universalios 
sporto salės statybos darbai

Mieli Širvintų krašto žmonės, Jūs ir Jūsų palaikymas –  
pagrindinis mūsų komandos variklis!

VILNIAUS G. REKONSTRUKCIJA
Vyks projektavimo darbai. Projektuotojams duotos užduotys išspręsti eismo 

saugumo klausimą Vilniaus g. ir P. Cvirkos g. sankryžoje, kurioje nuolat įvyksta 
avarijų, ypač nesaugu pėstiesiems. Taip pat – surasti sprendimus pėsčiųjų perė-
jų miesto centre saugumui užtikrinti.

Bus naujai išasfaltuota net 2,815 km ilgio atkarpa, apimanti Paširvinčio g. Ka-
baldos k. nuo sankryžos su regioniniu keliu iki miesto ribos ir Vilniaus g. Širvintų 
mieste iki sankryžos su Mindaugo g.

Lygiagrečiai bus rekonstruoti šaligatviai tose vietose, kuriose jie yra likę seni.
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