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1. BENDROJI INFORMACIJA 

Strateginis planavimas savivaldybėje – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, 

kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai 

panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Pagrindiniai strateginio 

planavimo dokumentai savivaldybėse yra: 

− savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba; 

− savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa (–os), kurią tvirtina 

savivaldybės taryba; 

− savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina savivaldybės taryba; 

− metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina savivaldybės administracijos direktorius arba 

biudžetinės įstaigos vadovas. 

Strateginis plėtros planas yra kompleksinis teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriame 

nustatoma bendroji savivaldybės plėtros strategija: plėtros prioritetai, tikslai, uždaviniai, 

priemonės strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapai. Strateginis plėtros planas sudaro 

galimybes nustatyti dabartinę savivaldybės vietą ir reikšmę šalies ekonominiame bei 

socialiniame gyvenime, įvertinti nuolat kintančias plėtros tendencijas, išanalizuoti jų reikšmę 

savivaldybės politikai, nustatyti veiklos kryptį. 

Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginis plėtros planas rengtas 

vadovaujantis: 

 Strateginio planavimo metodika
1
; 

 Regionų plėtros planų rengimo metodika
2
; 

 Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis
3
; 

 Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
4
; 

 Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu
5
; 

 Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu
 6

;  

 Švenčionių miesto teritorijos bendruoju planu
7
; 

 Švenčionėlių miesto teritorijos bendruoju planu
8
; 

 Pabradės miesto teritorijos bendruoju planu
9
; 

 Kaltanėnų miestelio bendruoju planu
10

; 

 Adutiškio miestelio bendruoju planu
11

; 

 Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginiu plėtros planu; 

 kitais dokumentais bei teisės aktais.  

 

 
                                                             
1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (nauja redakcija nuo 2010–09–01). 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V–706 . 
3 Patvirtintos Lietuvos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435. 
4 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI–2015. 
5 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX–1154. 
6 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2. 
7 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-154. 
8
 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155. 

9
 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-193. 

10
 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-161. 

11
 Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T-138. 
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Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027  strateginio plėtros plano rengimo laikotarpis – 2020 

m. balandis – 2021 m. sausis. Struktūra pateikiama 1.1. pav. 

 

1.1. pav. Plano struktūra. 

Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano rengimui 2020-12-09 

d. Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. (2.IE) V1-126 patvirtinta darbo grupė. 

Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame 

numatytas priemones, projektus perkeliant į Švenčionių rajono savivaldybės veiklos planus ir 

kiekvienų metų savivaldybės veiklos programas bei užtikrinant strateginio plėtros plano 

įgyvendinimo kontrolę ir poveikio savivaldybės raidai vertinimą. Strateginis planavimas yra 

nuolatinis procesas, todėl siekiant užtikrinti plano aktualumą numatyta, kad keičiantis 

Švenčionių rajono savivaldybės aplinkai ir atsiradus naujiems poreikiams bei galimybėms, 

Planas bus peržiūrimas. Parengtas ir patvirtintas dokumentas yra skirtas savivaldybės politikams, 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Švenčionių rajono savivaldybės įstaigoms bei 

įmonėms, investuotojams, verslo, kultūros ir kaimo bendruomenėms, kitoms interesų grupėms, 

savivaldybės gyventojams ir svečiams. 

  

1. Bendroji dalis 

•  Informacija apie dokumentą (svarbą, susijusius teisės aktus); 

•  Informacija apie rengimo procesą (vykdytos apklausos, rengimo grupės, konsultacijos su visuomene ir pan.). 

2. Švenčionių rajono savivaldybės ekonominės ir socialinės būklės analizė: 

•  Bendroji informacija apie rajoną; 

•  Demografinės aplinkos analizė: demografinė situacija/pokytis, užimtumas ir darbo rinka/pokytis; 

•  Ekonominės aplinkos analizė: ekonomika ir verslas, žemės ūkis, miškininkystė, statyba ir gyvenamasis fondas, turizmas, 
gamtos ir kultūros paveldas; 

•  Socialinės aplinkos analizė: švietimas, sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, kultūra ir menas, kūno kultūra ir sportas, 
nevyriausybinės organizacijos, jaunimo politika ir veikla, viešasis saugumas ir viešoji tvarka; 

•  Aplinkos apsauga ir infrastruktūros analizė: aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas, transportas ir susisiekimas, inžinerinė ir 
energetinė infrastruktūra, informacinė/technologinė aplinka. 

3. SSGG analizė 

4. Plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai 

5. Strateginio plėtros plano įgyvendinimo svarbiausios nuostatos 

6. Strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už pasiektus rezultatus 
tvarka 

Priedai 
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2. EKONOMINĖS-SOCIALINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

2.1. BENDROJI INFORMACIJA APIE ŠVENČIONIŲ RAJONĄ

Geografinė padėtis. Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorija yra  šiaurės rytų Lietuvoje: 

nuo Antanų miškų (šiaurės rytiniame kampe) iki 

Neries kilpų (pietvakariuose). Šiauriniame 

pakraštyje yra Ignalinos ir Utenos rajonai, 

vakaruose – Molėtų rajonas, pietvakariuose – 

Vilniaus rajonas.  

Švenčionių rajono vidurys yra Švenčionių 

aukštumoje, pakraščiai – Aukštaičių aukštumoje. 

Žemiausia rajono vieta – 116 m žemiau jūros 

lygio (Žeimenos žemumoje), aukščiausia vieta – 

250 m (Girdziuliškės kalnas). Švenčionių rajono 

geologinei sąrangai įtakos turėjo visi čia užslinkę 

ir žemės gelmes bei reljefą formavę ledynai. 

Tvirtas uolienų pagrindas rajone slūgso palyginti 

negiliai – vos pusės kilometro gylyje (pajūryje jis 

yra pustrečio kilometro gylyje). 

  

2.1.1. pav. Švenčionių rajonas 

Šaltinis: Lietuvos laisvosios rinkos institutas 

 

Švenčionių rajono pakraštyje, prie Adutiškio, plyti molio lygumos, pietinėje ir vakarinėje rajono 

dalyse driekiasi smėlynai ir žvyrynai, o šiaurinėje – akmenimis nusėtos molio kalvos. 

Administracinis suskirstymas. Švenčionių rajono savivaldybė priklauso Vilniaus apskričiai. 

Švenčionių rajono administracinis centras – Švenčionys, nutolęs nuo Vilniaus apie 86 km.  

Švenčionių rajone yra: 

   
3 miestai – Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė; 

 

 

3 miesteliai – Adutiškis, Kaltanėnai, Labanoras; 

559 gyvenamosios vietovės.

Švenčionių rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų: Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, 

Magūnų, Pabradės, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių, Švenčionių. Iš seniūnijų 

aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudarytos seniūnaitijos (iš viso yra 

69 seniūnaitijos).  

Švenčionių rajono gyventojų tankumas siekia 13,6 asm. / km², teritorijos plotas – 1 692 km². 

Gamtinė aplinka. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2020 m. sausio 1 

d. duomenimis, Švenčionių rajono teritoriją sudaro: 

 57,1 proc. – miškai; 

 25,4 proc. – žemės ūkio naudmenos; 

 9,8 proc. – kita žemė; 

 4,4 proc. – vandenys; 

 1,3 proc. – keliai; 

 2,0 proc. – užstatyta teritorija. 
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Švenčionių rajonas išsiskiria miškingumu, kuris yra 1,7 karto didesnis nei 

Lietuvos vidurkis. Didžiausi Švenčionių rajono miškai – Labanoro, Pabradės, 

Baranavo girios, Antanų miškai. Švenčionių rajone yra dalis didžiausios Lietuvoje 

Labanoro girios. Garsios ir svarbios gamtine prasme yra Švenčionių rajono pelkės 

(ypatingai Adutiškio pelkės).  

Švenčionių rajonas taip pat išsiskiria savo vandeningumu, kuris yra 0,3 proc. 

didesnis nei Lietuvos vidurkis. Pro Švenčionių rajoną teka Žeimena su intakais, 

pietine rajono riba teka Neris, rytuose – Sirvėta su intakais.  

Švenčionių rajone yra 289 ežerai, kurių bendras plotas siekia 5 632,1 ha. Švenčionių rajono 

ežerų pasiskirstymas pagal plotą: 

 iki 10 ha – 203 ežerai (70,5 proc.); 

 nuo 10 ha iki 100 ha – 77 ežerai (26,7 proc.); 

 nuo 100 ha iki 500 ha – 7 ežerai (2,1 proc.); 

 virš 500 ha – 2 ežerai (0,7 proc.): Kretuonas (862,5 ha) ir Asveja (539,6 ha).  

Švenčionių rajone yra šios saugomos teritorijos: 

 1 nacionalinis parkas – Aukštaitijos nacionalinis parkas; 

 3 regioniniai parkai – Asvejos, Labanoro ir Sirvėtos; 

 13 draustinių – Adutiškio, Algirdėnų, Baltasamanės, Perūno, Eituniškės telmologiniai, 

Maldžiūnų, Žeimenos, Cirkliškio kraštovaizdžio, Buivyžių hidrografinis, Antanų 

pedologinis, Gelednės botaninis, Žeimenos ichtiologinis, Kretuono ežero ornitologinis; 

 2 biosferos poligonai – Adutiškio-Guntauninkų miškų, Gelednės miško. 

Pozicionavimas šalyje. Pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto sudarytą Lietuvos 

savivaldybių indeksą Švenčionių rajono savivaldybė (toliau – Švenčionių r. sav.) 2019 m. tarp 54 

mažųjų šalies savivaldybių užėmė 31–33 vietą (lyginant su 2018 m., per metus pakilo viena  

pozicija). 

 

 

Švenčionių r. sav. išsiskyrė transporto srityje, nes 2018 m. viešojo transporto 

paslaugų teikimui buvo sudarytos konkurencinės sąlygos – visiems maršrutams 

skelbti viešieji konkursai, visus juos aptarnavo privatus sektorius.  

Daugiau nei vidutiniškai įvertinta švietimo sritis, vertinant valstybinių brandos 

egzaminų rezultatus, mokyklų infrastruktūros išlaikymą. 

Bendrosios informacijos apie Švenčionių rajoną apibendrinimas 
 

 
 

 
 

 
 

Rytų Lietuvos rajonas, kurio plotas – 1 692 km² 

 

Priklauso Vilniaus apskričiai. Rajone yra 3 miestai, 3 miesteliai, 559         

gyvenamosios vietovės 
 3 miestai – Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė; 

 3 miesteliai – Adutiškis, Kaltanėnai, Labanoras; 

 559 gyvenamosios vietovės. 

 

Rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų ir 69 seniūnaitijas 
 11 seniūnijų: Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, Magūnų, Pabradės, Sarių, 

Strūnaičio, Svirkų, Švenčionėlių, Švenčionių; 

 Iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos 

seniūnaitijos (iš viso yra 69 seniūnaitijos). 
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2.2. DEMOGRAFINĖ APLINKA 

2.2.1. Demografinė situacija 

Gyventojų skaičius ir struktūra.  

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis, 2020 m. pradžioje Švenčionių r. 

sav. gyventojų skaičius siekė 22 929 asmenis 

(8,8 proc. Vilniaus apskrities ir 0,8 proc. šalies 

gyventojų). 

2016–2020 m. Švenčionių r. sav. gyventojų 

skaičius sumažėjo 8,9 proc. (nuo 25 180 

gyventojų 2016 m. pradžioje iki 22 929 

gyventojų 2020 m. pradžioje), kai šalyje mažėjo 

3,3 proc., Vilniaus apskrityje išaugo 1,9 proc.  

2016–2020 metais dalyje Vilniaus apskrities 

savivaldybių gyventojų skaičius taip pat mažėjo 

(Ukmergės r. sav. – 7,4 proc., Širvintų r. sav. – 

6,2 proc., Šalčininkų r. sav. – 5,5 proc., Trakų r. 

sav. – 1,5 proc.). 

 

2.2.1.1. pav. Gyventojų skaičius Švenčionių r. sav. 
2016–2020 m. pradžioje, asm. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Visose Vilniaus apskrities savivaldybėse gyventojų skaičius analizuojamu laikotarpiu mažėjo 

lėčiau nei Švenčionių r. sav. 

Miesto ir kaimo gyventojų santykis Švenčionių r. sav. 2020 m. pradžioje buvo 62:38, Vilniaus 

apskrityje – 79:21, šalyje – 67:32. Tai rodo, kad Švenčionių r. sav. vyrauja miestų gyvenamosios 

teritorijos. 

Švenčionių r. sav. nėra tankiai apgyvendinta teritorija, nes gyventojų tankio
12

 rodiklis 2020 m. 

pradžioje siekė 13,6 asm. / km² (2016 m. pradžioje – 14,9 asm. / km²).  2020 m. pradžioje 

gyventojų tankio rodiklis buvo apie 3,1 karto mažesnis nei Lietuvos vidurkis (42,8 asm. / km²). 

Panašus gyventojų tankis Vilniaus apskrityje buvo Širvintų r. sav. (16,7 asm. / km²). Kitose 

savivaldybėse gyventojų tankis buvo didesnis nei 20,0 asm. / km².   

Nuo 2016 m. iki 2020 m. (vertinant metų pradžios duomenis) gyventojų sudėtis pagal lytį 

Švenčionių r. sav. pakito nežymiai:  

 moterų: 2016 m. – 53,0 proc., 2020 m. – 52,5 proc.; 

 vyrų: 2016 m. – 47,0 proc. 2020 m. – 47,5 proc. 

2020 m. pradžioje  Švenčionių r. sav. 1 000-iui vyrų teko 1 106 moterys. Šis rodiklis buvo 

mažesnis nei šalyje (1 000-iui vyrų teko 1 142 moterys) ar Vilniaus apskrityje (1 000-iui vyrų 

teko 1 149 moterys). 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015–2019 m. šalyje sumažėjo įregistruotų 

santuokų
13

 skaičius (11,3 proc.). Tokia pat tendencija pastebima ir Švenčionių r. sav., kur tuo 

pačiu laikotarpiu santuokų skaičius sumažėjo 19,0 proc. arba 32 santuokomis (2015 m. buvo 

užregistruotos 168 santuokos, 2019 m. – 136 santuokos). Lyginant 2015 m. su 2019 m. 

duomenimis, visose nagrinėjamose Vilniaus apskrities savivaldybėse fiksuojamas įregistruotų 

santuokų skaičiaus mažėjimas. 

                                                             
12 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, gyventojų tankis – gyventojų skaičius 1-ame km2, t. y., gyventojų ir ploto, kuriame jie gyvena, santykis.   
13 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, santuoka – įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos 
teisinius santykius.   
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Ištuokų
14

 skaičius Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. sumažėjo 19,2 proc. (2015 m. buvo 

užregistruotos 73 ištuokos, 2019 m. – 59),  šalyje mažėjo 7,3 proc.  

Gyventojų sudėtis pagal amžių. 2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. gyveno 3 060 0–15 metų 

amžiaus gyventojų, kurie sudarė 13,3 proc. visų gyventojų, šalyje – 16,0 proc., apskrityje 17,3 

proc. Švenčionių r. sav. analizuojamas rodiklis buvo mažiausias tarp visų Vilniaus apskrities 

savivaldybių.  

Darbingo amžiaus gyventojai
15

 2020 m. pradžioje sudarė 63,4 proc. visų Švenčionių r. sav. 

gyventojų, šalyje – 64,1 proc., apskrityje 65,7 proc. 2016–2020 m. Švenčionių r. sav. rodiklis 

sumažėjo 1,0 proc., šalyje – 1,2 proc., apskrityje – 1,1 proc. 

2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. gyveno 5 329 pensinio amžiaus gyventojai
16

, kurie sudarė 

23,2 proc. visų gyventojų, šalyje – 19,9 proc., apskrityje – 16,9 proc. Šios amžiaus grupės 

gyventojų skaičius 2016–2020 m. išaugo 1,2 proc., šalyje – 0,9 proc., apskrityje – 0,5 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. pav. Gyventojų sudėtis pagal amžių 2016 ir 2020 m. Švenčionių r. sav. ir Lietuvos 

Respublikoje, proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Įtakos veiksniai. Gyventojų skaičiaus pokyčiams įtakos turi kelios priežastys: visuomenės 

amžiaus pokyčiai, natūrali gyventojų kaita, gyventojų migracija. 

Švenčionių r. sav., kaip ir daugelyje šalies savivaldybių, pastebimos populiacijos senėjimo 

tendencijos. 2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. vidutinis medianinis gyventojų amžius
17

 siekė 

48 m., šalyje – 44 m., apskrityje – 40 m.  

Švenčionių r. sav. demografinis senatvės koeficientas
18

 2020 m. pradžioje siekė 189 (šimtui vaikų 

iki 15 m. teko 189 šešiasdešimt penkerių metų ir vyresnių asmenų), šalyje – 132. Kitose 

lyginamose savivaldybėse šimtui vaikų teko mažiau 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų – 

Vilniaus r. sav. – 94, Vilniaus m. sav. – 95, Šalčininkų r. sav. – 104, Trakų r. sav. – 120, Elektrėnų 

sav. 132, Širvintų r. sav. – 164, Ukmergės r. sav. – 186. Analizuojamu laikotarpiu demografinis 

                                                             
14 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, ištuoka – įstatymų nustatyta tvarka nutraukta santuoka. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo 
sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos, pažymėtos santuokos nutraukimo įraše.   
15 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, darbingo amžiaus gyventojai – asmenys nuo 16 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 
draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus.   
16 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, pensinio amžiaus gyventojai – asmenys, sulaukę teisės aktų nustatyto pensijos amžiaus, ir vyresni.   
17 Pagal Lietuvos statistikos departamento informaciją medianinis gyventojų amžius – tai gyventojų amžiaus reikšmė, kuri atitinka gyventojų 
variacinės eilutės vidurinę reikšmę, t. y. dalija gyventojus į dvi vienodas dalis taip, kad pusė jų yra jaunesni nei medianinio amžiaus, kita pusė – 
vyresni. 
18 Pagal elektroninį Lietuvos statistikos departamento žodyną, demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) 
žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus.   
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senatvės koeficientas Švenčionių r. sav. išaugo 8,0 proc., šalyje – 2,3 proc., Vilniaus apskrityje – 

8,0 proc. 

 
2.2.1.3. pav. Demografinis senatvės koeficientas 2016–2020 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Švenčionių r. sav. užregistruotas 151 

naujagimis (0,8 proc. šalies naujagimių skaičiaus). 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. gimusiųjų 

skaičius mažėjo 32,9 proc., šalyje – 13,7 proc. 

Pažymėtina, kad gimstamumo mažėjimo 

tendencija 2015–2019 m. fiksuojama visose 

Vilniaus apskrities savivaldybėse, išskyrus 

Trakų r. sav., kurioje analizuojamu laikotarpiu 

gimstamumas augo 0,3 proc. 

Lyginant 2015 m. ir 2019 m., mirtingumas 

Švenčionių r. sav. sumažėjo 7,8 proc., šalyje –  

8,4 proc., Vilniaus apskrityje – 6,5 proc. 

Analizuojamu laikotarpiu gyventojų skaičius 

panašiu tempu mažėjo Elektrėnų sav. (9,8 

proc.), Vilniaus r. sav. (9,0 proc.).  

Patikimesni rodikliai, vertinant gyventojų 

skaičiaus kitimo tendencijas, yra gimusiųjų ir 

mirusiųjų asmenų skaičiaus pokyčiai 1 000-iui 

gyv. 

 
2.2.1.4. pav. Gimusiųjų, mirusiųjų skaičius 

Švenčionių r. sav. 2015–2019 m., asm. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2.2.1.1. lentelė. Gimusiųjų ir mirusiųjų asmenų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų 2015–2019 m., asm. 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Gimusieji, tenkantys 1 000-iui gyventojų 

Lietuvos Respublika 10,8 10,7 10,1 10,0 9,8 -9,3 

Vilniaus apskritis 12,1 12,3 11,6 11,6 11,0 -9,1 

Elektrėnų sav.  11,6 10,4 10,1 9,4 9,3 -19,8 

Šalčininkų r. sav. 11,5 12,0 9,5 10,7 8,4 -27,0 

Širvintų r. sav. 9,2 8,9 9,4 8,6 7,9 -14,1 

Švenčionių r. sav. 8,8 8,5 8,0 7,0 6,5 -26,1 

Trakų r. sav. 10,1 10,5 10,7 10,2 10,3 2,0 
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Ukmergės r. sav. 9,3 8,9 8,9 8,3 7,8 -16,1 

Vilniaus m. sav. 12,9 13,2 12,5 12,6 12,1 -6,2 

Vilniaus r. sav. 11,4 11,2 10,6 10,2 9,2 -19,3 

Mirusieji, tenkantys 1 000-iui gyventojų 

Lietuvos Respublika 14,4 14,3 14,2 14,1 13,7 -4,9 

Vilniaus apskritis 12,5 12,3 11,9 11,9 11,5 -8,0 

Elektrėnų sav.  14,0 14,5 14,4 15,1 12,8 -8,6 

Šalčininkų r. sav. 16,7 16,7 15,7 17,6 17,2 3,0 

Širvintų r. sav. 17,0 16,2 16,9 15,5 18,7 10,0 

Švenčionių r. sav. 20,7 20,0 20,8 19,8 20,9 1,0 

Trakų r. sav. 16,2 15,6 14,9 15,3 14,3 -11,7 

Ukmergės r. sav. 19,7 18,9 19,0 19,6 18,0 -8,6 

Vilniaus m. sav. 10,8 10,9 10,4 10,4 10,1 -6,5 

Vilniaus r. sav. 12,9 12,1 11,5 11,6 11,3 -12,4 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. 1 000-iui gyventojų Švenčionių r. sav. teko 6,5 naujagimių, Vilniaus apskrityje – 11,0 

naujagimių, šalyje – 9,8 naujagimių. Lyginant 2015 m. ir 2019 m. duomenis, gimstamumas 

Švenčionių r. sav. sumažėjo 26,1 proc., Vilniaus apskrityje – 9,1 proc., šalyje – 9,3 proc. Tik 

Šalčininkų r. sav. gimstamumas analizuojamu laikotarpiu mažėjo sparčiau (27,0 proc.) nei 

Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. tarp lyginamų savivaldybių didesnis nei šalyje gimstamumo 

rodiklis 1 000-iui gyventojų fiksuotas tik Trakų r. sav. ir Vilniaus m. sav., atitinkamai 10,3 ir 

12,1 naujagimių 1 000-iui gyventojų. 

2015–2019 m. mirtingumas 1 000-iui gyventojų mažėjo tiek šalyje (4,9 proc.), tiek Vilniaus 

apskrityje (8,0 proc.) ir beveik visose analizuojamose savivaldybėse, išskyrus Širvintų r. sav., 

Šalčininkų r. sav. ir Švenčionių r. sav., kur rodiklis augo atitinkamai 10,0 proc., 3,0 proc. ir 1,0 

proc. 

Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus pokyčiai turi įtakos natūraliai gyventojų kaitai
19

, kuri šalyje, 

Vilniaus apskrityje ir visose nagrinėjamose savivaldybėse analizuojamu 2015–2019 m. buvo 

neigiama.  

Lyginant 2015 m. ir 2019 m. duomenis, natūralios gyventojų kaitos rodiklis šalyje ir Švenčionių 

r. sav. išaugo (atitinkamai 5,7 proc. ir 11,0 proc.), o tarp lyginamų savivaldybių labiausiai augo 

Elektrėnų sav. (39,0 proc.), Vilniaus r. sav. (46,2 proc.) ir Šalčininkų r. sav. (62,9 proc.). 

2.2.1.2. lentelė. Natūrali gyventojų kaita 2015–2019 m. 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Lietuvos Respublika -10 301 -10 483 -11 446 -11 425 -10 888 5,7 

Vilniaus apskritis -279 -29 -173 -261 -405 45,2 

Elektrėnų sav.  -59 -97 -102 -134 -82 39,0 

Šalčininkų r. sav. -167 -151 -196 -214 -272 62,9 

Širvintų r. sav. -127 -117 -118 -107 -164 29,1 

Švenčionių r. sav. -301 -287 -310 -303 -334 11,0 

Trakų r. sav. -204 -168 -138 -167 -128 -37,3 

Ukmergės r. sav. -379 -356 -350 -385 -344 -9,2 

Vilniaus m. sav. 1 101 1 225 1 125 1 182 1 128 2,5 

Vilniaus r. sav. -143 -78 -84 -133 -209 46,2 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

                                                             
19 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, natūrali gyventojų kaita – gyvų gimusių kūdikių ir mirusių asmenų skaičiaus skirtumas. 
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Lietuvos statistikos departamente skiriama tarptautinė ir vidaus migracija. Tarptautinę migraciją 

apibūdina emigracija
20

 ir imigracija
21

, o vidaus migraciją – atvykusieji ir išvykusieji. 

Emigravusių asmenų skaičius Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. sumažėjo 17,3 proc., šalyje – 

34,3 proc., Vilniaus apskrityje – 36,9 proc. 2015–2019 m. iš nagrinėjamų savivaldybių 

emigracija augo tik Šalčininkų r. sav. (2,7 proc.). 

2.2.1.3. lentelė. Emigravusių ir imigravusių asmenų skaičius (tarptautinė migracija) 2015–2019 m. 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Emigracija, asm. 

Lietuvos 
Respublika 

44 533 50 333 47 925 32 206 29 273 -34,3 

Vilniaus apskritis 12 497 12 151 11 107 8 297 7 884 -36,9 

Elektrėnų sav.  297 359 360 247 231 -22,2 

Šalčininkų r. sav. 259 369 333 233 266 2,7 

Širvintų r. sav. 162 173 150 120 115 -29,0 

Švenčionių r. sav. 226 261 281 194 187 -17,3 

Trakų r. sav. 350 421 369 242 229 -34,6 

Ukmergės r. sav. 606 642 611 429 343 -43,4 

Vilniaus m. sav. 9 324 8 853 7 843 5 965 5 627 -39,7 

Vilniaus r. sav. 1 273 1 073 1 160 867 886 -30,4 

Imigracija, asm. 

Lietuvos 
Respublika 

22 130 20 162 20 368 28 914 40 067 
81,1 

Vilniaus apskritis 6 183 6 792 6 818 9 206 13 117 112,1 

Elektrėnų sav.  139 250 430 370 709 410,1 

Šalčininkų r. sav. 172 171 214 328 369 114,5 

Širvintų r. sav. 87 68 35 86 105 20,7 

Švenčionių r. sav. 101 104 88 89 133 31,7 

Trakų r. sav. 173 128 117 203 330 90,8 

Ukmergės r. sav. 361 190 176 334 400 10,8 

Vilniaus m. sav. 4 668 5 316 5 034 6 506 9 487 103,2 

Vilniaus r. sav. 482 565 724 1 290 1 584 228,6 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Imigravusių asmenų skaičius Švenčionių r. sav., lyginant 2015 m. ir 2019 m., išaugo 31,7 proc., 

šalyje – 81,1 proc., Vilniaus apskrityje – 112,1 proc. Tarp analizuojamų savivaldybių mažesnis 

rodiklis nei Švenčionių r. sav. užregistruotas Ukmergės r. sav. (10,8 proc.) ir Širvintų r. sav. 

(20,7 proc.). Kitose analizuojamose savivaldybėse analizuojamu laikotarpiu imigracija augo nuo 

90,8 proc. (Trakų r. sav.)  iki 410,1 proc. (Elektrėnų sav.). 

 2015–2019 m. neto tarptautinė migracija
22

 Švenčionių r. sav. buvo neigiama. 2019 m. 

iš Švenčionių r. sav. išvyko 54 gyventojais daugiau nei buvo atvykusiųjų. Šalyje bei 

Vilniaus apskrityje šis rodiklis 2019 m. buvo teigiamas (atitinkamai 10 794 ir 10 378 

gyventojai).  

2019 m. rodiklis buvo teigiamas šiose analizuojamose Vilniaus apskrities savivaldybėse – 

Vilniaus m. sav. (3 860 gyventojų), Vilniaus r. sav. (698 gyventojai), Elektrėnų sav. (478 

                                                             
20 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne 
trumpiau kaip 12 mėnesių. 
21 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, imigracija – atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau 
kaip 12 mėnesių. 
22 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, neto tarptautinė migracija – imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas.   
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gyventojai), Trakų r. sav. (101 gyventojas), Šalčininkų r. sav. (103 gyventojai), Ukmergės r. sav. 

(57 gyventojai). 

Vidaus migracijos rodiklius atspindi vidaus migrantai
23

. Vilniaus apskritis priskiriama prie 

apskričių, į kurias gyventojai atsikelia (imigruoja), nes 2019 m. iš Vilniaus apskrities į kitas 

šalies apskritis išvyko 15 731 asmuo, o atvyko – 20 876 asmenys (neto vidaus migracija
24

 siekia 

– 5 145 asmenis).  

2019 m. iš Švenčionių r. sav. išvyko 652 asmenys, o atvyko 577 (neto vidaus migracija siekia   

75 asmenis). Išvykusiųjų skaičius per penkerius metus Švenčionių r. sav. sumažėjo 2,7 proc. 

Švenčionių r. sav. buvo vienintelė savivaldybė Vilniaus apskrityje, kurioje išvykusiųjų asmenų 

skaičius sumažėjo lyginant 2015 m. ir 2019 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

2015–2019 m. atvykusiųjų asmenų skaičius augo tiek šalyje, tiek Švenčionių r. sav. (atitinkamai 

19,1 proc. ir 3,6 proc.).  

2.2.1.4. lentelė. Vidaus migracijos rodikliai 2015–2019 m. 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Išvykusieji, asm. 

Lietuvos Respublika 61 426 68 572 69 417 76 176 73 165 19,1 

Vilniaus apskritis 12 722 13 912 14 349 16 106 15 731 23,7 

Elektrėnų sav.  565 648 719 741 783 38,6 

Šalčininkų r. sav. 749 817 805 849 835 11,5 

Širvintų r. sav. 389 396 435 547 508 30,6 

Švenčionių r. sav. 670 753 728 715 652 -2,7 

Trakų r. sav. 917 947 894 1 074 1 001 9,2 

Ukmergės r. sav. 919 998 958 947 998 8,6 

Vilniaus m. sav. 5 935 6 940 7 012 8 254 7 544 27,1 

Vilniaus r. sav. 2 578 2 413 2 798 2 979 3 410 32,3 

Atvykusieji, asm. 

Lietuvos Respublika 61 426 68 572 69 417 76 176 73 165 19,1 

Vilniaus apskritis 17 172 19 093 19 005 20 629 20 876 21,6 

Elektrėnų sav.  577 665 705 715 684 18,5 

Šalčininkų r. sav. 603 650 596 734 494 -18,1 

Širvintų r. sav. 332 407 375 473 399 20,2 

Švenčionių r. sav. 557 582 547 634 577 3,6 

Trakų r. sav. 881 1 089 1 075 1 346 1 011 14,8 

Ukmergės r. sav. 784 911 854 979 839 7,0 

Vilniaus m. sav. 10 357 11 039 10 900 11 178 12 261 18,4 

Vilniaus r. sav. 3 081 3 750 3 953 4 570 4 611 49,7 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Galima teigti, kad pagrindiniai Švenčionių r. sav. demografinės situacijos blogėjimą lemiantys 

veiksniai yra: 

 spartus demografinio senatvės koeficiento augimas; 

 išliekanti neigiama natūrali gyventojų kaita; 

 neigiamas migracijos saldo rodiklis.  

Migracijos saldo rodiklio augimas neigiamai veikia gyventojų skaičiaus kaitą bei paspartina 

visuomenės senėjimo procesus. Spartus demografinio senatvės koeficiento blogėjimas gali 

                                                             
23 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, vidaus migrantas – asmuo, atvykęs arba išvykęs į naują gyvenamąją vietą šalies viduje ir ketinantis joje 
apsigyventi nuolat arba ne trumpiau kaip 6 mėnesius.   
24 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, neto vidaus migracija – atvykusių ir išvykusių gyventojų skaičiaus skirtumas.   
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nulemti natūralios gyventojų kaitos rodiklio blogėjimą ir ateityje. Tačiau vadovaujantis 2019 m. 

duomenimis, Švenčionių r. sav. fiksuojamas emigruojančių gyventojų skaičiaus mažėjimas, 

atvykstančių gyventojų skaičiaus augimas, darbingo amžiaus gyventojų bendroje rajono 

gyventojų struktūroje pastovus dydis, o tai rodo, kad Švenčionių rajonas yra potencialiai 

patrauklus gyventi ir dirbti. 

 

Demografinės situacijos apibendrinimas 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

22 929 gyventojai 
 8,8 proc. Vilniaus apskrities gyventojų; 

 0,8 proc. šalies gyventojų. 

 

Gyventojų mieste ir kaime santykis 62:38 
 23,3 proc. visų Švenčionių r. sav. gyventojų gyvena Pabradėje; 

 20,6 proc. – Švenčionėliuose; 

 17,7 proc. – Švenčionyse; 

 38,4 proc. – miesteliuose ir kitose gyvenamosiose vietovėse. 

Teigiami aspektai 
 2015–2019 m. sumažėjusi tarptautinė emigracija (-17,3 proc.); 
 2015–2019 m. išaugusi tarptautinė imigracija (31,7 proc.); 
 2015–2019 m. išaugusi vidinė imigracija (3,6 proc.). 

 

Neigiami aspektai 
 2016–2020 m. Švenčionių r. sav. gyventojų skaičius mažėjo (-8,9 proc.) sparčiau nei 

šalyje (-3,3 proc.); 

 2015–2019 m. išaugo mirusiųjų, tenkančių 1 000-iui gyventojų, skaičius 1,0 proc., kai 

šalyje sumažėjo 4,9 proc.; 

 2019 m. 100-ui vaikų teko 189 šešiasdešimt penkių metų ir vyresni asmenys (šalyje – 132 

asm.).
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2.2.2. Užimtumas ir darbo rinka 

Užimtumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 15–64 metų amžiaus gyventojų 

užimtumo lygis
25

 Lietuvos Respublikoje 2015–2019 m. išaugo 8,6 proc., Švenčionių r. sav – 3,5 

proc., Vilniaus apskrityje – 11,8 proc. 2019 m. užimtumo lygis Švenčionių r. sav. buvo 59,0 

proc. ir atsiliko nuo šalies (73,0 proc.) ir apskrities (79,3 proc.) rodiklių. 

 
2.2.2.1. pav. Užimtumo lygis ir jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Nedarbo lygis
26

 2015–2019 m. mažėjo Švenčionių r. sav. (4,4 proc.) bei dalyje nagrinėjamų 

teritorijų, išskyrus Elektrėnų sav., Širvintų r. sav., Trakų r. sav. ir Vilniaus m. sav. 

 
2.2.2.2. pav. Nedarbo lygis ir jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
 

                                                             
25 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, užimtumo lygis – rodiklis, išreiškiamas pasirinktos amžiaus grupės užimtų gyventojų ir to paties amžiaus 
visų gyventojų santykiu. 
26 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, nedarbo lygis – rodiklis, išreiškiamas bedarbių ir darbo jėgos santykiu. 
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Analizuojant bedarbių pasiskirstymą pagal išsilavinimą, 2020 m. pradžioje didžiąją bedarbių dalį 

Švenčionių r. sav. sudarė turintieji vidurinį išsilavinimą (59,2 proc.), šalies bei Vilniaus 

apskrities bedarbių struktūroje turintys vidurinį išsilavinimą sudarė atitinkamai 49,5 proc. ir 48,9 

proc. Švenčionių r. sav., kitaip nei šalyje ar Vilniaus apskrityje, 2020 m. pradžioje buvo 

užfiksuota mažiausia aukštąjį universitetinį išsilavinimą turinčių bedarbių dalis ir buvo lygi 6,2 

proc., kai šalyje šis rodiklis siekė 12,8 proc., o Vilniaus apskrityje – 19,7 proc. 

Darbuotojai pagal darbinę veiklą. 2020 m. pradžioje didžiausią bedarbių dalį Švenčionių r. sav. 

sudarė: 

 paslaugų srities specialistai (38,4 proc.); 

 darbuotojai, dirbę pramonės srityje (18,5 proc.); 

 darbuotojai, besivertę kita veikla (10,1 proc.); 

 darbuotojai, dirbę žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės srityse (9,0 proc.). 

2020 m. šalyje buvo 235 461 laisva darbo vieta
27

. Tuo pačiu laikotarpiu Vilniaus apskrityje buvo 

užfiksuotos 83 278 laisvos darbo vietos, Švenčionių r. sav. – 1 298 laisvos darbo vietos. 2016–

2020 m. laisvų registruotų darbo vietų skaičius Švenčionių r. sav. mažėjo (-31,0 proc.), šalyje 

augo 8,4 proc. 

 
2.2.2.3. pav. Registruotų laisvų darbo vietų pokytis 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba 

Įdarbintų asmenų skaičius 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. sumažėjo 5,2 proc. 2019 m. 

Švenčionių r. sav. buvo įdarbinti 1 619 asmenų, iš kurių: 

 1 390 asmenų (85,9 proc.) – nuolatiniam darbui; 

 229 asmenys (14,1 proc.) – terminuotam darbui. 

2015–2019 m. įdarbinimas neterminuotam darbui Švenčionių r. sav. augo (5,3 proc.), o 

terminuotam darbui mažėjo (-40,8 proc.). 

2015–2019 m. asmenų, kurie pradėjo vykdyti veiklą pagal verslo liudijimus
28

, skaičius 

Švenčionių r. sav. padidėjo 68,5 proc. (2015 m. – 476 asmenys, vykdę veiklą pagal verslo 

liudijimą, 2019 m. – 802).  

 

                                                             
27 Pagal elektroninį Lietuvos statistikos departamento žodyną, laisva darbo vieta – naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti 
laisva mokamo darbo vieta, dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų, ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos 
pačios įmonės ir į kurią iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą.   
28 Pagal VšĮ „Versli Lietuva“, verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį 
(nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla.   
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2.2.2.1. lentelė. Darbo jėgos pasiūla, paklausa ir įdarbinimas Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. 

Metai/ Rodiklio pavadinimas 
 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 

2015 m. ir 
2019 m. 

Registruota laisvų darbo vietų 1 880  1 461 1 429 1 828 1 298 -31,0 

Įdarbinta asmenų 1 707 1 671 1 563 1 634 1 619 -5,2 

   - iš jų, nuolatinis darbas 1 320 1 282 1 201 1 257 1 390 5,3 

   - iš jų, terminuotas darbas  387 389 262 377 229 -40,8 

Veikla pagal lengvatinį verslo 
liudijimą  

476 594 671 746 802 68,5 

Aktyvios darbo rinkos politikos 
priemonės  

902 731 557 551 227 -74,8 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba 

Pagal aktyvias darbo rinkos politikos priemones
29

 Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. buvo 

įdarbinta 2 968 asmenys arba vidutiniškai 593 asmenys kasmet. Didžiausias skaičius asmenų, 

įdarbintų pagal aktyvias darbo rinkos politikos priemones, buvo 2015 m. (902 asmenys), o 

mažiausias – 2019 m. (227 asmenys). 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto
30 Švenčionių r. sav. 2019 m. pabaigoje siekė 1 028,7 

Eur ir atsiliko nuo šalies vidurkio (1 296,4 Eur).  

 
2.2.2.4. pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) ir jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. Švenčionių r. sav. vidutinis mėnesinio bruto darbo užmokestis (1 028,70 Eur) tarp 

nagrinėjamų savivaldybių vienas mažiausių (mažesnis tik Šalčininkų r. sav. – 935,70 Eur). 

 

 

 

                                                             
29 Vadovaujantis Užimtumo tarnyba, aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – darbo rinkos politikos priemonės, kuriomis siekiama padėti 
darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą ir paklausą.  
30 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, bruto darbo užmokestis  – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą 
pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą darbo uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų 
pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikinojo nedarbingumo pašalpa, mokama neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už 
nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan. 
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Užimtumo ir darbo rinkos situacijos apibendrinimas

 

 

 

 

 

      
 

 

Užimtų gyventojų dalis mažesnė rajone, šalyje ar apskrityje – 59,0 proc. 
 2019 m. užimtumo lygis Švenčionių r. sav.– 59,0 proc., šalyje – 73,0 proc., apskrityje – 

79,3 proc.; 

 2015–2019 m. užimtų gyventojų skaičiaus augimas Švenčionių r. sav. siekė 3,5 proc., šalyje 

– 8,6 proc., apskrityje – 11,8 proc. 

 

2019 m. nedarbo lygis siekė 8,7 proc.  
 2019 m. nedarbo lygis Švenčionių r. sav.– 8,7 proc., šalyje – 8,4 proc., apskrityje – 7,6 

proc.; 

 2015–2019 m. nedirbančių gyventojų dalis sumažėjo 4,4 proc., šalyje – 3,4 proc., apskrityje 

išaugo 4,1 proc. 

 

Vidutinis darbo užmokestis – 1 028,70 Eur  
2019 m. vidutinis darbo užmokestis Švenčionių r. sav. siekė 1 028,70 Eur. Tai buvo: 

 vienas mažiausių nagrinėtų Vilniaus apskrities savivaldybių rodiklių (mažesnis tik 

Šalčininkų r. sav. – 935,70 Eur); 

 mažesnis nei šalies (1 296,40 Eur) ir Vilniaus apskrities vidutinis darbo užmokestis 

(1 452,60 Eur).
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2.3. EKONOMINĖ APLINKA 

2.3.1. Ekonomika ir verslas 

Bendrasis vidaus produktas (toliau BVP) – 

svarbiausias rodiklis, nusakantis išsivystymo 

lygį ir augimą. 2018–2019 m. šalies BVP augo 

29,5 proc. (nuo 37,3 mlrd. Eur iki 48,3 mlrd. 

Eur). 2018 m. Vilniaus apskrities BVP sudarė 

41,8 proc. visos šalies BVP (analizės rengimo 

metu 2019 m. BVP informacija apskričių 

lygmeniu Lietuvos statistikos departamente 

dar nebuvo pateikta).  

Finansų ministerija numato, kad dėl su 

COVID-19 viruso pandemija susijusio šoko, 

2021 m. tikėtinas 3,3 proc. BVP augimas. 

Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais BVP 

galėtų augti vidutiniškai po 2,3 proc. per 

metus. 

 
2.3.1.1. pav. BVP (to meto kainomis) 2014–2018 m., 

mlrd. Eur 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Materialinės investicijos (toliau – MI)
31

 yra ilgalaikio Lietuvos ūkio augimo pagrindas. Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, 2018 m. Vilniaus apskričiai teko 44,5 proc. (3 591 119 

tūkst. Eur) visų šalies MI, o Švenčionių r. sav. –  0,6 proc. (44 997 tūkst. Eur) visų šalies MI. Per 

penkerius metus Švenčionių r. sav. MI išaugo 65,3 proc. Tai buvo didžiausias augimas visoje 

apskrityje. Šalyje materialinių investicijų srautai padidėjo 32,8 proc., o Vilniaus apskrityje – 45,0 

proc. Kitose analizuojamose savivaldybėse 2014–2018 m. MI augo 28,9–49,9 proc. 

Informatyvesnis rodiklis, suteikiantis galimybę lyginti skirtingo dydžio teritorijų rodiklius, yra 

materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui.  

 
2.3.1.2. pav. MI, tenkančios vienam gyventojui, 2014–2018 m. (Eur) ir jų dinamika 2014–2018 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. MI, tenkančios vienam 

gyventojui, Švenčionių r. sav. siekė 1 904 Eur ir buvo 6-oje vietoje iš 8-ių analizuojamų 

savivaldybių. Švenčionių r. sav. rodiklis 34,0 proc. atsiliko nuo šalies rodiklio, kur MI, 

tenkančios vienam gyventojui, siekė 2 883 Eur. 

                                                             
31 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, materialinės investicijos (MI) – tai investicijos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, sukurti ir esamam 
materialiajam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti). Įskaitomos finansinės (išperkamosios) nuomos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas.   
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Švenčionių r. sav. 2014–2018 metais stebėtas aukščiausias MI, tenkančių vienam gyventojui, 

rodiklio didėjimas (81,7 proc.). Šalyje rodiklis augo 39,0 proc., o Vilniaus apskrityje – 44,8 proc. 

Tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI)
32

 yra vienas svarbiausių makroekonominių 

rodiklių, kurių pagrindu kuriami tiesioginiai šalių ryšiai, skatinama ekonomikos plėtra, sudaranti 

sąlygas naujoms darbo vietoms kurti, modernioms technologijoms diegti, eksporto apimtims 

didinti. 

2018 m. Švenčionių r. sav. TUI buvo 79,54 

mln. Eur ir buvo 4-oje vietoje iš 8-ių 

savivaldybių (sudarė 0,7 proc. Vilniaus 

apskrities TUI). Mažiausiomis TUI 2018 m. 

pasižymėjo Širvintų r. sav. (2,24 mln. Eur) ir 

Šalčininkų r. sav. (1,74 mln. Eur). TUI srautai 

2014–2018 m. šalyje išaugo 21,9 proc., 

Vilniaus apskrityje – 23,6 proc., Švenčionių r. 

sav. – 42,4 proc. 

Švenčionių rajono savivaldybės TUI, 

tenkančios vienam gyventojui, 2018 m. buvo 3 

400 Eur (didesnis rodiklis buvo tik Vilniaus m. 

sav. – 20 586 Eur, Elektrėnų sav. – 4 277 Eur). 

2018 metais TUI vienam gyventojui šalyje buvo 

6 070 Eur. 

2014–2018 m. TUI vienam gyventojui šalyje išaugo 27,5 proc., Vilniaus apskrityje – 23,1 proc., 

Švenčionių r. sav. – 56,5 proc.  

2.3.1.1. lentelė. TUI vienam gyventojui 2014–2018 m., Eur 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2014 
m. ir 2018 m. 

Lietuvos 
Respublika 

4 762 5 103 5 387 5 825 6 070 27,5 

Vilniaus apskritis 11 982 12 649 13 833 14 392 14 755 23,1 

Elektrėnų sav.  3 426 4 014 4 475 4 464 4 277 24,8 

Šalčininkų r. sav. 3 16 17 25 56 1 766,7 

Širvintų r. sav. 42 76 120 130 146 247,6 

Švenčionių r. sav. 2 172 2 341 2 674 2 820 3 400 56,5 

Trakų r. sav. 1 439 1 632 1 503 1 897 1 672 16,2 

Ukmergės r. sav. 1 126 1 361 1 585 1 567 1 726 53,3 

Vilniaus m. sav. 17 108 17 961 19 589 20 215 20 586 20,3 

Vilniaus r. sav. 1 704 1 739 1 851 2 397 3 004 76,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. buvo įregistruota 919 ūkio subjektų: 

 385 veikiantys ūkio subjektai (41,9 proc. visų ūkio subjektų); 

 534 veikos nevykdantys ūkio subjektai (58,1 proc. visų ūkio subjektų). 

 

 

                                                             
32 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, tiesioginė užsienio investicija (TUI) – tokia investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai 
finansiniai santykiai ir interesai tarp tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės.   
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Švenčionių r. sav. veikiantys ūkio subjektai sudarė 0,4 proc. įregistruotų (109 257) ir 0,9 proc. 

veikiančių ūkio subjektų (42 999) Vilniaus apskrityje. 

2016–2020 m. pradž. veikiančių 

ūkio subjektų skaičius augo visose 

nagrinėjamose teritorijose. 

Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio 

subjektų skaičiaus augimas siekė 

15,6 proc. ir  buvo spartesnis nei 

šalyje (8,3 proc.) ir Vilniaus 

apskrityje (6,0 proc.). Lyginant 

2016 m. pradžios ir 2020 m. 

pradžios duomenis, veikiančių 

ūkio subjektų skaičius labiausiai 

išaugo Elektrėnų sav. (23,5 proc.), 

Širvintų r. sav. (23,2 proc.),  

Vilniaus r. sav. (19,5 proc.). 

Pažymėtina, kad pagal veikiančių 

ūkio subjektų skaičiaus didėjimą 

Švenčionių r. sav. lenkia 4-ias 

Vilniaus apskrities savivaldybes. 

  
2.3.1.4. pav. Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytis 2016–2020 

m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Švenčionių r. sav., kaip ir šalyje, dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas
33

 (toliau – SVV), kuris 

yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos augimo veiksnių. SVV sektoriuje Lietuvoje dirba 

didžioji dalis gyventojų. SVV reikšmingai veikia vietos ekonominę būklę, skatina inovacijas. 

2020 m. pradžioje SVV įmonės Švenčionių r. sav. sudarė 99,6 proc. (šalyje – 99,5 proc.) visų 

veikiančių įmonių. 2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. buvo tik viena didelė įmonė, turinti 

daugiau nei 1 000 darbuotojų. 

2.3.1.2. lentelė. Įmonių pasiskirstymas Švenčionių rajono savivaldybėje 2020 m. pradžioje. 
Įmonės dydis Įmonių 

skaičius 
Įmonių dal is 

proc. 
Darbuotojų 

skaičius 
Darbuotojų dalis 

proc. 

Labai maža (< 10 darbuotojų) 241 82,8 678 14,7 

Maža (10-49 darbuotojai) 38 13,1 695 15,1 

Vidutinė (50-249 darbuotojai) 11 3,8 966 21,0 

Didelė (1 000 ir daugiau darbuotojų) 1 0,3 2 266 49,2 

Iš viso 291 100,0 4 605 100,0 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2020 m. pradžioje absoliuti dauguma Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų yra labai mažos 

įmonės (iki 9 darbuotojų), jos sudaro 82,8 proc. visų Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų. 

Mažų įmonių (nuo 10 iki 49 darbuotojų) Švenčionių r. sav. buvo 13,1 proc., vidutinių įmonių 

(nuo 50 iki 249 darbuotojų) – 3,8 proc., didelių įmonių (1 000 ir daugiau darbuotojų) – 0,3 proc. 

Vertinant įmones pagal darbuotojų skaičių, išskiriama, jog 1-oje didelėje Švenčionių r. sav. 

įmonėje dirba beveik pusė visų darbuotojų (49,2 proc.). 

Stambiausios ir žinomiausios Švenčionių r. sav. įmonės:  

                                                             
33 Pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą, smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) – tai ekonominė veikla, kurią 
vykdo labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Labai maža įmonė yra įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai 
duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. EUR; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 
mln. EUR. Maža įmonė yra įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) 
įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. EUR; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė  neviršija 10 mln. EUR. Vidutinė įmonė yra įmonė, 
kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonės metinės pajamos neviršija 50 
mln. EUR; 2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. EUR (II skyrius, 3 straipsnis). 
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UAB „Intersurgical“ – tai pasaulinė plataus medicininių gaminių 

asortimento, skirto kvėpavimo takams, kūrėja, gamintoja ir tiekėja 

(2020 m. spalio mėn. duomenimis – 2 492 darbuotojai). 

UAB „SK Design“ – baldų gamybos įmonė (2020 m. spalio mėn. 

duomenimis – 164 darbuotojai). 

 

UAB „Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių vaistažolių 

perdirbimo fabrikų Baltijos šalyse ir Europoje, veikiantis ir 

puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų (2020 m. spalio mėn. 

duomenimis – 103 darbuotojai). 

Švenčionių r. sav. 2020 m. pradžioje daugiausia veikiančių ūkio subjektų pagal ekonominės 

veiklos klasifikatorių buvo šiose srityse: 

 didmeninė ir mažmeninė prekyba bei variklinių transporto priemonių ir motociklų 

remonto veikla (19,0 proc., šalyje – 23,1 proc.); 

 apdirbamoji gamyba (10,4 proc., šalyje – 7,5 proc.); 

 statyba (8,6 proc., šalyje – 8,4 proc.); 

 žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (7,0 proc., šalyje – 2,2 proc.); 

 transportas ir saugojimas (6,8 proc., šalyje – 8,0 proc.); 

 profesinė, mokslinė ir techninė veikla (6,2 proc., šalyje – 10,6 proc.); 

 švietimas (6,0 proc., šalyje – 3,7 proc.). 

 

 
2.3.1.5. pav. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal EVRK Švenčionių r. sav. 2020 m. pradž., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

Europos Sąjungos parama. Europos Sąjungos 2014–2020 m. finansinio periodo struktūrinių 

bei kitų fondų parama ir jų nustatyti prioritetai yra svarbiausi veiksniai įgyvendinant ilgalaikę 

Švenčionių rajono savivaldybės plėtros strategiją. Minėto laikotarpio Europos Sąjungos 

investavimo kryptys nukreiptos į efektyvų išteklių panaudojimą, energijos efektyvumo 

priemonių įgyvendinimą, modernios susisiekimo ir energetikos infrastruktūros kūrimą, kultūros 

ir gamtos paveldo išsaugojimą bei žinomumo didinimą, verslo aplinkos gerinimą, skurdo ir 

socialinės atskirties mažinimą.  
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2014–2020 m. dvi didžiausios Švenčionių r. sav. įmonės UAB „Švenčionių vaistažolės“ ir UAB 

„Intersurgical“ įgyvendino projektus, kurie iš dalies buvo finansuoti ES lėšomis. 

2.3.1.3. lentelė. 2014–2020 m. įgyvendinti projektai, kuriems buvo skirtas ES finansavimas. 

Projektas           Finansavimas 

UAB „Švenčionių vaistažolės“ 

„Technologinių ekoinovacijų diegimas arbatų gamyboje“ Nr. 
03.3.2-LVPA-K-837-03-0032 

Bendra projekto vertė – 589 600 Eur,  
iš jų ES finansavimas –  164 115 Eur 

UAB „Intersurgical“ 

„Logistikos plėtra“ ES finansavimas – 805 676 Eur 

„Intersurgical LT2 (Visaginas)“ ES finansavimas – 404 192 Eur 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

 

Ekonomikos ir verslo situacijos apibendrinimas

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI – 1 904 EUR vienam gyventojui 
MI, tenkančios vienam gyventojui, 2018 m. siekė 1 904 Eur. Šis rodiklis: 

 57,2 proc. atsiliko nuo Vilniaus apskrities rodiklio; 

 34,0 proc. atsiliko nuo šalies rodiklio. 

 

TUI – 3 400 EUR vienam gyventojui 
TUI, tenkančios vienam gyventojui, 2018 m. siekė 3 400 Eur. Šis rodiklis: 

 76,0 proc. atsiliko nuo Vilniaus apskrities rodiklio; 

 44,0 proc. atsiliko nuo šalies rodiklio. 

 

Rajono specializacija – prekyba, gamyba, statyba  
2019 m. pradžioje daugiausia ūkio subjektų buvo įregistruota:  

 didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklos sektoriuje (19,0 proc.); 

 apdirbamosios gamybos veiklos sektoriuje (10,0 proc.); 

 statybos sektoriuje (8,6 proc.). 

 

SVV įmonės ir stambios įmonės 
 Verslo struktūroje dominuoja SVV įmonės, kurios sudarė 99,6 proc. visų veikiančių 

įmonių; 

 Švenčionių r. sav. veikia keletas stambių įmonių (UAB „Intersurgical“, UAB „SK Design“,  

UAB „Švenčionių vaistažolės“). 
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2.3.2. Žemės ūkis ir miškininkystė 

Žemės fondas. Švenčionių rajonas pasižymi miškingumu (miškai savivaldybėje užima 57,1 

proc. teritorijos, šalyje – 52,1 proc.) ir yra pirmas tarp analizuojamų savivaldybių, turintis 

daugiausiai miškų. Švenčionių rajonas taip pat pasižymi vandeningumu (vandens telkiniai 

savivaldybėje užima 4,4 proc. teritorijos, šalies rodiklis – 4,1 proc.) ir yra trečias tarp 

analizuojamų savivaldybių pagal vandens telkinių užimamą plotą. Didžiausiu vandeningumu 

pasižymi Elektrėnų savivaldybė, kurioje vandens telkiniai sudaro 7,4 proc. viso savivaldybės 

ploto. 

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2020 m. 

pradžioje žemės ūkio naudmenos
34

 Švenčionių r. sav. sudarė 25,3 proc. viso žemės ploto ir buvo 

mažesnės nei Vilniaus apskrityje (39,3 proc.) ir šalyje (52,1 proc.). Didžiąją žemės ūkio 

naudmenų dalį Švenčionių r. sav. sudarė ariama žemė (82,9 proc.) ir pagal šį rodiklį viršijo 

Vilniaus apskrities (81,0 proc.) rodiklį, tačiau buvo mažesnis nei šalies (87,6 proc.) rodiklis.  

 

2.3.2.1. pav. Žemės fondo sudėtis 2020 m. pradžioje, proc. 

Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos 

 

Žemės ūkis. Švenčionių r. sav. žemės priskiriamos ketvirtai dirvožemių grupei – vyrauja 

vidutiniškos ūkinės vertės (32,01–37,00 balai) dirvožemiai (34,13 dirvožemio našumo balas). 

Kitose nagrinėjamose Vilniaus apskrities savivaldybėse žemės našumas yra 27,01–42,00 balai. 

                                                             
34 Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemės fondo sąvokų apibūdinimą, žemės ūkio naudmenos – plotai, kuriuos 
sudaro ariamoji žemė, sodai, pievos ir natūralios ganyklos. 
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2.3.2.2. pav. Žemės našumo žemėlapis 2018 m. 

Šaltinis: www.geoportal.lt  

Vadovaujantis 2020 m. spalio 1 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

duomenimis, Švenčionių r. sav. buvo 863 ūkio vienetai – tai vienas mažiausių rodiklių tarp 

rajono savivaldybių (nevertinant Vilniaus m. sav.). Vidutinis vieno ūkio dydis Švenčionių r. sav. 

(19,1 ha) buvo didžiausias tarp lyginamų savivaldybių ir lenkė šalies (15,5 ha) bei Vilniaus 

apskrities (8,3 ha) vidurkius. 

  
2.3.2.3. pav. Žemės ūkių skaičius 2020 m., vnt. 

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

2.3.2.4. pav. Vidutinis ūkio dydis 2020 m., ha 

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 

Švenčionių r. sav. dominuoja smulkūs ūkiai (iki 5 ha), jie sudaro 50,9 proc. visų ūkių (439 vnt.), 

kai vidutiniškai šalyje – 47,6 proc. 2020 m. Švenčionių r. sav. buvo 36 ūkiai arba 4,2 proc. visų 

ūkių, kurių plotas viršijo 100 ha. Tarp lyginamų teritorijų Švenčionių r. sav. išsiskiria didesne 

ūkių virš 10 ha dalimi bendroje struktūroje. 

Švenčionių r. sav. kas 13 ūkis užima didesnį nei 50 ha plotą (7,7 proc.). Kitose nagrinėjamose 

savivaldybėse didesniu stambių ūkių (>50 ha) skaičiumi išsiskiria Ukmergės ir Šalčininkų rajonų 

savivaldybės, kuriose stambių ūkių dalis bendrame rajonų ūkių skaičiuje siekia atitinkamai 4,8 

proc. ir 4,5 proc. 
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Švenčionių r. sav. administracijos direktoriaus 

2019 m. veiklos ataskaitos duomenimis, 2019 

m. Švenčionių rajono savivaldybėje buvo 

deklaruotos 2 536 valdos (2015 m. – 3 778 

valdos arba 49,0 proc. valdų mažiau) bei 35 

720 ha pasėlių plotas, kuris, lyginant su 2015 

m., buvo 3 195 ha arba 9,8 proc. didesnis. 

Kadangi ūkių skaičius per trejus metus 

sumažėjo, o deklaruotas pasėlių plotas 

padidėjo, be to, analogišku laikotarpiu didėjo 

ir vidutinis Švenčionių rajono ūkio dydis, tai 

rodo Švenčionių rajono ūkių stambėjimą. 

 
2.3.2.5. pav. Ūkių pasiskirstymas pagal plotą 

Švenčionių r. sav. 2020 m. spalio 1 d. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vertinant bendrąją žemės ūkio produkciją
35

, kurią sudaro augalininkystės bei gyvulininkystės 

produkcija, išskiriama, jog 2019 m. Švenčionių r. sav. daugiau plėtojama augalininkystės 

produkcija (66,9 proc. bendrosios žemės ūkio produkcijos), šalyje šis rodiklis siekė 64,6 proc.,  

apskrityje 54,1 proc. 

 
2.3.2.6. pav. Bendroji žemės ūkio produkcija pagal rūšį 2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Augalininkystės apimtys Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. nežymiai mažėjo (-1,3 proc.), šalyje 

šis rodiklis augo 33,7 proc., apskrityje mažėjo 3,2 proc. Augalininkystės produkcijos apimtys 

augo tik Elektrėnų sav. (4,9 proc.) ir Širvintų r. sav. (1,3 proc.). Tuo pačiu laikotarpiu 

gyvulininkystės produkcijos apimtys mažėjo tiek Švenčionių r. sav. (-0,9 proc.), tiek Vilniaus 

apskrityje (-7,0 proc.), tačiau šalyje augo (85,7 proc.). Tarp lyginamų savivaldybių 

gyvulininkystės produkcijos apimtys augo tik Širvintų r. sav. (11,0 proc.). 

Grūdinių kultūrų derlingumas
36

 2019 m. Švenčionių r. sav. buvo žemesnis (2,02 t / ha) nei šalyje  

(3,70 t / ha) ir apskrityje (2,26 t / ha). Tarp analizuojamų savivaldybių 2019 m. mažesnis 

derlingumas nei Švenčionių r. sav. buvo tik Trakų r. sav. (1,22 t/ha) ir Šalčininkų r. sav. (1,78 

t/ha). Aukščiausias derlingumas tarp analizuojamų savivaldybių užfiksuotas Ukmergės r. sav. 

(3,08 t/ha).  

                                                             
35 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, bendrąją žemės ūkio produkciją sudaro kalendoriniais metais gautas žemės ūkio augalų derlius, 
daugiamečių sodinių, gyvulių ir paukščių išauginimo ir gyvulininkystės produkcija to meto kainomis. Žemės ūkio produkcijos vertės pokyčiai 
apskaičiuojami vadovaujantis produkcijos įvertinimu ankstesnių ir dabartiniu laikotarpiu analizuojamų metų gamintojų kainomis. 
36Pagal Lietuvos statistikos metraštį, derlingumas –tai produkcijos kiekis iš hektaro. Daržovių derlingumas skaičiuojamas tik laukuose auginamų 
daržovių.   
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2.3.2.8. pav. Švenčionių r. sav. ekologinių ūkių 

žemėlapis 

Šaltinis: http://www.vartotojai.lt/tausojantismaistas 

 
2.3.2.7. pav. Grūdinių kultūrų derlingumas 2019 m., t/ha 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2020 m. spalio mėn. Švenčionių r. sav., vadovaujantis Ekologinių ūkių žemėlapiu
37

, buvo 90 

ekologinių ūkių
38

.  

Pažymėtina, kad ekologinių ūkių žemėlapyje 

atvaizduoti tik Lietuvos ekologiniai ūkiai, 

kurie turi išduotą VšĮ „Ekoagros“ sertifikatą. 

Vertinant lyginamas savivaldybes, Švenčionių 

r. sav. ekologinių ūkių skaičius yra didesnis 

už Širvintų r. sav. (50 ekologinių ūkių), 

Elektrėnų sav. (53),  Vilniaus r. sav. (57), 

Vilniaus m. sav. (69), tačiau atsiliko nuo kitų 

savivaldybių rodiklių. Didžiausiu ekologinių 

ūkių skaičiumi išsiskyrė Ukmergės r. sav. 

(127 ekologiniai ūkiai).  

Miškininkystė. 2018 m. (2019 m. duomenys 

Lietuvos statistikos departamente 

administracinių teritorijų lygiu analizės 

rengimo metu dar nebuvo teikiami) Švenčionių r. sav. medynų produktyvumas (253 m³/ha) buvo 

didesnis nei šalyje (244 m³/ha), Širvintų r. sav. (217 m³/ha), Ukmergės r. sav. (232 m³/ha). 2014–

2018 m. medynų produktyvumas Švenčionių r. sav. augo 2,4 proc. (šalyje – 6,1 proc., Vilniaus 

apskrityje – 4,9 proc.).  

                                                             
37 http://www.vartotojai.lt/tausojantismaistas 
38 Vadovaujantis www.visalietuva.lt, ekologinis ūkininkavimas – tai žemdirbystės sritis, teikianti vartotojui ypač šviežią, labai skanų bei natūralų 
maistą, kuris yra pagamintas nepažeidžiant natūralaus gamtos raidos ciklo. Ekologinis ūkis išaugina ekologiškus produktus – aukštos kokybės 
maistą, pagamintą darant mažiausią  poveikį aplinkai. 
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2.3.2.9. pav. Medynų produktyvumas 2014–2018 m. (m³/ha) ir jo dinamika 2014–2018 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Didžiausiu tempu medynų produktyvumas augo Širvintų r. sav. ir Ukmergės r. sav. (atitinkamai 

12,4 proc. ir 12,1 proc.). 

 

Žemės ūkio situacijos apibendrinimas  

 
 

Miškų plotas – 57,1 proc., vandens telkinių plotas – 4,4 proc. 
Didesnė miškų ir vandens telkinių ploto dalis nei šalyje ir Vilniaus apskrityje: 

 Švenčionių rajone yra 57,1 proc. miškų ir 4,4 proc. vandens telkinių; 

 Vilniaus apskrityje yra 42,9 proc. miškų ir 3,2 proc. vandens telkinių; 

 šalyje yra 52,1 proc. miškų ir 4,1 proc. vandens telkinių. 

 

 

25,3 proc. žemės ūkio naudmenų, žemės našumo balas – 34,3 
 Švenčionių rajone žemės ūkio naudmenos sudaro 25,3 proc. ploto (šalyje – 52,1 proc., 

Vilniaus apskrityje – 39,3 proc.); 

 žemės našumo balas (34,3), didesnis tik Ukmergės r. sav. (39,2) ir Širvintų r. sav. (37,2). 

 

 
 

 

Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos santykis – 67:33 
Labiau plėtojama augalininkystės produkcija: 

 2019 m. Švenčionių rajono augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos santykis buvo 

63:33; 

 Vilniaus apskrityje – 54:46; 

 šalyje – 65:35. 

 

 
 

2,02 t/ha grūdinių kultūrų derlingumas 
Žemės ūkio augalų derlingumas yra mažas: 

 grūdinių kultūrų derlingumas Švenčionių rajone (2,02 t/ha) atsiliko nuo Vilniaus apskrities 

rodiklio (2,26 t/ha) ir šalies rodiklio (3,70 t/ha). 

 

69,3 proc. ūkių – iki 10 ha, vidutinis ūkio dydis – 19,1 ha 
Vyrauja maži ūkiai: 

 69,3 proc. ūkininkų ūkių – iki 10 ha; 

 vidutinis ūkio dydis (19,1 ha) didesnis nei šalyje (15,5 ha) ir Vilniaus apskrityje (8,3 ha). 
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2.3.3.1. pav. Statybos darbų apimčių dinamika 
2016–2020 m. pradž., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2.3.3. Statyba ir gyvenamasis fondas 

Statyba yra svarbi kiekvienos šalies ir kiekvienos smulkesnės teritorijos ekonominiam augimui, 

ji skatina paklausą daugelyje kitų ūkio sričių. 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2020 m. pradžioje Švenčionių r. 

sav. veikė 33 statybos įmonės, mažiau įmonių veikė tik Širvintų r. sav. (20 įmonių). 

Per penkerius metus šių įmonių skaičius Švenčionių r. sav. išaugo 10,0 proc. ir pagal šį rodiklį 

atsiliko nuo Vilniaus apskrities (21,5 proc.) bei šalies (23,3 proc.) rodiklio augimo. Tarp 

lyginamų savivaldybių didžiausias augimas užfiksuotas Ukmergės r. sav. (42,9 proc.), Vilniaus r. 

sav. (35,1 proc.), Elektrėnų sav. (34,1 proc.) ir Širvintų r. sav. (33,3 proc.). 

2.3.3.1. lentelė. Statybinės veiklos ūkio subjektai (vnt.) ir jų pokyčiai 2016–2020 m., proc. 
Metai/ 

Administracinė 
teritorija 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2016 
m. ir 2020 m. 

Lietuvos 
Respublika 

7 315 7 749 8 029 8 420 9 020 23,3 

Vilniaus apskritis 2 933 3 079 3 169 3 293 3 565 21,5 

Elektrėnų sav.  41 42 46 51 55 34,1 

Šalčininkų r. sav. 33 34 37 33 37 12,1 

Širvintų r. sav. 15 19 17 18 20 33,3 

Švenčionių r. sav. 30 34 32 28 33 10,0 

Trakų r. sav. 55 59 62 66 71 29,1 

Ukmergės r. sav. 49 58 59 62 70 42,9 

Vilniaus m. sav. 2 482 2 587 2 665 2 752 2 971 19,7 

Vilniaus r. sav. 228 246 251 283 308 35,1 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Statybos darbų apimtys
39

 Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. augo. Lyginant 2016 m. ir 2020 m. 

pradžios duomenis, statybos darbų apimtys augo beveik visose nagrinėjamose teritorijose, 

išskyrus Trakų r. sav. (-5,5 proc.), Ukmergės r. sav. (-28,1 proc.) ir Šalčininkų r. sav. (-46,1 

proc.).  

Švenčionių r. sav. analizuojamu laikotarpiu 

statybos darbų apimtys išaugo 133,3 proc. (nuo 

11 916 iki 27 802 tūkst. Eur) ir pagal šį rodiklį 

viršijo šalies rodiklį (37,0 proc.), Vilniaus 

apskrities statybos darbų apimčių augimo 

rodiklį (59,9 proc.). Tarp lyginamų 

savivaldybių statybos darbų apimtys taip pat 

sparčiai augo Vilniaus mieste (74,6 proc.), 

Elektrėnų sav. (48,0 proc.). 

Atsižvelgiant į statinių klasifikatorių pagal tipą, 

visi pastatyti pastatai pagal pagrindinę paskirtį 

                                                             
39 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, statybos darbų apimtys arba atlikti statybos darbai – tai visų užsakovui (parduoti) arba savo reikmėms 
skirtų darbų, atliktų statant naują statinį, rekonstruojant, remontuojant (restauruojant) ar griaunant esamą statinį, vertė (be PVM). Atliktų 
statybos darbų vertė nurodoma to meto kainomis (be PVM).   
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skirstomi į gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus
40

. Pastatams statyti visuomet reikia 

gauti statybą leidžiantį dokumentą
41

.  

2019 m. Švenčionių r. sav. išduota 12 

dokumentų, leidžiančių statyti naujus 

gyvenamuosius pastatus. 2015–2019 m. 

išduotų leidimų gyvenamųjų pastatų 

statybai skaičius Švenčionių r. sav. 

sumažėjo 53,8 proc. (nuo 26 iki 12 vnt.) ir 

atsiliko nuo šalies (0,1 proc.) bei Vilniaus 

apskrities rodiklių (6,4 proc.). Didžiausias 

mažėjimas pastebimas Šalčininkų r. sav. (-

65,6 proc.) ir Ukmergės r. sav. (-36,6 

proc.). 

Per penkerius metus pastatytų gyvenamųjų 

pastatų skaičius Švenčionių r. sav. 

sumažėjo 53,6 proc., šalyje augo 19,3 proc. 

 

2019 m. Švenčionių r. sav. buvo pastatyta 13 gyvenamųjų namų, o jų statybos apimčių pokytis 

2015–2019 m. sumažėjo 53,6 proc. (šalyje augo 23,6 proc.). Tai didžiausias mažėjimas tarp 

analizuojamų savivaldybių. 

2.3.3.2. lentelė. Naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų skaičius 2015–2019 m (vnt.) bei jų statybos 
dinamika. (proc.) 

Metai/ 
Administracinė 

teritorija 
2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Pokytis proc., 
lyginant 2015 m. 

ir 2019 m. 

Baigti statyti gyvenamieji pastatai, vnt. 

Lietuvos 
Respublika 

10 177 12 703 11 041 12 203 12 577 23,6 

Vilniaus apskritis 5 166 6 919 5 090 6 145 6 163 19,3 

Elektrėnų sav.  52 57 38 38 52 0,0 

Šalčininkų r. sav. 55 56 26 52 51 -7,3 

Širvintų r. sav. 31 40 20 46 20 -35,5 

Švenčionių r. sav. 28 22 19 39 13 -53,6 

Trakų r. sav. 123 191 188 165 198 61,0 

Ukmergės r. sav. 26 42 41 32 43 65,4 

Vilniaus m. sav. 3 974 5 514 3 994 4 997 4 792 20,6 

Vilniaus r. sav. 877 997 764 776 994 13,3 

Baigti statyti negyvenamieji pastatai, vnt. 

Lietuvos 
Respublika 

1 293 600 773 733 668 -48,3 

Vilniaus apskritis 345 133 130 146 149 -56,8 

Elektrėnų sav.  34 4 8 8 7 -79,4 

Šalčininkų r. sav. 25 5 8 8 3 -88,0 

Širvintų r. sav. 17 7 6 7 12 -29,4 

                                                             
40 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, gyvenamosios paskirties pastatu laikomas pastatas, skirtas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims 
(bendrabutis, šeimos namai, vaikų namai, globos namai, nakvynės namai ir pan.). Negyvenamasis pastatas – tai pastatas, kurio paskirtis nėra 
gyvenamoji. 
41 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, statybą leidžiantis dokumentas – tai leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius), statinio projektas, 
kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) savivaldybės valstybės tarnautojas (tarnautojai), rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės 
sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos. 
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Švenčionių r. sav. 19 26 7 5 3 -84,2 

Trakų r. sav. 27 9 11 11 9 -66,7 

Ukmergės r. sav. 9 7 10 6 13 44,4 

Vilniaus m. sav. 112 57 63 78 75 -33,0 

Vilniaus r. sav. 102 18 17 23 27 -73,5 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. Švenčionių r. sav. pastatytų negyvenamųjų pastatų skaičius buvo vienas mažiausių tarp 

lyginamų savivaldybių (3 pastatai), o jų statybos apimčių pokytis 2015–2019 m. sumenko 84,2 

proc., šalyje mažėjo 48,3 proc. 

Didesnė gyvenamojo būstų fondo
42

 dalis Švenčionių r. sav. 2019 m. koncentravosi kaimiškose 

vietovėse (51,5 proc.) ir pagal šį rodiklį skyrėsi nuo šalies ir Vilniaus apskrities vidurkių. Šalyje 

ir apskrityje didesnė gyvenamojo būstų fondo dalis sukoncentruota miestuose, atitinkamai 60,7 

proc. ir 72,6 proc.  

 
2.3.3.3. pav. Gyvenamasis būstų fondas pagal vietovę 2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2015–2019 m. Švenčionių r. sav. gyvenamasis būstų fondas augo lėčiausiai (2,3 proc.) iš visų 

lyginamų savivaldybių ir nesiekė šalies (7,4 proc.) bei Vilniaus apskrities (10,9 proc.) rodiklių. 

2019 m. naudingasis plotas
43

, tenkantis vienam gyventojui, Švenčionių r. sav. buvo 42,4 kv. m, t. 

y. 5,7 kv. m viršijo šalies (36,7 kv. m) bei 7,5 kv. m – Vilniaus apskrities (34,9 kv. m) vidurkius. 

Didžiausias naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2019 m. buvo Vilniaus r. sav. ir siekė 

44,5 kv. m.  

 

                                                             
42 Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento leidiniu „Gyvenamasis fondas“, gyvenamasis būstų fondas – tai  gyvenamosios patalpos 
namuose ir negyvenamuosiuose pastatuose (įskaitant sodų namus, t. y., pastatus, esančius sodininkų bendrijose, mėgėjiškų sodų žemės 
sklypuose). Gyvenamajam butų fondui nepriskiriami bendrabučiai, viešbučiai, medžiotojų nameliai, poilsio namai, sanatorijos ir kiti pastatai, 
skirti laikinai gyventi. 
43 Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento leidiniu „Gyvenamasis fondas“, naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų buto 
patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) bendrasis grindų plotas. Į naudingąjį 
buto plotą neįeina balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų grindų plotas.   
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2.3.3.4. pav. Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui 2015–2019 m., kv. m 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2015–2019 m. augo šalyje (11,2 proc.), Vilniaus 

apskrityje (9,1 proc.) ir visose lyginamose savivaldybėse (Švenčionių r. sav. – 12,2 proc.).  

Didžiausia augimo tendencija užfiksuota Vilniaus r. sav. (13,8 proc.), mažiausia – Elektrėnų sav. 

(5,0 proc.).  

 

Statybos ir gyvenamojo fondo situacijos apibendrinimas  

 

133,3 proc. statybos darbų apimčių augimas 
 2015–2019 m. Švenčionių rajone statybos darbų apimtys augo (133,3 proc.) sparčiau nei 

šalyje (37,0 proc.) ir Vilniaus apskrityje (59,9 proc.).  

 

 

Pastatyti 3 negyvenamieji pastatai 
 Švenčionių rajone 2019 m. pastatyti 3 negyvenamieji pastatai, o jų statybos sumažėjimas 

2015–2019 m. laikotarpiu buvo vienas didžiausių tarp lyginamų savivaldybių (-84,2 proc.).  

 
 

 

Pastatyta 13 gyvenamųjų pastatų 
 Švenčionių rajone 2019 m. pastatyta 13 gyvenamųjų pastatų, o jų statybos sumažėjimas 

2015–2019 m. laikotarpiu buvo didžiausių tarp lyginamų savivaldybių (-53,6 proc.).  

 Pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius 2019 m. buvo mažiausias tarp Vilniaus apskrities 

savivaldybių.  

 

42,4 kv. m naudingasis plotas vienam gyventojui 
 2019 m. Švenčionių rajone naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui (42,4 kv. m), 

viršijo šalies (36,7 kv. m) ir Vilniaus apskrities (34,9 kv. m) vidurkius.  
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2.3.4. Turizmas, kultūros ir gamtos paveldas 

Turizmas – tai sporto, laisvalaikio ar aktyvaus poilsio viena iš veiklų – kelionės, išvykos, žygiai 

pavieniui arba grupėmis sveikatai stiprinti, fizinėms ir asmenybės ypatybėms ugdyti, pramogai ar 

šviečiamuoju tikslu; kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, kultūros paslaugų 

turistams teikimo verslas; veikla, susijusi su kelionėmis ir jų tikslų įgyvendinimu. 

Turizmo informacijos sklaidą Švenčionių r. sav. vykdo bei turizmo paslaugas organizuoja 

Švenčionių verslo turizmo informacijos centras  (toliau – Švenčionių VTIC) ir Kaltanėnų 

ugdymo ir turizmo centras (toliau – Kaltanėnų UTC).  

Rekreaciniai Švenčionių rajono ištekliai: ežerai, upės, miškai.  

 

 

 

Ežerai. Švenčionių rajonas išsiskiria ežerų gausa – 289 ežerai, bendras jų plotas 

užima 5 632,1 ha. Tai vienas ežeringiausių rajonų šalyje. Švenčionių r. sav. 

ežerų pasiskirstymas pagal plotą: 

 iki 10 ha – 203 ežerai (70,5 proc.); 

 10–100 ha – 77 ežerai (26,7 proc.); 

 100–500 ha – 7 ežerai (2,1 proc.); 

 virš 500 ha – 2 ežerai (0,7 proc.): Kretuonas (862,5 ha) ir Asveja (539,6 

ha).  

Švenčionių rajono ežerų išskirtinis požymis – tyras, skaidrus vanduo, per Švenčionių rajono 

aukštumas eina Nemuno ir Dauguvos upių baseinų takoskyra. Turistiniu požiūriu svarbiausi 

ežerai – Kretuonas, Skerdžius, Bėlys, Lazdinis, Sariai, Pailgis, Asveja, Žeimenys, Lakaja, 

Peršokšnai, Kūna. 

 

Upės. Švenčionių rajone teka 22 upės. Pietiniu Švenčionių rajono pakraščiu teka 

Neris. Iš šiaurės į pietus rajono teritorija teka Neries intakas Žeimena, į kurią 

įsilieja Lakaja, Peršokšna, Mera, Dubinga ir kiti mažesni upeliai. Žeimena – 

viena švariausių Lietuvos upių, joje nėra užtvankų, todėl ji priskirta prie 

pagrindinių Lietuvos lašišinių žuvų nerštaviečių. 

 

 

Miškai. Švenčionių rajonas išsiskiria ne tik ežerų, bet ir miškų gausa – jie užima 

57,1 proc. rajono teritorijos. Didžioji dalis miškų (83,0 proc.) yra spygliuočiai. 

Švenčionių rajono teritorijoje yra net 4-ri valstybinės reikšmės parkai – 

Aukštaitijos nacionalinis parkas (dalis parko), Labanoro regioninis parkas (dalis 

parko), Asvejos regioninis parkas (dalis parko) ir Sirvėtos regioninis parkas. Šių 

parkų teritorijose yra valstybinių draustinių bei valstybiniai biosferos poligonai, 

kuriuose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) ir buveinių apsaugai 

svarbių teritorijų (BAST). 

Turistinius objektus ir lankytinas vietas
44

 Švenčionių r. sav. sudaro įvairūs objektai. Turistiniai 

objektai ir lankytinos vietos prisideda prie vietovės žinomumo didinimo, įvaizdžio vietos ir 

tarptautiniu mastu gerinimo. 

2.3.4.1. lentelė. Lankytini objektai ir vietos Švenčionių r. sav. 

Lankytinų objektų ir vietų 
grupė 

Lankytini objektai ir vietos 

Architektūriniai kultūros Maldos namai (12):  

                                                             
44 Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, objektai ar vietovės, dominantys turistus ar skirti jų reikmėms, apibrėžiami kaip turizmo ištekliai 
(pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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paveldo objektai  Bažnyčios: Dievo Apvaizdos, Labanoro, Šv. Apaštalo Tado (Judo), Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Edvardo, Šv. Izidoriaus, Šv. Juozapato , Šv. 
Kazimiero, Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios, Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės, Visų Šventųjų bažnyčios 

 Cerkvės: Šv. Trejybės stačiatikių cerkvė 
Dvarai (4):  

 Cirkliškio buvusio dvaro sodyba, Kaltanėnų buvusio dvaro svirnas, 
Zalavo buvusi dvaro sodyba, buvę grafų Tiškevičių medžioklės namai 

Inžineriniai objektai Inžineriniai objektai (3):  
 Bruknynės, Pakretuonės, Strūnaičio vandens malūnai  

Istoriniai kultūros paveldo 
objektai  

Žymių žmonių įamžinimo vietos (24): 
Švenčionys (13):  

 Koplyčia 1863 m. sukilimui atminti 
 Lietuvos kariuomenės karių kapas ir paminklas 
 Knygnešių kapai 
 Kunigo prof. J. Skruodžio kapas 
 Kompozitoriaus, muziko A. Šerėno kapas 
 Kenotafas kultūros veikėjui dr. A. Rymui 
 Kapas ir paminklas Nepriklausomybės kovų savanoriams 
 Fašizmo aukų kapai 
 Kunigo A. Labučio kapas 
 Namas, kuriame buvo Švenčionių lietuvių gimnazija 
 Lietuvos partizanų kapai 
 Koplytstulpis „Lietuvos krikštas“ 
 Paminklas Švenčionių geto aukoms atminti 

Švenčionėliai (5): 
 Kapas ir paminklas partizanui S. Guigai 
 Kapas ir paminklas 1941 m. birželio mėn. sukilėliams 
 Paminklas tremtinių atminimui 
 Kunigo B. Laurinavičiaus kapas 
 Kryžius  „Sancta terra “ (Šventoji žemė) 

Pabradė (2): 
 Antrojo pasaulinio karo karių kapai 
 Paminklas ir kenotafas Lietuvos kariuomenės kariams- sukilėliams 

Cirkliškio seniūnija (3): 
 Žydų genocido kapai 
 Kompozitoriaus, vargonininko J. Siniaus namas Vaiškūnų kaime 
 Knygnešio K. Černiausko kapas  

Adutiškio seniūnija (1): 
 Vokiečių I pasaulinio karo bunkeris  

Muziejai Muziejai (1): Nalšios muziejus Švenčionyse, Nalšios muziejaus Reškutėnų 
filialas, Reškutėnų tradicinių amatų centras (filialas) 

Gamtinio turizmo objektai 
(parkai, medžiai, paplūdimiai, 
poilsiavietės, stovyklavietės, 
piliakalniai, pažintiniai takai) 

Gamtos paminklai (26): 
 Ažuolai: Abejučių, Adamavo, Kretuonų, Grybų, Kaltanėnų, Karpakėlio 

I, Stanislavavo, Laužėnų ąžuolas, Purvino II  
 Pušys: Argirdiškės, Baltagalio, Labanoro pušys, pušis su koja 
 Liepos: Joniškės, Laužėnų,  Medišionių liepos, Liepų (20) pavėsinė 
 Pusiasaliai: Aiseto, Alnio, Mažųjų Siaurių   
 Kita: juodalksnis „Gumbulis“, Obelų Rago kadagiai, Peršokšnos 

piramidinė eglė, šaltinis „Lino verdenė“, Šakalių akmuo, Ožkos akmuo  
Piliakalniai ir pilkapiai (31): 

 Piliakalniai: Adutiškio, Akvieriškės, Aučynų, Baliulių, Baluošos, 
Bogutiškės, Budrių, Cirkliškio, Kačėniškės, Kavalčiukų, Nevieriškės, 
Prienų, Rakštelių, Stajėtiškio, Stūglių, Cegelnės , Abejučių  

 Pilkapiai: Baliulių, Družilių, Šventos, Stirnių, Šeškynės, Pašiekščio, 
Pabradės pilkapiai I, II, III, Sudotos I, II, III pilkapiai, Jutonių, Veliankos-
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Žingių, Abejučių pilkapynai 
Mitologiniai objektai (2): Mėžionių akmuo su ženklais, Mitologinis takas 
Apžvalgos bokštai (4): Švenčionių, Lygumų apžvalgos bokštai, regykla prie 
Staškinės ežero, Žemaitiškės pievų paukščių stebėjimo bokštelis 
Pėsčiųjų takai (7): Mitologinis, Labanoro girios, Kačėniškės piliakalnio, 
Šventežerio, Peršokšnos, Cirkliškio, Žeimenos pažintiniai takai 

Kitos lankytinos vietos Gatviniai kaimai(4): Kretuonų, Mėžionių, Modžiūnų, Vidutinės  

Šaltinis: Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras  

Turizmo paslaugos, Švenčionių VTIC duomenimis, teikiamos Švenčionių rajone, nurodytos 

žemiau esančioje lentelėje. 

2.3.4.2. lentelė. Lankytini objektai ir vietos Švenčionių r. sav. 

Lankytinų objektų ir 
vietų grupė 

Lankytini objektai ir vietos 

 
 

 

Pėsčiųjų maršrutai (10): 
 Seniškio k. - Luknos k. (pažintinis gamtinis takas palei Žeimenos upę Žeimenos 

botaniniame zoologiniame draustinyje) 
 Peršokšnos gamtinis pažintinis takas 
 Labanoro girios pažintinis takas 
 Sirvėtos regioninio parko pažintinis pėsčiųjų takas 
 Cirkliškio pažintinis miško takas 
 Pažintinis Žeimenos takas 
 Istorinis maršrutas Partizanų takais 
 Turistinis maršrutas „Švenčionių krašto žydų paveldo pėdsakais“ 
 Mitologinis pėsčiųjų takas 
 Nepirių žiedas 

 

 

 
 
 

 

Vandens maršrutai (12): 
 Žeimenos ir Kiaunos upėmis: Kaltanėnai-Šakališkė-Kukliai-Kaltanėnai 
 Žeimenos upe ir Žeimenio ežeru: Kaltanėnai-Ožkiniai-Kretuonėlės ištakos į 

Žeimenio ežerą 
 Lakajos vandens kelias 
 Žeimenos upe (Kaltanėnai-Švenčionėliai) 
 Žeimenų ežeru ir Žeimenos upe (Kaltanėnai-Švenčionėliai) 
 Žeimenos upe (Švenčionėliai-Liūlinė) 
 Kiaunos upe (Pakiaunys-Šakališkė) 
 Lakajos upe (Lakaja-Vilkaslastis-Liūlinė) 
 Kiaunos upe ir Žeimenos upe (Pakiaunys-Švenčionėliai) 
 Žeimenos upe ir Neries upe (Kaltanėnai-Švenčionėliai-Skirgiškės) 
 Kiaunos upe ir Žeimenos upe (Pakiaunys-Švenčionėliai-Liūlinė) 
 Asvejos ežeru ir Dubingos upe 

 

 
 

 

Dviračių maršrutai (10): 
 Ten, kur gimsta Žeimena 
 Kiauna į Žeimeną 
 Labanoras girios vidury 
 Mažasis Kaltanėnų dviračių takas 
 Didysis Kaltanėnų dviračių takas 
 Sirvėtos regioninio parko mažasis šeimos dviračių takas 
 Dauguvos–Nemuno takoskyros dviračių takas 
 Dubingių miško takais 
 Pietrytinis Asvejos žiedas 
 Pabradė-Abejučiai-Padubingė-Palaumenys-Laumenos ežeras-Trabučiai-

Pabradė 

 Maršrutai automobiliu (17): 
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 Kaltanėnai-Švenčionys-Adutiškis-Šventos k.-Švenčionys-Kaltanėnai 
 Kaltanėnai-Švenčionys-Pavoverė-Zalavas-Pabradė-Dubingiai (Molėtų r.)-

Labanoras-Kaltanėnai 
 Kaltanėnai-Kulionys (Molėtų r.)-Utena-Leliūnai (Utenos r.)-Sudeikiai (Utenos 

r.)-Kaltanėnai 
 Kaltanėnai-Bavainiškė-Šventa-Palūšė (Ignalinos r.)-Ginučiai (Ignalinos r.)-

Saldutiškis (Utenos r.)-Labanoras-Kaltanėnai 
 Švenčionys-Kančiogina-Mielagėnai-Tverečius (Ignalinos r.)-Vosiūnai (Ignalinos 

r.)-Didžiasalis (Ignalinos r.)-Senasis Daugėliškis (Ignalinos r.)-Ceikiniai (Ignalinos 
r.)-Šventa-Švenčionys 

 Kaltanėnai-Salakas (Zarasų r.)-Zarasai (Zarasų r.)-Šlyninka (Zarasų r.)-Leliūnai 
(Utenos r.)-Utena (Utenos r.)-Kaltanėnai 

 Pabradė-Abejučiai-Padubinė-Žingiai-Purviniškiai-Baluošos (Baluošų) ežeras-
Purviniškiai-Leikštinio ežeras-Kabakėlis-Trabučiai-Pabradė 

 Pabradė-Abejučiai-Padubingė-Leikštinio ežeras-Trabučiai-Pabradė 
 „Dubingių miško takais“ 
 „Pietrytinis Asvejos žiedas“ 
 Šventa-Lino verdenė 
 Palūšė-Ignalina-Antagavė-Garbūnai-Kamša-Rėkučiai-Pervieniškės-Reškutėnai-

Raudonė-Kretuonys-Kaltanėnai-Motiejūnai-Palūšė 
 Palūšė-Gaveikėnai-Vaišniūnai-Šuminai-Strazdai-Vaišnoriškė-Daunoriai-

Tauragnai-Kirdeikiai-Paukojė-Ginučiai-Ladakalnis-Šakarva-Kaltanėnai-
Kretuonys-Reškutėnai-Antagavė-Ignalina 

 Cirkliškis-Švenčionys-Šventa 
 Švenčionys-Labanoras 
 Švenčionys-Reškutėnai 
 Cirkliškis-Švenčionys-Kaltanėnai 

 

 
 

Ekskursijos (11): 
 Po Švenčionių miestą ir jo apylinkes 
 Po Pabradės kraštą 
 Po Rokiškio apylinkes 
 Po Aukštaitijos nacionalinį parką 
 Po Zarasų kraštą 
 Po Utenos kraštą 
 Po Švenčionių ir Adutiškio kraštą 
 Palei Šventosios aukštupį 
 Link ryčiausio Lietuvos taško 
 Po Zarasų, Rokiškio kraštą 
 Prie ilgiausio Lietuvos ežero 

 

Edukacinės programos: 

 Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (6) 

 Nalšios muziejus (28) 

 Asvejos regioninio parko direkcija (3) 
 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras, Nalšios 

muziejus 

Labiausiai lankytinos vietos: 

 Lino verdenės šaltinis; 

 Sirvėtos regioninio parko lankytojų centras; 

 Kačėniškės piliakalnis; 

 Pažintinis mitologinis takas; 

 Nalšios muziejus; 

 Labanoro regioninio parko lankytojų centras; 

 Cirkliškio dvaro rūmai; 
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 Labanoro miestelis ir jo apylinkės; 

 Kaltanėnų miestelis ir jo apylinkės; 

 Lygumų apžvalgos bokštas. 

 

Be turizmo objektų ir turizmo paslaugų, turizmo sektoriuje vieną svarbiausių vietų užima 

apgyvendinimo paslaugos, kurių pakankamas skaičius ir kokybė daro įtaką turistų srautams.  

Pagal Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro 2020 m. spalio mėn. informaciją, 

Švenčionių r. sav. pagrindinės apgyvendinimo paslaugas teikiančios (klasifikuotos) įstaigos yra 

svečių namai, viešbučiai, poilsio namai, kaimo turizmo sodybos, stovyklavietės. 

2.3.4.3. lentelė. Pagrindinės apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės Švenčionių r. sav. 

Apgyvendinimo 
paslaugų tipas 

Įstaigų pavadinimai 

Svečių namai, 
viešbučiai (4 vnt.) 

 „ŠVIESA” (Švenčionys) 
 Viešbutis „Labanoras” (Labanoro mstl.) 
 Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (Kaltanėnų mstl.) 
 Švenčionių profesinio rengimo centras (Cirkliškis) 

 

Poilsio namai (3 vnt.)  Poilsiavietė „Pailgio perlas“ (Pailgio k., Pabradės sen.) 
 UAB „Sevika“ (Sarių k.),  
 Poilsio namai ,,Saulėtas krantas” (Dalios k. 4, Magūnų sen.). 

 

Kaimo turizmo sodybos 
(25 vnt.)  

 Poilsis prie Žeimenio (Kaltanėnų mstl.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Šaminiai“ (Naujų Šaminių k., Švenčionėlių sen.) 
 Vytauto Šerėno sodyba (Juodynėlio viensėdis, Kaltanėnų sen.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Elenutės namai“ (Berniūnų k., Kaltanėnų sen.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Labanoro dūda“ (Pašiekščio k., Labanoro sen.) 
 Sodyba „Antanėlio sapnas” (Vilkamušių k., Pabradės sen.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Prie Žeimenos” (Kaltanėnų mstl.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Sudota” (Sudotos k., Sarių sen.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Žeimenos vingis” (Kuklių k., Kaltanėnų sen.) 
 „Brižių sodyba” (Brižių k., Magūnų sen.) 
 Sodyba „Ežerinis” (Obelų rago k., Kaltanėnų sen.) 
 Sodyba „Trys ežerai” (Jaurų k.) 
 Genadijaus Subač sodyba (Švenčionėliai) 
 Valdemaro sodyba (Paaldikio k.) 
 „Žeimenos sodyba” (Jaunadvaris) 
 Poilsiavietė „Gamtoje” (Sudotos k.) 
 Sodyba „Prie Beržuvio“ (Beržuvio k.) 
 Sodyba „Beržų slėnis“ (Senos Pašaminės k.) 
 Sodyba „Kaimas tau“ (Senos Pašaminės k.) 
 Sodyba „Salve vita“ (Pašerinės k.) 
 Karpakėlio sodyba (Karpakėlio k.) 
 Dariaus Rožickio kaimo turizmo sodyba (Trakų vienkiemis) 
 Inkilų sodyba (Meškerinės k.) 
 Kaimo turizmo sodyba „Betita“ (Ožkinių k.) 
 Sodyba „Jonvabalių sala“ Labanoro girioje prie Rašios ežero (Parašės k.) 

Stovyklavietės (35 vnt.) 
 

Stovyklavietė (1): 
 Turistinė stovykla „Wild camp“ 

Privačios stovyklavietės (4): 
 Stovyklavietė prie Žeimenio ežero. 
 Algimanto Juodžiūno stovyklavietė prie Žeimenų ežero. 
 Genadijaus Suboč stovyklavietė 
 Poilsio nameliai dviems ant Žeimenio ežero kranto 
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Asvejos regioniniame parke esančios stovyklavietės (8): 
 Abejučių stovyklavietė prie Asvejos ežero 
 Bekepurių stovyklavietė prie Asvejos ežero 
 Purviniškių stovyklavietė prie Baluošų ežero 
 Stovyklavietė prie Arino ežero 
 Stovyklavietė prie Galono ežero 
 Stovyklavietė prie Nikajo ežero 
 Stovyklavietė prie Leikštinio ežero 
 Stovyklavietė prie Galono ežero 

Labanoro regioniniame parke esančios stovyklavietės (9): 
 Stovyklavietė prie Alnio ežero 
 Stovyklavietė prie Labanoro ežero 
 Stovyklavietė prie Balto ežero 
 Stovyklavietė prie Didžiojo Siaurio ežero 
 Stovyklavietė prie Mažojo Siaurio ežero 
 Stovyklavietė prie Juodųjų Lakajų ežero 
 Stovyklavietė prie Lakajos ežero 
 Stovyklavietės prie Rašios ežero 
 Lamaninos ir 2 Rimkų stovyklavietės prie Lakajos upės 

Švenčionėlių miškų urėdija (1): 
 Stovyklavietė prie Keročio ežero 

Sirvėtos regioniniame parke esančios stovyklavietės (8): 
 Stovyklavietė prie Ilgio ežero I. 
 Stovyklavietė prie Ilgio ežero II.  
 Stovyklavietė prie Beržuvio ežero II.  
 Stovyklavietė prie Mergežerio ežero I. 
 Stovyklavietė prie Mergežerio ežero II. 
 Stovyklavietė prie Beržuvio ežero 
 Stovyklavietė prie Bėlaičio ežero 
 Pliažas prie Bėlio ežero  

Aukštaitijos nacionaliniame parke esančios stovyklavietės (4): 
 Pakretuonės I ir II stovyklavietės prie Žeimenų ežero 
 Žeimenos stovyklavietė 
 Platumų poilsiavietė 
 Liūlinės poilsiavietė 

 

Šaltinis: Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras 

Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose
45

 (nevertinant kaimo turizmo sodybų) 2015–2019 m. 

Švenčionių r. sav. sumažėjo 38,4 proc. (nuo 510 vietų iki 314 vietų) ir pagal šį rodiklį atsiliko 

nuo augančių šalies (47,1 proc.) bei Vilniaus apskrities (50,3 proc.) rodiklių vidurkio. Tarp 

lyginamų savivaldybių vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose mažėjo tik Švenčionių r. sav., 

visose kitose analizuojamose savivaldybėse vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose augo. 

Didžiausias analizuojamo rodiklio augimas 2015–2019 m. stebėtas Šalčininkų r. sav. (171,8 

proc.). 

                                                             
45 Pagal Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą, vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose siejamas su apgyvendinimo įstaigose esančių kambarių 
(numerių) skaičiumi. Kambarys (numeris) – apgyvendinimui skirtame pastate specialiai įrengta patalpa ar jų grupė.  
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2.3.4.1. pav. Vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Apgyvendintų turistų
46

 skaičius apgyvendinimo įstaigose (nevertinant kaimo turizmo sodybų) 

2015–2019 m. Švenčionių r. sav. mažėjo 25,4 proc. (vertinant turistus iš Lietuvos ir iš užsienio). 

Analizuojamu laikotarpiu šalyje ir Vilniaus apskrityje apgyvendintų turistų skaičius didėjo, 

atitinkamai 43,9 proc. ir 37,9 proc. 

 
2.3.4.2. pav. Apgyvendintų turistų skaičiaus dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vertinant turizmo aplinką, Švenčionių r. sav. svarbu išskirti maitinimo paslaugų sektorių. Pagal 

Švenčionių VTIC informaciją, Švenčionių r. sav. 2020 m. spalio mėn. veikė 21 maitinimo 

įstaiga.  

2.3.4.4. lentelė. Pagrindinės maitinimo paslaugas teikiančios įmonės Švenčionių r. sav. 2020 m. 

Maitinimo paslaugų teikėjo tipas Įstaigų pavadinimai 

Restoranai (2)  „Labanoras” (Labanoro mstl.) 
 „Beržuvis” (Švenčionys) 

Picerijos (2)  Picerija (Švenčionys) 
 Picerija (Pabradė) 

                                                             
46 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, apgyvendintų turistų skaičius apima Lietuvos gyventojus ir atvykusius užsieniečius, kurie bent vienai 
nakvynei apsistoja apgyvendinimo įstaigoje.   
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Kavinės, barai (17) Kavinės (9): 
 „Sarių Karčiama” (Sarių k.) 
 „Prie Žeimenos” (Kaltanėnų mstl.) 
 „Cecilija” (Pabradė) 
 „Rimtis” (Švenčionėliai) 
 „Laumė” (Pabradė) 
 „Arka” (Švenčionys) 
 „Varnelė“ (Pabradė) 
 „Du skoniai“ (Švenčionys) 
 Kavinė – bistro „Tritaškis” (Švenčionys) 

Barai (6):  
 „0.5” (Zadvarninkų k.) 
 „Ultra baras” (Švenčionėliai) 
 „Šašlykinė” (Kaltanėnų mstl.) 
 Alaus baras (Pabradė) 
 „Gera prekyba” (Švenčionėliai) 
 H. Adomavičienės IĮ parduotuvė – baras (Pabradė) 

Kavinė-baras (2): 
 „Fiesta” (Pabradė) 
 „Fontinalis“ (Pabradė) 

 

Šaltinis: Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Švenčionių r. sav. veikė 13 maitinimo ir 

gėrimų teikimo veiklos įmonių
47

, tarp analizuojamų savivaldybių mažiau maitinimo ir gėrimų 

teikimo veiklos įmonių veikė tik Širvintų r. sav. (6 įmonės). 2015–2019 m. maitinimo įstaigų 

skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo 7,1 proc. (nuo 14 įstaigų iki 13 įstaigų), kai kitose 

lyginamose savivaldybėse įstaigų skaičius augo nuo 6,7 proc. (Trakų r. sav.) iki 27,3 proc. 

(Šalčininkų r. sav.). 

Kultūros paveldas
48

 skirstomas į nekilnojamąsias kultūros vertybes ir kilnojamąsias kultūros 

vertybes
49

. Šalies kultūros vertybių registre 2020 m. spalio mėn. buvo įrašyti 25 968 nekilnojami 

objektai.  

Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis, 2020 m. spalio mėn. Švenčionių r. 

sav. buvo įregistruotos: 

 539 nekilnojamosios kultūros vertybės, iš kurių 97 – valstybės saugomi objektai; 

 177 kilnojamosios kultūros vertybės.  

                                                             
47 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, maitinimo ir gėrimų teikimo veiklą sudaro restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, pagaminto valgio 
tiekimas renginiams, kitų maitinimo paslaugų teikimas, gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla.   
48 Vadovaujantis Turizmo terminų žodynu, paveldas – išskirtinė materialinė ir dvasinė kultūra, perduodama vėlesnėms kartoms; kultūrinio 
turizmo pagrindas; kultūros paveldo objektas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių 
įvykių sureikšmintos medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. 
49 Pagal LR nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, nekilnojamosios kultūros vertybės – kultūrinės vertės ir visuomeninės reikšmės 
statiniai, jų priklausiniai bei kompleksai, ansambliai ir vietovės, įregistruoti šio įstatymo nustatyta tvarka; kilnojamosios kultūros vertybės – pagal 
paskirtį ir prigimtį kilnojamieji žmogaus veiklos medžiaginiai kūriniai ir kiti kilnojamieji daiktai, turintys kultūrinę vertę ir įtraukti į valstybinę 
kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą. 
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2.3.4.3. pav. Kultūros vertybių skaičius savivaldybėse 2020 m., vnt. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras 

Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis, Švenčionių r. sav. turi įvairių 

reikšmingų kultūros paveldo objektų:  

 archeologiniai (226),  

 architektūriniai (120), 

 istoriniai (118),  

 memorialiniai (110), 

 etnokultūriniai (40),  

 dailės (22), 

 sakraliniai (13), 

 želdynų (7),

 kraštovaizdžio (6), 

 mitologiniai (5),  

 inžineriniai (3), 

 urbanistiniai (3), 

 povandeniniai (1). 

Gamtos paveldas. Švenčionių r. sav. teritorijoje yra 15 saugomų teritorijų,  8 paukščių apsaugai 

bei 14 buveinių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos. Iš 15 saugomų teritorijų – 2 biosferos 

poligonai ir 13 draustinių. 

2.3.4.5. lentelė. Saugomos teritorijos Švenčionių r. sav. 

Teritorijos 
tipas 

Teritorijų sąrašas 

Draustiniai 
(13) 

Telmologiniai (5):  
 Adutiškio telmologinis draustinis 
 Algirdėnų telmologinis draustinis 
 Baltasamanės telmologinis draustinis 
 Eituniškės telmologinis draustinis 
 Perūno telmologinis draustinis 

Kraštovaizdžio (3):  
 Cirkliškio kraštovaizdžio draustinis 
 Žeimenos kraštovaizdžio draustinis 
 Maldžiūnų kraštovaizdžio draustinis 

Hidrografinis (1):  Buivydžių hidrografinis draustinis 
Botaninis (1):  Gelednės botaninis draustinis 
Ichtiologinis (1):  Žeimenos ichtiologinis draustinis 
Ornitologinis (1): Kretuono ežero ornitologinis draustinis 
Pedologinis (1):  Antanų pedologinis draustinis 
 

Biosferiniai 
poligonai (2) 

 Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas 
 Gelednės miško biosferos poligonas 

Natura 2000 
teritorijos (22) 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (14): 
 Labanoro regioninis parkas 

134 
354 330 

539 435 463 

3176 

606 

23 77 112 177 
25 0 
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 Aukštaitijos nacionalinis parkas 
 Kretuonykščio ežeras ir apyežeris 
 Saločio ežeras 
 Sėtikės upė ir jos slėnis 
 Ilgio ežeras (II) 
 Neversčių miškas 
 Mergežerio ežeras 
 Acinto ir Perūno pelkės 
 Gelednės miškas 
 Baltasamanės pelkė 
 Eituniškės pelkė ir Lygiaraistis 
 Algirdėnų pelkė 
 Asvejos ežerynas 

Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (8):  
 Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis 
 Labanoro giria 
 Kretuono ežeras 
 Gelednės miškas 
 Pabradės smiltpievės 
 Adutiškio-Guntauninkų miškai 
 Asvejos ežerynas 
 Pabradės smiltpievės 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Natura 2000 teritorijų žemėlapį  

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje yra 25 saugomi gamtos paveldo objektai. 

2.3.4.6. lentelė. Saugomi gamtos paveldo objektai Švenčionių r. sav. 

Objekto tipas Objektų sąrašas 

Botaniniai (19)   Abejučių ąžuolas  
 Adamavo ąžuolas  
 Argirdiškės pušis  
 Baltagalio pušis  
 Grybų ąžuolas  
 Joniškės liepa  
 Juodalksnis „Gumbulis”  
 Kaltanėnų ąžuolas  
 Karpakėlio I ąžuolas 
 Kretuonių ąžuolai (2)  
 Labanoro pušys (6)  
 Laužėnų ąžuolas  
 Liepų (20) pavėsinė  
 Medišionių liepos  
 Obelų Rago kadagiai  
 Peršokšnos piramidinė eglė  
 Purviniškių pušis  
 Purvino II ąžuolas  
 Pušis su koja 

Geologiniai (2)  Ožkos akmuo 
 Šakalių akmuo 

Hidrografiniai (3)  Aiseto pusiasalis 
 Alnio pusiasalis 
 Mažųjų Siaurių pusiasalis 

Hidrologiniai (1)  Lino verdenė 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Švenčionių rajono savivaldybės administracijos duomenis 
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Turizmo situacijos apibendrinimas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

32,5 proc. išaugo Švenčionių rajonu besidominčių turistų skaičius  
2015–2019 m. Švenčionių rajono savivaldybėje:  

 29,4 proc. išaugo turistų iš Lietuvos skaičius; 

 57,5 proc. išaugo užsienio turistų skaičius. 

 

32 apgyvendinimo įstaigos ir 21 maitinimo įstaiga  
2019 m. Švenčionių rajono savivaldybėje:  

 32 apgyvendinimo įstaigos – 4 svečių namai, viešbučiai, 3 poilsio namai, 25 kaimo turizmo 

sodybos; 

 21 maitinimo įstaiga – 2 restoranai, 2 picerijos, 17 kavinių, barų. 

 

Kultūros paveldas – 539 nekilnojamosios ir 177 kilnojamosios vertybės 
Švenčionių rajone reikšmingiausią kultūros paveldą sudaro:  

 archeologinis kultūros paveldas – 226 objektai (kapinynai, piliakalniai, kt.); 

 architektūrinis kultūros paveldas – 120 objektų (namai, dvarai, sodybos, bažnyčios, kt.). 

 

Gamtos paveldas – 15 saugomų teritorijų,  22 Natura 2000 teritorijos, 25 

saugomi gamtos paveldo objektai 
 Švenčionių rajone yra:  

 2 biosferos poligonai ir 13 draustinių; 

 22 Natura teritorijos – 8 paukščių apsaugai bei 14 buveinių apsaugai; 

 25 saugomi gamtos paveldo objektai – 19 botaninių, 2 geologiniai, 3 hidrografiniai ir 1 

hidrologinis.
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2.4. SOCIALINĖ APLINKA 

2.4.1. Švietimas 

Švietimas – ugdymas ir išsilavinimo teikimas, savišvieta; taip pat mokinių, jų tėvų (globėjų, 

rūpintojų), švietimo įstaigų, mokytojų ir kitų švietimo teikėjų, švietimo pagalbos specialistų 

veiklų visuma
50

. Švietimui tenka svarbus vaidmuo kuriant atvirą pilietinę visuomenę, stiprinant 

jos kultūrines ir ūkines galias, mažinant socialinę žmonių atskirtį bei skurdą, atkuriant socialinį 

teisingumą. Švietimo sistema turi padėti telkti vietos bendruomenę, užtikrinti aukštą jos narių 

dorinę brandą, ugdyti šiuolaikines kompetencijas, naują kultūrinį, politinį, ekonominį 

raštingumą.  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Švenčionių r. sav. švietimo veiklą vykdo šios įstaigos: 

 2 ikimokyklinės įstaigos: Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“, Švenčionių r. 

Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“; 

 4 gimnazijos: Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija, Švenčionių r. Pabradės 

„Žeimenos“ gimnazija, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija; 

 4 neformaliojo švietimo įstaigos: Švenčionių r. Pabradės meno mokykla, Švenčionių r. 

Švenčionėlių meno mokykla, Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla, Švenčionių 

rajono sporto centras; 

 1 profesinio rengimo įstaiga: Švenčionių profesinio rengimo centras; 

 1 švietimo pagalbos įstaiga: Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba. 

2020 m. rugpjūčio 31 d. buvo reorganizuota Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių 

progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla prijungiant prie Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijos. Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija buvo sujungta su Švenčionių r. 

Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, o Švenčionių r. Pabradės lopšelis–darželis „Varpelis“ buvo 

prijungtas prie Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos. 

2.4.1.1. lentelė. Švenčionių r. sav. švietimų įstaigų tinklas 2016–2020 m. 

Švietimo įstaigos tipas 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.* 

Ikimokyklinės įstaigos 3 3 3 3 2 

Darželiai-mokyklos - - - - - 

Pradinės mokyklos 1 1 1 1 0 

Pagrindinės mokyklos 1 1 1 1 0 

Progimnazijos 2 2 2 2 0 

Vidurinės mokyklos - - - - - 

Gimnazijos 4 4 4 4 4 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 4 4 4 4 4 

Pagalbos mokyklai, mokytojui, mokiniui 
įstaigos 

1 1 1 1 1 

Iš viso 16 16 16 16 11 

*nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizacijos 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Ikimokyklinis ugdymas. 2019 m. Švenčionių r. sav. pagal ikimokyklinio ugdymo
51

 programas 

buvo ugdomi 679 vaikai. Tarp analizuojamų savivaldybių per penkerius metus ikimokyklinio 

                                                             
50 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis).   
51 Pagal Lietuvos statistikos metraštį, ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba 
pradinis ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo programas vykdo lopšeliai–darželiai, darželiai, mokyklos–darželiai ir kitos mokyklos, laisvieji mokytojai 
ar kiti švietimo teikėjai. 
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ugdymo auklėtinių skaičius labiausiai išaugo Vilniaus r. sav. (11,6 proc.). Švenčionių r. sav. 

ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius augo lėčiausiu tempu (3,7 proc.), o Šalčininkų r. sav.  

mažėjo (-8,1 proc.). 

 
2.4.1.1. pav. Ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius 2015 ir 2019 m. (asm.) bei jo dinamika 2015–2019 

m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. Švenčionių r. sav. vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas, buvo 99 (šalyje – 106 vietos/100-ui vaikų, rajone – 104 vietos/100-ui vaikų).  

 
2.4.1.2. pav. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2015 ir 2019 

m., vnt. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Bendrasis ugdymas. 2019–2020 m. m. Švenčionių r. sav. mokėsi 2 425 mokiniai
52

, tai sudarė 

2,4 proc. Vilniaus apskrities ir 0,7 proc. šalies mokinių skaičiaus. Švenčionių r. sav. bendrojo 

ugdymo mokyklose (toliau – BUM) besimokančių mokinių skaičius 2015–2016 ir 2019–2020 m. 

m. sumažėjo 9,8 proc., šalyje – 2,8 proc. 

                                                             
52 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą,  mokinys – asmuo, kuris mokosi (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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2.4.1.3. pav. Mokinių skaičius 2015–2019 ir 2019–2020 m. m., asm. 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

2019–2020 m. m. daugiausia mokinių Švenčionių r. sav. mokėsi pagal pagrindinio ugdymo 

programą – 35,5 proc., ikimokyklinio ugdymo programą – 19,3 proc. 

2.4.1.2. lentelė. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas Švenčionių r. sav.  

Ugdymo programos 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Pokytis 

Ikimokyklinio ugdymo 
programa 

524 588 584 568 599 14,3 

Priešmokyklinio ugdymo 
programa 

131 155 190 207 149 13,7 

Pradinio ugdymo programa 759 776 750 749 775 2,1 

Pagrindinio ugdymo programa 1 313 1 243 1 200 1 146 1 103 -16,0 

Vidurinio ugdymo programa 440 414 364 360 372 -15,5 

Pradinio ugdymo programa 
individualizuota 

20 22 30 29 29 45,0 

Pagrindinio ugdymo programa 
individualizuota 

53 52 52 42 43 -18,9 

Socialinių įgūdžių programa 7 8 5 14 18 157,1 

Suaugusiųjų pagrindinio 
ugdymo programa 

30 13 8 9 6 -80,0 

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo 
programa 

51 41 30 20 16 -68,6 

Iš viso  3 328 3 312 3 213 3 144 3 110 -5,9 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019–2020 m. m. Švenčionių r. sav. BUM 

mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje, buvo 84. Tai buvo vienas mažiausių 

skaičių tarp lyginamų savivaldybių. Tai sudarė 2,1 proc. Vilniaus apskrities rodiklio ir 0,5 proc. 

šalies rodiklio. 2015–2016 – 2019–2020 m. m. analizuojamas rodiklis Švenčionių r. sav. išaugo 

23,5 proc., šalyje – 2,1 proc., Vilniaus apskrityje – 12,5 proc. 
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2.4.1.4. pav. Mokyklinio amžiaus vaikai, nesimokantys mokykloje 2015–2020 m., asm. 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

Neformalusis švietimas. Švenčionių rajone veikia 5 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos:  

 Švenčionių rajono sporto centras; 

 Švenčionių r. Pabradės meno mokykla; 

 Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla; 

 Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla; 

 Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras. 

Iš dalies Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras savo veikla prisideda prie neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų vykdymo Švenčionių r. sav. – ugdo vaikų pilietiškumą, krašto pažinimą, 

socialinius ir ekologinius įgūdžius. 

Švenčionių rajono sporto centras. 2019 metais  Švenčionių rajono sporto centre dirbo 10 trenerių, 

iš jų 5 lengvosios atletikos, 1 grappling, 1 futbolo, 1 krepšinio, 1 bokso, 1 sunkiosios atletikos.  

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Švenčionių rajono sporto centro treniruotes lankė 149 

ugdytiniai.  

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla. 2019 m. mokykloje buvo vykdomos 3 meninio ugdymo 

programos. 2019 m. mokykloje veikė šie mokomieji kolektyvai: jaunučių, jaunių chorai, 

smuikininkų ansamblis, pučiamųjų instrumentų orkestras, šokių kolektyvai „Gelmė“, 

„Gelmiukai“. 

Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla. 2019 m. meno mokykloje buvo vedamos muzikos, 

choreografijos, dailės ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos.  

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla. Mokykloje tikslingai ugdomos mokinių muzikos, 

choreografijos ir dailės kompetencijos, tobulinami bendravimo įgūdžiai.  

2.4.1.3. lentelė. Švenčionių r. neformaliojo švietimų įstaigų mokinių skaičius 2015–2020 m. 

Įstaigos pavadinimas 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Pokytis 

Švenčionių rajono sporto 
centras 

197 137 135 133 132 -33,0 

Švenčionių r. Pabradės 
meno mokykla 

176 208 213 223 228 29,5 

Švenčionių r. Švenčionėlių 
meno mokykla 

159 155 135 126 137 13,8 
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2019-2020 126 184 54 84 139 98 2877 466 
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Švenčionių Juliaus Siniaus 
meno mokykla 

168 193 186 208 223 32,7 

Iš viso 700 693 669 690 720 -2,9 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

 

2019–2020 m. daugiausia mokinių mokėsi 

Pabradės meno mokykloje – 31,7 proc. visų 

neformaliojo švietimo įstaigų mokinių, 

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje – 

31,0 proc. 

2019 m. Švenčionių r. sav. neformaliame 

ugdyme dalyvaujančių mokinių dalis sudarė 

28,1 proc. mokinių, šalyje – 27,5 proc., 

apskrityje – 27,6 proc. Tarp analizuojamų 

savivaldybių didžiausia mokinių dalis, 

dalyvaujanti neformaliajame ugdyme, 2019 m. 

buvo Širvintų r. sav. (36,9 proc.), mažiausia 

dalis – Šalčininkų r. sav. (16,0 proc.). 

 
2.4.1.5. pav. Neformaliame ugdyme dalyvaujančių 

mokinių dalis, 2019 m., proc. 

Šaltinis: Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas

Švietimo pagalbos įstaiga. Švenčionių r. sav. veikia viena švietimo pagalbos įstaiga
53

 – 

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, kurios veiklos tikslas – užtikrinti švietimo 

pagalbos teikimą Švenčionių r. sav. teritorijoje gyvenantiems vaikams, bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir švietimo įstaigoms, jų vadovams, 

pavaduotojams ugdymui, mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams bei tenkinti 

asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą, pažinimo, lavinimosi 

poreikius. Įstaiga organizuoja seminarus, kursus, paskaitas, parodas, konsultacijas, kitus 

renginius. 

Profesinis mokslas. Švenčionių r. sav. veikia Švenčionių profesinio rengimo centras (toliau – 

Švenčionių PRC). Vilniaus apskrityje tik Širvintų r. sav. nėra nė vienos profesinio mokymo 

įstaigos. Švenčionių PRC teikia šias mokymo programas: pagrindinio ugdymo, vidurinio 

ugdymo, pirminio profesinio mokymo, tęstinio profesinio mokymo ir perkvalifikavimo, 

neformalaus švietimo programas. 2020 m. Švenčionių PRC mokiniai mokėsi apdailininko, 

automobilių kėbulo remontininko, automobilių mechaniko, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, miško 

darbuotojo, padavėjo-barmeno, socialinio darbuotojo padėjėjo, smulkiojo verslo organizatoriaus, 

virėjo mokymo programų. 

2019–2020 mokslo metais Švenčionių PRC mokėsi 401 mokinys, buvo 20 grupių (klasių): 9 ir 

10 klasės, 8 grupės pirmame kurse, 8 grupės antrame kurse ir 2 grupės trečiame kurse. 

Trečiojo amžiaus universitetas. 2020 m. Švenčionių r. sav. veikė Trečiojo amžiaus 

universitetas, kuris savo veiklą Švenčionių rajone pradėjo 2015 m. Trečiojo amžiaus 

universitetas veikia nuo spalio iki balandžio mėn. Veiklos vyksta 5 fakultetuose: 

 menų pažinimo (Švenčionys, Švenčionėliai, Milkuškų k.); 

 politologijos ir krašto istorijos (Švenčionys, Adutiškio k.); 

 Lietuvos lenkų kultūros pažinimo (Švenčionėliai); 

 informacinių technologijų  (Švenčionys); 

 psichologijos (Pabradė, Vidutinės k.).  

                                                             
53

 Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, švietimo pagalbos įstaiga - įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimo pagalbos teikimas 

(pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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Kiekvieno fakulteto užsiėmimai vyksta 2 kartus per mėnesį. 2019 m. II pusmetį Trečiojo 

amžiaus universiteto veikloje dalyvavo 173 dalyviai. 

 

Švietimo situacijos apibendrinimas

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. reorganizuotos Švenčionių r. sav. ugdymo įstaigos 
 Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio 

pagrindinė mokykla prijungtos prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos; 

 Sujungtos Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija ir Švenčionių r. Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazija; 

 Švenčionių r. Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ prijungtas prie Švenčionių rajono 

Pabradės „Ryto“ gimnazijos. 

Švenčionių r. sav. švietimo veiklą vykdo: 
 2 ikimokyklinės įstaigos; 

 4 gimnazijos; 

 4 neformaliojo švietimo įstaigos; 

 1 profesinio rengimo įstaiga; 

 1 švietimo pagalbos įstaiga. 

3,7 proc. išaugęs ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius 
 Švenčionių rajono savivaldybėje 2015–2016 m. m., lyginant su 2019–2020 m. m., 

ikimokyklinio ugdymo auklėtinių skaičius padidėjo 3,7 proc., šalyje – 5,3 proc. 

 

9,8 proc. sumažėjęs mokinių skaičius 
 2015–2016 m. m., lyginant su 2019–2020 m. m., mokinių skaičius sumažėjo 9,8 proc., 

šalyje – 2,8 proc. 

 

23,5 proc. išaugęs mokyklos nelankiusių mokyklinio amžiaus mokinių 

skaičius 
 2015–2016 m. m., lyginant su 2019–2020 m. m., mokyklos nelankiusių mokyklinio 

amžiaus mokinių skaičius išaugo 23,5 proc., šalyje – 2,1 proc. 

 

Veikia 5 neformalaus švietimo įstaigos 
 Švenčionių rajono sporto centras; 

 Švenčionių r. Pabradės meno mokykla; 

 Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla; 

 Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla; 

 Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras. 
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2.4.2. Sveikatos priežiūra 

Gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė, sveikata – tai ne 

tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė.  

Sveikatos priežiūros įstaigos. Viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra pirminė 

asmens sveikatos priežiūra
54

 ir visuomenės sveikatos priežiūra
55

.  

2.4.2.1. lentelė. Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų tinklas 2020 m. 

Sveikatos priežiūros įstaigos tipas Įstaigų pavadinimai 

Bendros praktikos gydytojų kabinetai ir šeimos 
medicinos centrai (3) 

Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras: 
 Švenčionių poliklinika 
 Švenčionėlių poliklinika 
 Pabradės poliklinika 

UAB „Švenčionėlių sveikatos centras“ 
UAB „Reginos šeimos gydytojo centras“ 

Visuomenės sveikatos biurai (1) Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Ligoninės (1) Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenis  

Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis, prie Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros 

centro, UAB „Reginos šeimos gydytojo centras“, UAB „Švenčionėlių sveikatos centras“ 2020 

m. rugsėjo 30 d. buvo prisirašę 22 398 asmenys. 2016–2020 m. pirminės sveikatos priežiūros 

įstaigose prisirašiusių asmenų skaičius sumažėjo 9,3 proc. (nuo 24 703 prisirašiusiųjų 2016 m. 

pabaigoje iki 22 398 prisirašiusiųjų 2020 m. rugsėjo 30 d.). Prisirašiusių asmenų skaičiaus 

mažėjimą lėmė gyventojų emigracija, mažėjantis gyventojų skaičius.  

 
*2016 m. pateikiama bendra trijų įstaigų statistika 

** 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenys 

2.4.2.1. Prie Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų prisirašę asmenys 2016–2020 m., asm. 

Šaltinis: Vilniaus teritorinės ligonių kasa 

                                                             
54 Vadovaujantis http://www.vlk.lt, pirminė sveikatos priežiūra – tai nespecializuotų, kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 
teikiamų pagal šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojo bei bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos 
normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų), pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas. Paslaugų teikimo pacientų namuose tvarką ir apimtį nustato įstaigos 
vadovas. 
55 Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, 
techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, 
visuma (I skyrius, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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Sveikatos būklė. 2019 m. vidutinė gyvenimo trukmė
56

, Higienos instituto duomenimis, 

Švenčionių r. sav. siekė 70,7 m., šalyje – 76,5 m. 2015–2019 m. vidutinė gyvenimo trukmė 

Švenčionių r. sav. padidėjo 1,6 m., šalyje – 2,0 m.  

 
2.4.2.2. pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2015 ir 2019 m., m. 

Šaltinis: Higienos institutas 

Sveikatos priežiūros ištekliai ir paslaugos. Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. 

Švenčionių r. sav. 10 000 gyventojų teko 17,0 gydytojų. Pagal šį rodiklį Švenčionių r. sav. 

atsiliko nuo Vilniaus apskrities (44,5 gydytojai 10 000 gyventojų) bei šalies (45,7 gydytojai 10 

000 gyventojų) vidurkio. Tarp analizuojamų savivaldybių žemiausias rodiklis fiksuotas Širvintų 

r. sav. (11,3 gydytojų 10 000 gyventojų), aukščiausias – Vilniaus m. sav. (57,4 gydytojai 10 000 

gyventojų). 

 
2.4.2.3. pav.  Gydytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyv., 2015–2019 m., asm. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. apsilankymų pas gydytojus 100-ui gyventojų skaičius Švenčionių r. sav. sudarė 804,4 

asm. ir pagal šį rodiklį buvo mažesnis nei šalies (911,7 asm. 100-ui gyv.) bei Vilniaus apskrities 

(877,2 asm. 100-ui gyv.) vidurkiai. Lyginant 2015 m. ir 2019 m., apsilankymų pas gydytojus 

100-ui gyventojų skaičius Švenčionių r. sav. išaugo 10,4 proc., Vilniaus apskrityje – 3,6 proc. 

                                                             
56 Pagal Eurostatą, vidutinė gyvenimo trukmė – pagrindinis rodiklis, reprezentuojantis gyventojų gyvenimo gerovę. 
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šalyje – 9,3 proc. Augantį gyventojų apsilankymo pas gydytojus skaičių lemia visuomenės 

senėjimas, prastėjanti sveikata, nesveikas ir pasyvus gyvenimo būdas. 

 
2.4.2.4. pav.  Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 100-ui gyventojui  2019 m., asm. 100-ui gyv. 

Šaltinis: Higienos institutas 

2019 m. Švenčionių rajono ligoninė  turėjo 69 lovas (be slaugos lovų). Lyginant su 2015 m., 

lovų skaičius Švenčionių ligoninėje sumažėjo 22,5 proc. arba 20 lovų.  

2019 m. Švenčionių r. sav. lovų ligoninėse (be 

slaugos lovų) skaičius, tenkantis 10 tūkst. 

gyventojų, sudarė 30,1 lovų/10 tūkst. gyv., 

šalyje – 63,5 lovos/10 tūkst. gyv. Tarp 

analizuojamų savivaldybių 2019 m. mažesnis 

rodiklis nei Švenčionių r. sav. buvo Širvintų r. 

sav. (21,9), Trakų r. sav. (24,0), Šalčininkų r. 

sav. (28,2), Ukmergės r. sav.  (29,9). 

Greitoji medicinos pagalba (toliau – GMP) yra 

esminė sveikatos priežiūros sistemos sudėtinė 

dalis, nes nuolat didėja ūminių susirgimų, 

trauminių sužalojimų skaičius, todėl būtinas 

tinkamas GMP tarnybų darbas, užtikrinant 

teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

 
2.4.2.5. pav.  Lovų ligoninėse (be slaugos lovų) 

skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyventojų, 2015 ir 2019 

m., vnt. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Švenčionių r. sav. asmenų, kuriems suteikta 

greitoji medicinos pagalba, skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, buvo 274,6 ir buvo didesnis už 

šalies (230,2 asmenų) ir Vilniaus apskrities (216,1 asmenų) vidurkius bei didžiausias tarp 

lyginamų savivaldybių. Analizuojamose savivaldybėse asmenų, kuriems suteikta greitoji 

medicinos pagalba, skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų, svyravo nuo 189,2 asmenų (Vilniaus r. 

sav.) iki 241,2 asm. (Ukmergės r. sav.). 

Sergamumo
57

 rodiklis padeda įvertinti gyventojų sveikatą, leidžia prognozuoti ir inicijuoti 

pokyčius sveikatos apsaugos srityje. Higienos instituto duomenimis, 2019 m. 1 000-iui 

Švenčionių r. sav. gyventojų (pagal visas amžiaus grupes) teko 3 396,1 naujai užregistruoti 

susirgimai. Minėtas rodiklis buvo didesnis nei šalyje (3 377,3 naujai užregistruoti susirgimai 1 

000-iui gyventojų) bei už Vilniaus apskrities vidurkį (3 087,7). 2019 m. didžiausias naujų 

                                                             
57 Vadovaujantis www.hi.lt, sergamumas – per nustatytą laikotarpį užregistruotų visų ligos atvejų (naujų ir kartotinių), dėl kurių žmonės kreipėsi 
į sveikatos priežiūros įstaigas, ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis. Jis reiškia populiacijos suminį sergamumą visomis ligomis.   
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susirgimų skaičius tarp analizuojamų savivaldybių užfiksuotas Elektrėnų sav. (4 048,3), 

mažiausias – Vilniaus r. sav. (2 565,9).  

 
2.4.2.6. pav. 1 000-iui gyventojų tenkantys susirgimai 2019 m., vnt. 

Šaltinis: Higienos institutas 

Analizuojant susirgimų skaičių 1 000-iui gyventojų 2015–2019 m., fiksuojamas susirgimų 

augimas beveik visose nagrinėjamose teritorijose, išskyrus Trakų r. sav., kur analizuojamu 

laikotarpiu susirgimų skaičius 1 000-iui gyventojų sumažėjo 3,3 proc. Švenčionių r. sav. 

susirgimų 1 000-iui gyventojų augimas buvo vienas didžiausių (15,2 proc.), šalyje – 10,9 proc., 

Vilniaus apskrityje – 3,7 proc. Didesnis augimas analizuojamu laikotarpiu stebėtas tik Ukmergės 

r. sav. (15,9 proc.).  

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi mirtingumo pagal priežastis vertinimas. Šis rodiklis 

parodo, kokios sveikatos problemos dominuoja visuomenėje ir kaip jos kinta. 

 
2.4.2.7. pav. Mirtingumas pagal priežastis Lietuvos Respublikoje, Vilniaus apskrityje ir Švenčionių 

rajono savivaldybėje (100 tūkst. gyventojų) 2019 m.  
Šaltinis: Higienos institutas 

Švenčionių r. sav., kaip ir visoje šalyje bei Vilniaus apskrityje, dominuoja mirtingumas nuo: 

 kraujotakos sistemos ligų: 2019 m. šis rodiklis, tenkantis 100 000-ių gyventojų, 

Švenčionių r. sav. siekė 1 170,1 mir./100 000-ių gyv. ir buvo didesnis nei šalyje (748,0), 

apskrityje (605,3). Per penkerius metus Švenčionių r. sav. rodiklis sumažėjo 7,5 proc.; 

 piktybinių navikų: 2019 m. Švenčionių r. sav. 100 000-ių gyventojų teko 315,0 mirusiųjų 

nuo piktybinių navikų ir šis rodiklis buvo didesnis nei šalyje (287,8) bei Vilniaus 

apskrityje (240,3); 
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 išorinių priežasčių: 2019 m. Švenčionių r. sav. 100 000-ių gyventojų teko 194,0 mirusieji 

nuo išorinių priežasčių ir šis rodiklis buvo didesnis nei šalyje (85,7) bei Vilniaus 

apskrityje (78,2).  

Įgyvendinti projektai, Europos Sąjungos parama. 2014–2020 m. Viešoji įstaiga Švenčionių 

rajono ligoninė, Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendino įvairius projektus. 

2.4.2.2. lentelė. 2014–2020 m. įgyvendinti  bei įgyvendinami projektai, kuriems buvo skirtas ES ir kitas 
finansavimas. 

Projekto pavadinimas Finansavimas 

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė 

Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Švenčionių rajono ligoninėje 290 364 Eur 

VšĮ Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacija ir Va. patalpų pritaikymas 
gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimui  

1 283 259 Eur 

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

Gyventojų aptarnavimo gerinimas, atnaujinat medicininę įrangą 50 000 Eur 

Sveikatos priežiūros rėmimas 30 000 Eur 

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 
tuberkulioze sergantiems asmenims 

7 303 Eur 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Švenčionių 
rajone 

249 961 Eur 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone 259 904 Eur 

Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo 
gerinimas 

6 833 Eur 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

 

Sveikatos priežiūros situacijos apibendrinimas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 70,7 m. 
 Vidutinė gyvenimo trukmė Švenčionių r. sav. 2019 m. – 70,7 m.; 

 Vilniaus apskrityje – 76,9 m.; 

 šalyje – 76,6 m. 

 

804,0 apsilankymai pas gydytojus 100-ui gyventojų  
 Švenčionių rajono savivaldybėje apsilankymai pas gydytojus, tenkantys 100-ui 

gyventojui siekė 804,0 kartus;  

 Vilniaus apskrityje – 877,2 kartai 100-ui gyventojui;  

 šalyje – 911,7 kartų 100-ui gyventojų. 

 

17,0 gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojui  
 2019 m. gydytojų skaičius Švenčionių r. sav. – 17,0 gydytojų 10 000 gyventojų; 

 šalyje – 45,7 gydytojai 10 000 gyventojų; 

 Vilniaus apskrityje – 44,5 gydytojai 10 000 gyventojų.  

 

Mirtingumas: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės 

priežastys 
2019 m. mirtingumo pagrindinės priežastys: 

 kraujotakos sistemos ligos – 1 170,1 atvejų 100 000 gyventojų;  

 piktybiniai navikai – 315,0 atvejų 100 000 gyventojų;  

 išorinės priežastys – 194,0 atvejai 100 000 gyventojų
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2.4.3. Socialinė apsauga 

Socialinės paslaugos. Tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 

praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 

dalyvauti visuomenės gyvenime. 

 

Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti 

gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti 

socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė rajone yra savivaldybė. Socialinės paslaugos 

Švenčionių r. sav. teikiamos asmeniui (šeimai) kuo arčiau jo gyvenamosios vietos.  

Toliau lentelėje pateikiama informacija apie Švenčionių r. sav. teikiamas socialines paslaugas 

pagal Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano duomenis. Lyginant su 

Lietuvos statistika, Švenčionių r. sav. 10 000 gyv. tenkančių socialinių paslaugų gavėjų skaičius 

buvo didesnis nei nustatytas Socialinių paslaugų išvystymo normatyvas šalyje, teikiant:  

 pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms (Švenčionių r. sav. 

– 71 gavėjas 10 tūkst. gyv., šalyje – 40);  

 dienos socialinės globos / integralios pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus 

asmenims ir jų šeimoms (Švenčionių r. sav. – 13,7 gavėjų 10 tūkst. gyv., šalyje – 7);  

 dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas įstaigoje senyvo amžiaus 

asmenims ir jų šeimoms (Švenčionių r. sav. – 39,8 gavėjų 10 tūkst. gyv., šalyje – 7);  

 ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims (Švenčionių r. sav. – 

26,5 gavėjai 10 tūkst. gyv., šalyje – 20);  

 ilgalaikės socialinės globos socialinės globos namuose paslaugas suaugusiems neįgaliems 

asmenims (Švenčionių r. sav. – 8 gavėjai 10 tūkst. gyv., šalyje – 7);  

 apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus asmenims (Švenčionių 

r. sav. – 5 gavėjai 10 tūkst. gyv., šalyje – 2);  

 apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose neįgaliems asmenims (Švenčionių r. 

sav. – 5 gavėjai 10 tūkst. gyv., šalyje – 4);  

 pagalbos globėjui (rūpintojui), įvaikintojui paslaugas vaikams (Švenčionių r. sav. – 10,7 

gavėjų 10 tūkst. gyv., šalyje – 4,5);  

 socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams dienos centruose (Švenčionių 

r. sav. – 134,7 gavėjai 10 tūkst. gyv., šalyje – 30). 

2.4.3.1. lentelė. Švenčionių r. sav. teikiamų socialinių paslaugų gavėjai, paslaugų rūšys ir išvystymas 2019 

m. 

Eil. 

Nr. 

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių 

socialines grupes 

10 000 gyventojų tenka 
Lietuvoje 

10 000 gyventojų tenka 
Švenčionių rajone 

vietų gavėjų vietų gavėjų 

1. Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos 

1.1. Pagalba į namus x 40 x 71 

1.2. Dienos socialinė globa / integrali pagalba į 
namus 

x 7 
x 21,4 

1.3. Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra 
įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos 
centre, šeimos paramos centre, paramos 
šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.)  

x 60 
(kartu su 2.3 
papunktyje 
nurodytais 
gavėjais) 

x 39,8 

1.4. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 
namuose 

2 x 
5 x 
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1.5. Trumpalaikė socialinė globa  1,2 x 0,9 x 

1.6. Ilgalaikė socialinė globa 20 x 26,5 x 

2. Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos 

2.1. Pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas 
ir palaikymas asmens (šeimos) namuose 

x 10 x 9 

2.2. Dienos socialinė globa / integrali pagalba į 
namus 

x 4 
x 0,9 

2.3. Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra 
įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos 
centre, šeimos paramos centre, paramos 
šeimai tarnyboje, krizių centre ir kt.) 

x 60 
(kartu su 1.3 
papunktyje 
nurodytais 
gavėjais) 

x 12 

2.4. Trumpalaikė socialinė globa 1,5 x 0,43 x 

2.5. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 
namuose 

4 x 
5 x 

2.6. Ilgalaikė socialinė globa:   
 

 

2.6.1. grupinio gyvenimo namuose 2 x - x 

2.6.2. socialinės globos namuose 7 x 8 x 

3. Šeimos ir vaikai 

3.1. Šeimos socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas jos namuose 

x 43 x 29 

3.2. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 
socialinės priežiūros centre (dienos centre, 
socialinių paslaugų centre, vaikų dienos 
centre, paramos šeimai centre ir kt.):  

  

 
 

3.2.1. vaikų x 30 x  134,7 

3.2.2. šeimų x 26 x 27,8 

3.3. Šeimos apgyvendinimas laikino gyvenimo 
namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, 
krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo 
namuose 

3,5 
(kartu su 4.2 
papunktyje 
nurodytais 
gavėjais) 

 
 
x 1,3 x 

3.4. Pagalba globėjui (rūpintojui), įvaikintojui x 4,5 x 10,7 

3.5. Dienos socialinė globa / integrali pagalba į 
namus ir pagalba į namus vaikui su negalia 
(jo šeimai)   

 
x 

 
1 x 0 

3.6. Dienos socialinė globa ir socialinė priežiūra 
įstaigoje (socialinių paslaugų centre, dienos 
centre, šeimos paramos centre, paramos 
šeimai tarnyboje ir kt.) vaikui su negalia  

 
11 

 
x 

0 x 

3.7. Trumpalaikė socialinė globa vaikui  su 
negalia 

2 x 
0 x 

3.8. Ilgalaikė socialinė globa vaikui su negalia:   
 

 

3.8.1. grupinio gyvenimo namuose  0,3 x 0 x 

3.8.2. socialinės globos namuose  0,2 x 0,43 x 

3.9. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 
likusiam be tėvų globos vaikui: 

  

 
 

3.9.1. šeimynoje 2 x 0 x 

3.9.2. bendruomeniniuose vaikų globos namuose 4 x 8,5 x 

3.9.3. vaikų socialinės globos namuose 2 x 12,8 x 

3.10. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 
namuose be tėvų globos likusiems 
jaunuoliams, paliekantiems  institucinę globą  

 
0,2 

 
x 0 x 

4. Socialinės rizikos suaugę asmenys 

 Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas x 8 x 0 
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4.1. asmens namuose, socialinės priežiūros 
centruose (dienos centre, socialinių paslaugų 
centre, krizių centre, paramos šeimai centre 
ir kt.) 

4.2. Asmens apgyvendinimas laikino gyvenimo 
namuose (įstaigoje motinoms ir vaikams, 
krizių centre ir kt.), savarankiško gyvenimo 
namuose  

3,5 
(kartu su 3.3 
papunktyje 
nurodytais 
gavėjais) 

 
 
x 1,3 x 

4.3. Apgyvendinimas nakvynės namuose ir 
laikino apnakvindinimo vietose 

5,5 x 
0 x 

4.4. Trumpalaikė socialinė globa psichologinės 
bei socialinės reabilitacijos įstaigoje 

1,5 x 
0 x 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 

socialines paslaugas Švenčionių rajono teritorijoje 2020 m. teikė: 

 2 savivaldybės pavaldumo biudžetinės įstaigos: Švenčionių rajono socialinių paslaugų 

centras (9 struktūriniai padaliniai) ir Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 

centras (2 vaikų dienos centrai); 

 2 valstybės pavaldumo biudžetinės įstaigos: Nijolės Genytės  socialinės globos namai ir  

Strūnos socialinės globos namai; 

 2 viešosios įstaigos: Adutiškio senelių namai ir Lietuvos psichikos negalios žmonių 

bendrija „Giedra“ savarankiško gyvenimo namai; 

 3 nevyriausybinių organizacijų įstaigos: Švenčionių Visų šventųjų parapija vaikų dienos 

centras „Liepsnelė“, Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų dienos centras 

„Šypsenėlė“ ir Mokinių bendrijos ,,Viltis“ Cirkliškio vaikų dienos centras; 

 1 šeimyna. 

2.4.3.2. lentelė. Švenčionių r. sav. socialinių paslaugų teikėjai 2020 m. 

Socialinių 
paslaugų įstaigos 

tipas pagal 
žmonių socialines 

grupes 

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas Vietų (gavėjų) skaičius 

iš viso 
iš jų 

finansuojamų 
savivaldybės 

Socialinės globos 
namai 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro  
Senų ir neįgalių žmonių globos namai, Švenčionys 

30 30 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
 Vaikų globos namai, Švenčionėliai 

10 10 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Bendruomeniniai vaikų globos namai, Pabradė 

20 20 

Nijolės Genytės  socialinės globos namai, Pabradė 5 1 

Strūnos socialinės globos namai, Strūnos kaimas 39 24 

VšĮ „Adutiškio senelių namai“, Adutiškio mstl., 
Adutiškio sen. 

n. d. 3 

Šeimynos Sikorskių šeimyna, Reškutėnų k., Švenčionėlių sen. 9 - 

Dienos socialinės 
globos centrai  

- - - 

Savarankiško 
gyvenimo namai  

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Savarankiško gyvenimo namai, Švenčionėliai 

10 10 

VšĮ Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija 
„Giedra“ savarankiško gyvenimo namai, Magūnų k., 
Magūnų sen. 

2 2 



  

58 
 

Socialinės 
priežiūros centrai 
 
 
 
 
 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos 
centras, Švenčionėliai 

79 79 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Paramos šeimai ir krizių centras, Švenčionėliai 

83 šeimos 
137 vaikai 

6 šeimos  
14 vaikų 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Dienos 
centras pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms 
„Verdenė“, Švenčionys,  Švenčionėliai 
 

58 58 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Vaikų 
dienos centras „Šaltinėlis“, Švenčionys, Pabradė, 
Milkuškų k., Prienų k., Magūnų sen. 

88  88 

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 
centro Adutiškio vaikų dienos centras, Adutiškis 

48 48 

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 
centro Švenčionėlių vaikų dienos centras, 
Švenčionėliai 

61 61 

Švenčionių Visų šventųjų parapijos vaikų dienos 
centras „Liepsnelė“, Švenčionys 

25 - 

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų dienos 
centras „Šypsenėlė“, Švenčionėliai 

25 - 

Mokinių bendrijos ,,Viltis“ Cirkliškio vaikų dienos 
centras, Cirkliškio k., Cirkliškio sen. 

25 - 

Bendruomeniniai šeimos namai, Švenčionys 586 - 

Bendruomeninės 
įstaigos 

- - - 

Kitos socialinių 
paslaugų įstaigos 
(pagalbos į 
namus tarnyba, 
socialinių 
paslaugų centras 
ir kt.) 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro 
Paslaugų namuose tarnyba, Švenčionys 

443 443 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro  
Socialinės pagalbos namai, Švenčionys 

30 
 

30 
 

Šaltinis: Švenčionių r. sav. 2020 metų socialinių paslaugų planas, Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano duomenimis, 2020 m. 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre dirbo 41 socialinis darbuotojas ir 66 socialinio 

darbuotojo padėjėjai, iš jų: 

 Paslaugų namuose tarnyboje – 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 2 socialiniai 

darbuotojai, 1 socialinio darbo organizatorius, 39 socialinio darbuotojo padėjėjai; 

 Dienos centre „Verdenė“ – 1 socialinis darbuotojas; 

 Savarankiško gyvenimo namuose – 1 socialinis darbuotojas, 2 socialinio darbuotojo 

padėjėjai; 

 Šventos socialinės globos namuose – 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 2 socialiniai 

darbuotojai, 8 socialinio darbuotojo padėjėjai; 

 Vaikų dienos centre „Šaltinėlis“ – 2 socialiniai darbuotojai; 

 Bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 6 

socialiniai darbuotojai, 10 socialinių darbuotojų padėjėjų; 

 Vaikų globos namuose – 4 socialiniai darbuotojai,  7 socialinio darbuotojo padėjėjai; 

 Paramos šeimai ir krizių centre – 1 vyriausiasis socialinis darbuotojas, 3 atvejo 

vadybininkai, 10 socialinių darbuotojų; 

 Globos centre – 5 socialiniai darbuotojai. 
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2.4.3.3. lentelė. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje 2020 m. 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos Socialinių darbuotojų skaičius Socialinių 
darbuotojų padėjėjų 

skaičius 
iš viso iš jų finansuojamų iš 

valstybės biudžeto 

1. Savivaldybės socialinių paslaugų 
įstaigose:  

41 14 66 

1.1. Švenčionių rajono socialinių 
paslaugų centras 

41 14 66 

2. Savivaldybės administracijoje 0 0 0 

 Iš viso  41 14 66 

Šaltinis: Švenčionių r. sav. 2020 metų socialinių paslaugų planas 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2018 m. (2019 m. statistika neteikiama) socialinę 

riziką patiriančių šeimų skaičius Švenčionių r. sav. siekė 110 šeimų ir buvo vienas mažiausių 

tarp lyginamų savivaldybių (mažesnis tik Širvintų r. sav. – 77 riziką patiriančios šeimos). 

2014–2018 m. šalyje socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius mažėjo 7,0 proc., Vilniaus 

apskrityje – 5,6 proc., Švenčionių r. sav. – 14,1 proc. Tarp lyginamų savivaldybių didžiausias 

augimas užfiksuotas Šalčininkų r. sav. (34,0 proc.), didžiausias mažėjimas – Širvintų r. sav. (44,6 

proc.). 

 
2.4.3.1. pav. Socialinę riziką patiriančių šeimų 

skaičius (vnt.) ir jo dinamika 2014–2018 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
2.4.3.2. pav. Socialinę riziką patiriančiose šeimose 
augančių vaikų skaičius (asm.) ir jo dinamika 2014–

2018 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Socialinę riziką patiriančiose šeimose augančių vaikų skaičius 2014–2018 m. Švenčionių r. sav. 

mažėjo (14,2 proc.), kaip ir šalyje (11,4 proc.) ir Vilniaus apskrityje (9,2 proc.).  

Vaikų, kuriems naujai nustatyta globa, skaičius nagrinėjamose savivaldybėse kito netolygiai. 

Lyginant 2014 m. ir 2018 m. duomenis, Švenčionių r. sav. rodiklis sumažėjo 29,7 proc. (nuo 37 

vaikų iki 26 vaikų), šalyje – 28,6 proc., o Vilniaus apskrityje išaugo 2,8 proc. Didžiausi teigiami 

pokyčiai pastebimi Trakų r. sav., kur rodiklis sumažėjo 60,0 proc.  
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2.4.3.3. pav. Vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), skaičius 2014–2018 m., asm. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m., vertinant lyginamas savivaldybes, darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą 

pripažintas sumažėjęs darbingumas, Švenčionių r. sav. buvo 88 asm. 2015–2019 m. Švenčionių 

r. sav. rodiklis sumažėjo 24,8 proc., šalyje – 12,7 proc., apskrityje – 14,5 proc. 

 
2.4.3.4. pav. Asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas sumažėjęs darbingumas, skaičius 2015–2019 m., 

asm. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, Švenčionių r. sav. buvo 12 asm. 2015–2019 

m. Švenčionių r. sav. vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius išaugo 50,0 proc., šalyje – 

11,4 proc., apskrityje – 18,4 proc. 
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2.4.3.5. pav. Vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta negalia, skaičius 2015–2019 m., asm. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2015–2019 m. socialinių pašalpų gavėjų skaičius tiek šalyje (-41,6 proc.), tiek Vilniaus 

apskrityje (-44,5 proc.), tiek Švenčionių r. sav. (-48,6 proc.) mažėjo. Analizuojamu laikotarpiu 

socialinių pašalpų gavėjų skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo nuo 788 gavėjų iki 405 gavėjų. 

Visose analizuojamose savivaldybėse 2015–2019 m. pastebimas socialinių pašalpų gavėjų 

skaičiaus mažėjimas. Analizuojamu laikotarpiu didžiausias rodiklio mažėjimas pastebimas 

Šalčininkų r. sav. (-55,0 proc.), o mažiausias – Elektrėnų sav. (-30,4 proc.).  

 
2.4.3.6. pav. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 

2019 m., asm. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
2.4.3.7. pav.  Socialinių pašalpų gavėjų skaičius, 

tenkantis 1 000-iui gyventojų, 2019 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Vertinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių 1 000-iui gyventojų, šis rodiklis šalyje 2019 m. siekė 

23 gavėjus 1 000 gyventojų, Vilniaus apskrityje – 14, Švenčionių r. sav. – 17. Socialinių pašalpų 

gavėjų skaičius 1 000-iui gyventojų Švenčionių r. sav. yra 6 asm. mažesnis nei šalies vidurkis. 

Tarp analizuojamų savivaldybių didžiausias socialinių pašalpų gavėjų skaičius 1 000-iui 

gyventojų 2019 m. buvo Šalčininkų r. sav. (39 asm. 1 000-iui gyventojų ), mažiausias – Vilniaus 

m. sav. (10 asm. 1 000-iui gyventojų).  

Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano duomenimis, Švenčionių r. 

sav. išskiriamos šios pagrindinės socialinės problemos: 

 trūksta kompleksinių, socialinės priežiūros paslaugų proto negalią turintiems asmenims 

bei kompleksinių, atokvėpio paslaugų neįgalius asmenis prižiūrintiems asmenims; 

 trūksta apsaugoto būsto paslaugų išeinantiems iš globos įstaigų jaunuoliams, psichikos 

negalią turintiems asmenims; 
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 nepakankamai tenkinamas visų senyvo amžiaus asmenų institucinės socialinės globos 

paslaugų poreikis, gyventojai laukia eilėje apsigyventi globos įstaigose; 

 esamas socialinių paslaugų centre psichologų skaičius nepakankamas, siekiant užtikrinti 

paslaugų gavėjams kompleksinių paslaugų poreikį; 

 nedidelis įvaikinamų vaikų skaičius; 

 trūksta asmenų, pageidaujančių būti likusių be tėvų globos vaikų globėjais (rūpintojais), 

budinčiais globotojais, ypač raidos sutrikimų ir negalią turinčių likusių be tėvų globos 

vaikų; 

 nemažam skaičiui likusių be tėvų globos vaikų vis dar teikiamos socialinės globos 

paslaugos vaikų globos namuose, nepakankamas bendruomeninių vaikų globos namų 

skaičius; 

 neteikiama kompleksinė pagalba suaugusiems socialinę riziką patiriantiems asmenims. 

Socialinis būstas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 m. pabaigoje 

Švenčionių r. sav. buvo 159 socialiniai būstai (7 556,01 kv. m), iš jų: 

 145 nuomojami būstai (6 995,25 kv. m); 

 13 laisvų būstų (522,46 kv. m); 

 1 avarinis arba netinkamas gyventi būstas (38,3 kv. m.).  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2019 m. pabaigoje Švenčionių r. sav. 

buvo 145 asmenys ir šeimos, nuomojančios socialinį būstą, iš jų: 

 18 jaunų šeimų (šeimų narių skaičius – 54); 

 31 šeima, auginanti tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(šeimos narių skaičius – 160); 

 7 asmenys, likę be tėvų globos, ir jų šeimos (šeimos narių skaičius – 15). 

 10 neįgaliųjų asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra 

tokių asmenų (šeimos narių skaičius – 20); 

 68 šeimos (asmenys) pagal bendrąjį sąrašą (šeimos narių skaičius – 145); 

 9 socialinio būsto nuomininkų šeimos, turinčios teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą 

(šeimos narių skaičius – 42); 

 2-jų asmenų (šeimų) priskyrimas sąrašo kategorijai nenurodytas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2020 m. birželio 30 d. 

Švenčionių r. sav. buvo 87 asmenys (šeimos), įrašyti į laukiančiųjų paramos būstui 

išsinuomoti sąrašus (šeimų narių skaičius – 196), iš jų: 

 18 jaunų šeimų (šeimų narių skaičius – 47); 

 11 šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė 

globa (šeimos narių skaičius – 53); 

 1 likęs be tėvų globos asmuo ir jo šeima (šeimos narių skaičius – 2); 

 8 neįgalieji asmenys, sergantys lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimos, kuriose yra 

tokių asmenų (šeimos narių skaičius – 13); 

 46 šeimos (asmenys) pagal bendrąjį sąrašą (šeimos narių skaičius – 67); 

 3 socialinio būsto nuomininkų šeimos, turinčios teisę į socialinio būsto sąlygų 

pagerinimą (šeimos narių skaičius – 14). 

Įgyvendinti projektai, Europos Sąjungos parama. 2014– 2020 m. Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centras, Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir Švenčionių r. 

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras įgyvendino įvairius projektus. 
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2.4.3.4. lentelė. 2014–2020 m. įgyvendinti bei įgyvendinami projektai, kuriems buvo skirtas finansavimas. 

Projekto pavadinimas Finansavimas 

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras 

„Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone“ 280 800 Eur 

„Building Social House for better social services, livelihood in cross border region“  103 032 Eur 

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) 
kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“  

107 916 Eur 

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

„Bendruomeniniai šeimos namai“  274 276 Eur 

„Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste“  905 980 Eur 

„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių 
rajono savivaldybėje“  

198 756 Eur 

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras 

„Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje  “ 117 400Eur 

„Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje  “ 36 110 Eur 

„Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje. Adutiškis“ 33 600 Eur 

„Vaikų dienos centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje. Švenčionėliai“ 33 600 Eur 

„Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių 
rajono savivaldybėje“  

30 824 Eur 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

 

Socialinės apsaugos situacijos apibendrinimas

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos 
Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikia:  

 6 socialinės globos namai; 

 1 šeimyna;  

 2 savarankiško gyvenimo namai; 

 10 socialinės priežiūros centrų; 

 2 kitos socialinių paslaugų įstaigos. 

 

Socialinę riziką patiriančių šeimų sumažėjo 14,1 proc., o jose augančių 

vaikų – 14,2 proc. 
2018 m. Švenčionių r. sav. buvo 110 socialinės rizikos šeimų (2014 m. – 128 šeimos), kuriose 

augo 241 vaikas (2014 m. – 281 vaikas). 

 

48,6 proc. sumažėjo socialinės pašalpos gavėjų skaičius  
 2019 m. Švenčionių r. sav. buvo 405 socialinės pašalpos gavėjai, 2015 m. – 788 gavėjai; 

 šalyje socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2015–2019 m. mažėjo 41,6 proc., apskrityje – 

44,5 proc. 

 

159 socialiniai būstai, kuriuos naudojo 145 asmenys ir jų šeimos 
 145 nuomojami būstai (6 995,25 kv. m); 

 13 laivų būstų (522,46 kv. m); 

 1 avarinis arba netinkamas gyventi būstas (38,3 kv. m.); 

 2020 m. birželio 30 d. 87 asmenys (šeimos) įrašyti į laukiančiųjų paramos būstui 

išsinuomoti sąrašus.
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2.4.4. Kultūra ir menas 

Kultūros tiekėjai. Kultūros centrai
58

, bibliotekos
59

, muziejai
60

 ir kitos kultūros įstaigos, 

vykdydamos tiesioginę veiklą, įgyvendina kultūros politikos tikslus ir uždavinius savivaldybės 

teritorijoje.  

2.4.4.1. lentelė. Kultūros įstaigos Švenčionių r. sav. 

Kultūros įstaigų tipas Kultūros įstaigų pavadinimai 

Kultūros centrai Miestų kultūros centrai (3): 
 Švenčionių miesto kultūros centras 
 Švenčionėlių miesto kultūros centras 
 Pabradės miesto kultūros centras 

Skyriai (9): 
 Švenčionių miesto kultūros centro (4): Adutiškio, Stanislavavo, 

Strūnaičio, Vidutinės skyriai 
 Švenčionėlių miesto kultūros centro (3) : Kaltanėnų, Sarių, 

Pašaminės skyriai 
 Pabradės miesto kultūros centro (2): Magūnų, Pavoverės skyriai 

Bibliotekos Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (1) 
Viešosios bibliotekos miestų ir kaimų filialai (19) 

Muziejai Nalšios muziejus 
Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas 
Reškutėnų tradicinių amatų centras (filialas) 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Kultūros centrų veikla. 2019 m. Švenčionių r. sav. kultūros centrai kartu su padaliniais kultūrinę 

veiklą vykdė dvylikoje salių, bendras žiūrovų vietų skaičius – 2 190 (lyginant su 2015 m., išliko 

nepakitęs). Dvidešimt devyniose patalpose, esančiose kultūros įstaigose, vyko kūrybinė veikla. 

2019 m. Švenčionių r. sav. kultūros centruose ir jų padaliniuose buvo 2 specializuotos parodų 

salės, 5 šokių-diskotekų salės. 

2.4.4.2. lentelė. Švenčionių r. kultūros centrų ir jų padalinių infrastruktūros statistika 2015–2019 m. 

Infrastruktūra 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

Salės 12 12 12 12 12 

Vietų skaičius salėse 2 190 2 540 1 785 2 190 2 190 

Patalpos kūrybinei veiklai 29 26 28 29 29 

Specializuotos parodų salės 2 2 2 2 2 

Šokių-diskotekų salės 5 5 4 5 5 

Veikianti kino filmų demonstravimo 
įranga 

3 5 3 3 3 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis kultūros centras 

2019 m. Švenčionių r. sav. kultūros centrai kartu su padaliniais organizavo 626 renginius – tai 

yra 2,8 proc. daugiau nei 2015 m. Analizuojamu laikotarpiu pradėti naujai rodyti kino filmai, 

                                                             
58 Pagal Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, kultūros centras – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas ir šio įstatymo nustatyta tvarka 
pripažintas juridinis asmuo, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja švietėjišką (edukacinę), 
pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą (pirmasis skirsnis, bendrosios 
nuostatos, 2 straipsnis). 
59 Pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, biblioteka – įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, veikiantis informacijos 
sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, 
struktūrinis padalinys (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
60 Pagal Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, muziejus – juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė, viešoji įstaiga ar kitos teisinės formos 
juridinis asmuo, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka, kurio svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti 
materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos objektus (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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kurių skaičius kasmet augo, taip pat augo edukacinių renginių skaičius (32,1 proc.), spektaklių 

skaičius (75,0 proc.). Analizuojamu laikotarpiu labiausiai sumažėjo organizuotų parodų skaičius 

(-40,0 proc.), pramoginės muzikos koncertų (-30,8 proc.). 

2.4.4.3. lentelė. Švenčionių r. kultūros centruose organizuojamų veiklų statistika 2015–2019 m. 

Renginio tipas 2015 m. 2016  m. 2017 m.  2018  m. 2019 m.  Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Mėgėjų meno kolektyvų 
koncertai 

260 266 339 267 238 -8,5 

Parodos 5 2 3 4 3 -40,0 

Koncertai (klasikinės, džiazo 
muzikos) 

12 3 4 11 9 
-25,0 

Spektakliai 4 9 17 12 7 75,0 

Tautodailės ir kt. parodos 40 37 44 46 39 -2,5 

Edukaciniai renginiai 81 51 51 64 107 32,1 

Kino filmai 0 13 13 21 23 100,0 

Pramoginės muzikos koncertai 26 22 12 21 18 -30,8 

Kiti renginiai 181 151 127 97 182 0,6 

Iš viso 609 554 610 543 626 2,8 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinis kultūros centras 

2015–2019 m. Švenčionių r. sav. kultūros centrų surengtų renginių skaičius augo mažiausiai 

lyginant su kitomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis (2,8 proc.). Renginių skaičius 

analizuojamu laikotarpiu labiausiai augo Šalčininkų r. sav. (163,6 proc.), Vilniaus r. sav. (41,6 

proc.), Elektrėnų sav. (37,1 proc.). 

Kitokios tendencijos pastebimos analizuojant dalyvių ir lankytojų skaičių. Švenčionių r. sav. 

dalyvių ir lankytojų skaičius 2015–2019 m. išaugo 41,8 proc. (nuo 51 209 dalyvių ir lankytojų 

iki 72 605), didesnis augimas buvo pastebimas tik Vilniaus m. sav. (375,0 proc.),  Šalčininkų r. 

sav. (79,3 proc.), Trakų r. sav. (44,5 proc.). 

 
2.4.4.1. pav. Renginių ir jų dalyvių bei lankytojų kultūros centruose skaičiaus dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Nacionalinis kultūros centras 

2019 m. Švenčionių r. sav. buvo 60 meno mėgėjų kolektyvų, studijų, būrelių. Iš analizuojamų 

savivaldybių daugiausia meno mėgėjų kolektyvų, studijų būrelių buvo Vilniaus m. sav. (4 659), 

mažiausia – Elektrėnų sav. (30). Kolektyvų skaičius 2015–2019 m. mažėjo daugelyje lyginamų 

teritorijų: Elektrėnų sav. (-31,8 proc.), Švenčionių r. sav. (-24,1 proc.), Širvintų r. sav. (-20,8 
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proc.), Ukmergės r. sav. (-5,5 proc.), Vilniaus m. sav. (-1,7 proc.). Analizuojamu laikotarpiu 

kolektyvų skaičius labiausiai augo Trakų r. sav. (25,0 proc.). 

 
2.4.4.2. pav. Kolektyvų ir jų dalyvių skaičiaus dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Nacionalinis kultūros centras 

Tarp analizuojamų savivaldybių 2015–2019 m. dalyvių skaičius kolektyvuose mažėjo tose 

pačiose savivaldybėse, kaip ir vertinant kolektyvų skaičiaus pokytį: Širvintų r. sav. (-20,1 proc.), 

Elektrėnų sav. (-19,5 proc.), Ukmergės r. sav. (-14,8 proc.), Švenčionių r. sav. (-10,5 proc.), 

Vilniaus m. sav. (-4,0 proc.). Analizuojamu laikotarpiu dalyvių skaičius kolektyvuose labiausiai 

augo Trakų r. sav. (57,9 proc.). 

Bibliotekų veikla. Švenčionių r. sav. teritoriją aptarnauja Švenčionių r. sav. viešoji biblioteka su 

19-a padalinių. Vilniaus apskrities savivaldybėse mažiausia bibliotekų filialų yra Elektrėnų sav. 

(12), daugiausia – Vilniaus r. sav. (43). 

Švenčionių r. sav. viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose 2019 m. buvo sukauptas 176,9 tūkst. 

fizinių dokumentų fondas, o išduota 171,2 tūkst. fizinių dokumentų.

2015–2019 m. sukauptas fizinių dokumentų fondas Švenčionių r. sav. viešojoje bibliotekoje 

sumažėjo 12,5 proc. (nuo 202,1 tūkst. iki 176,9 tūkst.), Vilniaus apskrityje sumažėjo 8,8 proc., 

šalyje sumažėjo 9,0 proc.  

2.4.4.3. pav. Bibliotekų sukauptų ir išduotų dokumentų skaičiaus dinamika 2015–2019 m., (proc. 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
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Tarp lyginamų savivaldybių sukauptų fizinių dokumentų fondas augo tik Elektrėnų sav. (4,8 

proc.) ir Vilniaus r. sav. (9,0 proc.). Didžiausią įtaką fizinių dokumentų mažėjimui turi fizinių 

dokumentų nurašymas perkeliant juos į virtualią erdvę.  

Fizinių dokumentų išdavimas 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. sumažėjo 16,7 proc. (nuo 205,5 

tūkst. iki 171,2 tūkst.), Vilniaus apskrityje sumažėjo 13,8 proc., šalyje sumažėjo 8,8 proc. Tarp 

lyginamų savivaldybių sukauptų fizinių dokumentų fondas augo tik Vilniaus r. sav. (3,9 proc.), 

Elektrėnų sav. (1,8 proc.) ir Trakų r. sav. (1,5 proc.). Fizinių dokumentų išdavimas mažėja, 

kadangi vartotojai vis dažniau naudojasi virtualiais dokumentais.  

 

2015–2019 m. Švenčionių r. sav. viešosios bibliotekos paslaugomis besinaudojančių 

vartotojų skaičius sumažėjo 18,3 proc. (nuo 7 700 iki 6 288 vartotojų), Vilniaus 

apskrityje sumažėjo 6,6 proc., šalyje – 4,3 proc.  

2015–2019 m. vartotojų skaičius labiausiai mažėjo Širvintų r. sav. (31,4 proc.), Šalčininkų r. sav. 

(25,8 proc.), o labiausiai augo Vilniaus r. sav. (5,7 proc.). 

Fizinių lankytojų skaičius 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. viešojoje bibliotekoje ir jos 

padaliniuose sumažėjo 0,6 proc. (nuo 106,5 iki 105,9  vartotojų), Vilniaus apskrityje sumažėjo 

12,0 proc., šalyje – 2,5 proc. Kitose analizuojamose savivaldybėse 2015–2019 m. lankytojų 

skaičius labiausiai mažėjo Vilniaus m. sav. (26,3 proc.), Vilniaus r. sav. (14,5 proc.), o labiausiai 

augo Širvintų r. sav. (69,1 proc.).  

 
2.4.4.4. pav. Bibliotekų vartotojų ir fizinių lankytojų skaičiaus dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 

Švenčionių r. sav. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose vyksta mokymai, kultūriniai renginiai 

bei edukaciniai užsiėmimai, dailės, tautodailės, kūrybinių darbų ir literatūros parodos bei 

ekspozicijos. 2019 m. buvo surengti 2 074 renginiai, kuriuose dalyvavo 18 832 lankytojai. 

Lyginant su 2015 m., renginių skaičius sumažėjo 4,1 proc. arba 88 renginiais, kai jų lankytojų 

skaičius išaugo 15,7 proc. arba 2 194 lankytojais. 

Muziejų veikla. Švenčionių r. sav. veikia Nalšios muziejus ir 2 jo padaliniai (Nalšios muziejaus 

Reškutėnų filialas ir Reškutėnų tradicinių amatų centras). 

2019 m. Nalšios muziejuje ir 2 jo padaliniuose vykdyta 119 edukacinių užsiėmimų, organizuoti 

44 renginiai.  
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2.4.4.5. pav. Muziejaus renginių ir edukacinių 

užsiėmimų skaičius 2015–2019 m. 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 

 
2.4.4.6. pav. Muziejų lankytojų skaičius 2015–2019 

m., asm. 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lyginant Nalšios muziejų su panašaus dydžio (pagal lankytojų skaičių) muziejumi, esančiu 

Vilniaus apskrityje, toliau vertinama ir Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus 

statistika. 

Nalšios muziejuje ir jo padaliniuose 2019 m. lankėsi 5 959  lankytojai. Lyginant 2015 ir 2019 

metus, lankytojų skaičius išaugo 42,9 proc. arba 1 789 lankytojais. Visgi 2017 m. ir 2018 m. 

lankytojų skaičius buvo didesnis nei 2019 m. Didelį 2018 m. lankytojų skaičių lėmė Lietuvos 

atkūrimo šimtmečiui organizuoti renginiai. Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje 

2019 m. lankėsi 4 300 lankytojų. Lyginant su 2015 metais, lankytojų skaičius sumažėjo 3,2 proc.  

Įgyvendinti projektai. 2014–2020 m. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji 

biblioteka,  Švenčionėlių miesto kultūros centras, Švenčionių miesto kultūros centras, Pabradės 

miesto kultūros centras, Nalšios muziejus įgyvendino įvairius projektus. 

2.4.4.4. lentelė. 2014–2020 m. įgyvendinti didžiausi projektai pagal projekto vertę 

Projekto pavadinimas Finansavimas 

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka 

Pažinimo stovykl@2020 4 030 Eur 

Pažinimo stovykl@2019 5 900 Eur 

Kūrybinių idėjų sklaida „Pelėdos dvaro“ erdvėse 3 000 Eur 

Informacinių technologijų centro „Failiukas“ įkūrimas ir veikla bibliotekose 22 000 Eur 

 Švenčionių miesto kultūros centras 

„Atrask save“ 9 189 Eur 

 Respublikinė dainų ir šokių ansamblių šventė „Tau Lietuva“ Švenčionyse, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 

3 500 Eur 

„Atrask save“ 9 189 Eur 

„Lietuviškų šokių pynė“ 7 000 Eur 

„Švenčionys – Lietuvos vaistažolių sostinė“ 7 000 Eur 

„Švenčionių krašto kultūros ir tradicijų puoselėjimas vaikų ir jaunimo tarpe“ 4 534 Eur 

„Tautinių mažumų tapatybės išsaugojimo ir kultūros puoselėjimas Pietryčių 
Lietuvoje „Kultūrų įvairovė““ 

3 000 Eur 

„Šokis jungia mus“ 3 000 Eur 

Pabradės miesto kultūros centras 

„Sidabriniai vasaros akordai“ 10 600 Eur 

Atvira jaunimo erdvė „KiTaip“ 3 000 Eur 
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Tautinių mažumų festivalis „Kultūrų daug – širdis viena“ 3 850 Eur 

Nalšios muziejus 

Knygos „Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai“ leidyba 4 700 Eur 

Albumo „Istorinės Švenčionių rajono vietos“ leidyba 6 650 Eur 

Albumo „Švenčionys laiko tėkmėje“ leidyba 6 267 Eur 

Švenčionėlių miesto kultūros centras 

Švenčionėlių miesto kultūros centras „IŠVIEN!“ 6 906 Eur 

Regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis „Ant Sarios krantų“ 3 500 Eur 

Projektas jaunimui „Kuriame miesto istoriją“ 3 200 Eur 

„Kuriame miesto istoriją II“ 4 700 Eur 

Tęstinis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis „Ant Sarios krantų“ 3 700 Eur 

„Švenčionių krašto tradicijų išsaugojimas“ 4 297 Eur 

„Vasara kitaip“ 3 497 Eur 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

 

Kultūros ir meno situacijos apibendrinimas  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

5 kultūros įstaigos ir 30 jų padaliniai/skyriai  
Švenčionių rajono savivaldybėje veikia:  

 3 kultūros centrai ir 9 jų skyriai;  

 Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 19 padalinių; 

 Nalšios muziejus ir 2 padaliniai. 

Gerėjantys Švenčionių rajono kultūros centro veiklos rodikliai 
2015–2019 m. Švenčionių rajono kultūros centre: 

 renginių skaičius išaugo 2,8 proc., dalyvių ir lankytojų skaičius išaugo 41,8 proc.; 

 meno kolektyvų dalyvių skaičius sumažėjo 10,5 proc., kolektyvų skaičius sumažėjo 

24,1 proc. 

0,6 proc. sumažėjo fizinių apsilankymų Švenčionių r. sav. viešojoje 

bibliotekoje  
 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. viešojoje bibliotekoje vartotojų skaičius sumažėjo 

18,3 proc., Vilniaus apskrities bibliotekose – 6,6 proc., šalies bibliotekose – 4,3 proc.; 

 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. viešojoje bibliotekoje fizinių lankytojų skaičius 

sumažėjo 0,6 proc., Vilniaus apskrities bibliotekose – 12,0 proc., šalies bibliotekose – 

2,5 proc. 

 

Augantis Nalšios muziejaus lankytojų skaičius 
 2015–2019 m. Nalšios muziejuje lankytojų skaičius išaugo 42,9 proc.; 

 2015–2019 m. daugiau nei dvigubai išaugo edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius 

(2015 m. – 55 dalyviai, 2019 m. – 119 dalyvių). 
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2.4.5. Kūno kultūra ir sportas 

Sėkminga kūno kultūros ir sporto plėtra – vienas iš Švenčionių rajono savivaldybės prioritetų, 

kuriuo siekiama populiarinti sveiką gyvenimo būdą bei visuomenės aktyvumą.  

Kūno kultūros ir sporto politiką Švenčionių r. sav. įgyvendina: 

 Švenčionių r. sav. administracijos  Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius; 

 Švenčionių r. sav. kūno kultūros ir sporto taryba; 

 Švenčionių rajono sporto centras; 

 28 sporto organizacijos, klubai. 

Lyginant 2014 m. ir 2018 m., Švenčionių r. sav. organizuotų sporto varžybų ir sveikatingumo 

renginių dalyvių skaičius išaugo 49,4 proc. (nuo 3 200 dalyvių 2014 m. iki 4 780 dalyvių 2018 

m.). Tarp lyginamų savivaldybių didesnis rodiklio augimas 2014–2018 m. stebėtas tik Širvintų r. 

sav. (75,7 proc.). Analizuojamu laikotarpiu didžiausias sporto varžybų ir sveikatingumo renginių 

dalyvių skaičiaus mažėjimas buvo Vilniaus m. sav. (-50,5 proc.). 

 
 

2.4.5.1. pav. Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (vnt.) ir dinamika 2014–2018 
m., proc. (2019 m. statistika neteikiama) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m.  Švenčionių rajono sporto centre dirbo iš viso 10 trenerių, iš jų 5 lengvosios atletikos, 1 

grappling, 1 futbolo, 1 krepšinio, 1 bokso, 1 sunkiosios atletikos.  2019 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis, Švenčionių rajono sporto centro treniruotes lankė 149 ugdytiniai.  

2.4.5.1. lentelė. Sporto centro mokiniai pagal sporto šakas 2019 m. pabaigoje. 

Sporto šaka Sporto centro mokinių sk. Proc. 

Futbolas 23 15,4 

Krepšinis 23 15,4 

Jėgos trikovės 15 10,1 

Grapplingas 12 8,1 

Lengvoji atletika 76 51,0 

Iš viso 149 100,0 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 
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2014 6.027 7.567 4.183 3.200 10.030 10.290 213.822 19875 

2018 5.283 9.400 7.349 4.780 10.534 13.830 105.909 8612 
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Švenčionių rajone registruotos 28 organizacijos, kurių viena iš veiklų yra sportinės ir kūno 

kultūros veiklos organizavimas. Realią veiklą vykdo 22 sporto klubai. Vyraujančios sporto šakos 

sporto klubų veikloje yra krepšinis, futbolas ir kultūrizmas.  

2.4.5.2. lentelė. Švenčionių rajono sporto klubų plėtojamos sporto šakos, 2019 m. 
Sporto šaka Klubų, kuriuose vystoma sporto šaka, 

skaičius 

Krepšinis 7 

Futbolas 5 

Kultūrizmas 3 

Jėgos trikovė, techninis sportas, Tailando boksas, lengvoji atletika 2 

Svarsčių kilnojimas, aerobika, pankrationas, boksas, karatė, fitnesas 1 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

2020 m. Švenčionių rajono savivaldybės sporto infrastruktūrą sudaro:  

 8 stadionai (2015 m. – 8); 

 8 sporto salės (2015 m. – 8); 

 5 krepšinio aikštelės (2015 m. – 6); 

 1 tinklinio aikštelė (2015 m. – 1); 

 4 futbolo aikštelės (2015 m. – 4); 

 3 teniso aikštelės (2015 m. – 3); 

 5 universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės (2015 m. – 2). 

Švenčionių r. sav. yra pakankamai mėgėjiškos sporto infrastruktūros, tačiau trūksta 

profesionalios infrastruktūros, pritaikytos treniruotėms, stovykloms ir pan. 

 

Kūno kultūros ir sporto situacijos apibendrinimas  

 

 

 
 

31 subjektas, įgyvendinantis sporto politiką 
Kūno kultūros ir sporto politiką Švenčionių r. sav. įgyvendina: 

 Švenčionių r. sav. administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius; 

 Švenčionių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto taryba; 

 Švenčionių rajono sporto centras; 

 28 sporto organizacijos, klubai. 

 

Švenčionių r. sporto centre 149 vaikai 
 51,0 proc. mokinių pasirinkę lengvąją atletiką, po 15,4 proc. – krepšinį ir futbolą; 

 dirba 10 trenerių. 

Veiklą vykdo 22 sporto klubai 
 Pagrindinės sporto šakos sporto klubuose – krepšinis (7 klubuose), futbolas (5 

klubuose). 
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2.4.6. Nevyriausybinės organizacijos, jaunimas 

Nevyriausybinės organizacijos. Prie nevyriausybinių organizacijų priskiriamos asociacijos
61

, 

labdaros ir paramos fondai bei dauguma viešųjų organizacijų.  

    Švenčionių r. sav. yra įsteigta Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių 

organizacijų taryba
62

, kurios tikslas – skatinti nevyriausybinėms organizacijoms 

palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų 

plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir NVO plėtros politikos 

formavimą savivaldybėje. 

2020 m. Švenčionių r. sav. registruotos 37 bendruomenės, organizuojančios kaimo ir miesto 

teritorijų gyventojams kultūrinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, teikiančios savitarpio pagalbą. 

2.4.6.1. lentelė. Švenčionių r. sav. registruotos bendruomenės 2020 m. 
Seniūnijos Registruotų 

bendruomenių sk. 
Gyventojų sk. 2020 m. 

pradžioje 
1  bendruomenei tenkantis 

gyventojų sk. 

Adutiškio 2 918 459 

Cirkliškio 4 849 212 

Kaltanėnų 2 445 223 

Labanoro 1 251 251 

Magūnų 2 683 342 

Pabradės 4 6 911 1 728 

Sarių 2 398 199 

Strūnaičio 3 1 121 374 

Svirkų 2 790 395 

Švenčionėlių 6 6 530 1 088 

Švenčionių 9 6 187 687 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Švenčionių r. sav. vienai bendruomenei tenkantis gyventojų skaičius yra didesnis miestuose 

(Pabradėje, Švenčionėliuose, Švenčionyse) –  nuo 687 iki 1 728 gyv.,  nei miesteliuose, 

kaimuose, kur vienai bendruomenei tenka nuo 212 iki 459 gyv.  

2020 m. Švenčionių r. sav. veikė 2 vietos veiklos grupės: 

 Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ (toliau – Švenčionių 

rajono VVG). Švenčionių rajono VVG yra parengusi Švenčionių rajono vietos plėtros 

2015–2020 metų strategiją ir gavusi finansavimą; 

 Švenčionių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Švenčionių miesto VVG). Švenčionių 

miesto VVG yra parengusi Švenčionių miesto vietos plėtros strategiją 2016–2022 

metams ir gavusi finansavimą. 

Jaunimo politika – priemonių, kuriomis sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir siekiama 

sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integravimuisi į visuomenės 

gyvenimą, visuma. 

2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav.  buvo 4 085 14–29 m. amžiaus asmenys, kurie sudarė 17,8 

proc. visų gyventojų (šalyje – 17,8 proc., Vilniaus apskrityje – 16,8 proc.). 

                                                             
61 Pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.  
62 Nuostatai patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-145. 
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Organizacijos, dirbančios su jaunimu, skirstomos į jaunimo organizacijas
63

, su jaunimu 

dirbančias organizacijas
64

 bei neformalias jaunimo grupes
65

. 

2020 m. Švenčionių r. sav. registruotos 

organizacijos, dirbančios su jaunimu: 15 

jaunimo organizacijų (tačiau 2019 m. veiklą 

vykdė tik 2: Švenčionių profesinio rengimo 

centro moksleivių bendrija „Viltis“ (260 narių) 

ir Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos 

Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10 

rinktinės Švenčionių rajono 13 kuopa (55 

nariai); apie 15 organizacijų, dirbančių su 

jaunimu; 3 neformalios jaunimo grupės. 

Jaunimo politika
66

 užtikrina jaunimo interesus 

įvairiose viešosios politikos srityse, sudaro 

sąlygas jauniems žmonėms išreikšti save, 

mokytis vieniems iš kitų.  

Švenčionių r. sav. įsteigta jaunimo reikalų 

koordinatoriaus pareigybė, kurios funkcijos – 

rengti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoti jaunų 

žmonių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje, taip pat 

koordinuoti savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje ir vykdyti kitą 

veiklą, susijusią su jaunimu bei jaunimo organizacijomis. 

Įgyvendinant Švenčionių r. sav. jaunimo politiką, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir 

priemones, analizuoja jaunų žmonių ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų būklę 

savivaldybės teritorijoje, koordinuoja savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo 

politikos srityje, vykdo kitą veiklą, susijusią su jaunimu bei jaunimo organizacijomis.  

Švenčionių r. sav. aktyviai veikia Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurią 

2020 m. sudarė 12 narių. 

Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai: 

 nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus; 

 teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos 

įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų; 

 stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 

bendradarbiavimą. 

                                                             
63 Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą, jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
įregistruota visuomeninė organizacija ar asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar visuomeninės jaunimo organizacijos 
ar asociacijos.  
64 Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą, su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš 
tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.  
65 Pagal Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymą, neformali jaunimo grupė – įstatymų tvarka neįregistruota, savanoriškai 
susibūrusi visuomeninė grupė, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ir kuri vykdo veiklą, projektus, organizuoja renginius, groja, 
dainuoja, šoka, sportuoja ir kt. bei gali priklausyti bendruomenės centrams, organizacijoms.  
66 Vadovaujantis http://www.jrd.lt, jaunimo politika – tai sistemų ir priemonių visuma, siekianti kuo palankesnių sąlygų asmeninei jauno 
žmogaus brandai ir sėkmingai integracijai į visuomenę. 

2.4.6.1. pav. Registruotos organizacijos, 
dirbančios su jaunimu 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

http://www.jrd.lt/
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2019 m. Švenčionių rajono jaunimo tyrimo problematikos ataskaitos duomenimis, Švenčionių 

rajone trūksta renginių, veiklų vyresniam jaunimui (ne mokyklinio amžiaus), per mažas 

neformalių jaunimo grupių palaikymas, populiarinimas ir stiprinimas, savanorystės ir jaunimo 

įsitraukimo į savanorišką veiklą propagavimas. 

 

Nevyriausybinių organizacijų situacijos apibendrinimas  

  

 

 

2 vietos veiklos grupės, 37 bendruomenės 
Švenčionių rajono savivaldybėje veikia: 

 Švenčionių rajono vietos veiklos grupė; 

 Švenčionių miesto vietos veiklos grupė; 

 37 bendruomenės. 

17,8 proc. Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų – jaunimas 
 2020 m. pradžioje Švenčionių rajono savivaldybėje jaunimo dalis – 17,8 proc.; 

 Vilniaus apskrityje – 16,8 proc.; 

 šalyje – 17,8 proc. 

 

Jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios 

jaunimo grupės 
2020 m. Švenčionių rajono savivaldybėje veikė: 

 15 jaunimo organizacijų; 

 15 su jaunimu dirbančių organizacijų; 

 3 neformalios jaunimo grupės. 
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2.4.7. Viešasis saugumas ir viešoji tvarka 

Nusikaltimai. 2019 m. Švenčionių r. sav. buvo užregistruotos 254 nusikalstamos veikos
67

, ir tai 

buvo vienas iš mažiausių rodiklių tarp lyginamų savivaldybių, mažesnis skaičius užregistruotas 

tik Širvintų r. sav. – 230 nusikalstamų veikų. Švenčionių r. sav. nusikalstamumas lyginant 2015 

ir 2019 m. mažėjo daugiausiai tarp lyginamų savivaldybių (-43,2 proc.). 

 
2.4.7.1. pav. Užregistruotų nusikaltimų skaičius 2015 m. ir 2019 m. (vnt.) bei jo dinamika 2015–2019 m., 

proc. 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis
68

 2015 m. Švenčionių r. sav. buvo 70,5 proc.,  2019 m. – 56,6 proc. 

2019 m. mažesnė ištirtų nusikaltimų dalis nei Švenčionių r. sav. buvo Trakų r. sav. (54,2 proc.), 

Vilniaus r. sav. (54,2 proc.), Vilniaus m. sav. (43,6 proc.). 

 
2.4.7.2. pav. Ištirtų nusikalstamų veikų dalis 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pabaigoje Švenčionių r. sav. dirbo 56 

pareigūnai, tai sudarė 2,8 proc. Vilniaus apskrities ir 0,7 proc. visų šalies policijos pareigūnų. 

                                                             
67 Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, nusikalstama veika – teisės pažeidimas; veika, už kurią baudžiamasis įstatymas numato 
sankciją (pvz., bausmę, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio, priverčiamąsias medicinos priemones) (II ir III skyrius). 
68 Pagal Lietuvos statistikos departamento leidinį „Nusikalstamumas“, ištirtų nusikalstamų veikų dalis – tai ištirtų ir ataskaitiniu laikotarpiu 
užregistruotų nusikalstamų veikų santykis, išreikštas procentais. 
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Mažiausias pareigūnų skaičius tarp lyginamų savivaldybių 2019 m. pabaigoje buvo Širvintų r. 

sav. (26 pareigūnai). 

 
2.4.7.3. pav. Policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyv., 2015 m. ir 2019 m. (asm.) bei jo 

dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Informatyvesnis rodiklis – policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų. Per 

penkerius metus policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyv., beveik visose 

nagrinėjamose teritorijose mažėjo. Sparčiausias mažėjimas iš lyginamų savivaldybių fiksuojamas 

Šalčininkų r. sav. (28,7 proc.). Švenčionių r. sav. policijos pareigūnų skaičius, tenkantis 100 

tūkst. gyv., mažėjo 4,7 proc., lėčiau nei šalyje (7,4 proc.) ir apskrityje (15,6 proc.). 

Šalyje įskaitinių kelių eismo įvykių
 69

 skaičius nuo 2015 m. iki 2019 m. išaugo 5,5 proc. Vilniaus 

apskrityje augo 16,1 proc., Švenčionių r. sav. – 18,8 proc., tai yra sparčiau nei apskrityje bei 

šalyje. 

 
2.4.7.4. pav. Kelių eismo įvykių skaičius 2015 m. ir 2019 m. (vnt.) bei jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius 2019 m. Švenčionių r. sav. buvo vienas mažiausių tarp 

lygintų savivaldybių ir sudarė 2,1 proc. apskrities bei 0,6 proc. šalies rodiklio.  

                                                             
69 Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, įskaitinis kelių eismo įvykis – įvykis kelyje, viešoje arba privačioje 
teritorijoje, kai judant transporto priemonei žūsta ar sužeidžiami žmonės, sugadinama ar apgadinama bent viena transporto priemonė, 
krovinys, kelias, jo statiniai ar bet koks kitas įvykio vietoje esantis turtas (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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2019 m. Švenčionių r. sav. kelių eismo įvykiuose buvo sužeista 17 asmenų, 4 asmenys žuvo 

(2015 m. 22 asmenys buvo sužeisti, 3 žuvo). 

Gaisrų
70

 skaičius 2015–2019 m. Švenčionių r. sav. sumažėjo 15,2 proc. (nuo 165 iki 140 gaisrų 

per metus), Vilniaus apskrityje išaugo 1,0 proc., šalyje sumažėjo 4,2 proc. 

 
2.4.7.5. pav. Gaisrų skaičius 2015 m. ir 2019 m. (vnt.) bei jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Tarp lyginamų savivaldybių gaisrų skaičius 2015–2019 m. daugiausia sumažėjo Ukmergės r. 

sav. (-23,1 proc.), o labiausiai išaugo Širvintų r. sav. (45,1 proc.). 

Per 2019 m. Švenčionių rajono teritorijoje gaisruose: 

 nebuvo žuvusių žmonų (2018 m. gaisruose žuvo 6 žmonės); 

 2 žmonės buvo traumuoti; 

 ugnis sunaikino 13 pastatų ir 3 transporto priemones, 6,5 t pašarų; 

 išgelbėta 16 statinių ir 20 gyvūnų.  

2019 m. Švenčionių r. sav. ugnis: 

 pastatuose sunaikino 669 kv. m. gyvenamojo ir 582 kv. m. kito ploto; 

 buvo sugadinta 1,5 kv. m. gyvenamojo ir 169,5 kv. m. kito ploto; 

 sugadintos 6 transporto priemonės;  

 išdeginta apie 2 220,5 arų atvirų teritorijų. 

 

Švenčionių rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 24 

ugniagesiai-gelbėtojai, trys ugniagesių komandos – Adutiškio, Prienų, Sarių. 

Civilinė sauga. Švenčionių r. sav. veikia Švenčionių r. sav. ekstremalių situacijų komisija ir 

Švenčionių r. sav. ekstremalių situacijų operacijų centras. Švenčionių r. sav. teritorijoje nėra 

pavojingų objektų.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
70 Pagal Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą, gaisras – tai nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, 
keliantis pavojų žmogui, turtui ar aplinkai (pirmasis skyrius, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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Viešojo saugumo ir viešosios tvarkos situacijos apibendrinimas

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis – 56,6 proc. 
 2019 m. Švenčionių r. sav. ištirtų nusikalstamų veikų dalis – 56,6 proc.; 

 2015–2019 m. užregistruotų nusikaltimų skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo 43,2 

proc. 

 

242 policijos pareigūnai 100 tūkst. gyventojų 
 2019 m. Švenčionių r. sav. 100 tūkst. gyventojų teko 242 pareigūnai, šalyje – 286 

Vilniaus apskrityje – 248; 

 2015–2019 m. laikotarpiu policijos pareigūnų skaičius šalyje sumažėjo 7,4 proc., 

Vilniaus apskrityje – 15,6 proc., Švenčionių r. sav. – 4,7 proc. 
 

19 įskaitinių kelių eismo įvykių kuriuose sužeisti 17 žmonių, žuvę - 4 
 2019 m. įvyko 19 įskaitinių kelių eismo įvykių, kuriuose sužeista 17 žmonių, 4 žuvo; 

 2015–2019 m. 18,8 proc. išaugo kelių eismo įvykių skaičius, 22,7 proc. sumažėjo 

eismo įvykiuose sužeistų asmenų skaičius, 33,3 proc. padidėjo eismo įvykiuose 

žuvusių asmenų skaičius. 

 

140 gaisrų, juose niekas nežuvo 
Gaisrų skaičius – vienas mažiausių tarp lyginamų savivaldybių. 

 2019 m. kilo 140 gaisrų, 2 žmonės buvo traumuoti; 

 2015–2019 m. gaisrų skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo 15,2 proc., šalyje – 4,2 

proc., Vilniaus apskrityje išaugo 1,0 proc. 
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2.5. APLINKOS APSAUGA IR INFRASTRUKTŪRA 

2.5.1. Aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas 

Aplinkos oro tarša. 2019 m. šalyje veikė 634 taršios įmonės, Vilniaus apskrityje – 102, 

Švenčionių r. sav. – 8. Lyginant 2015 m. ir 2019 m. statistiką, taršių įmonių skaičius šalyje 

sumažėjo 1,1 proc., apskrityje – 14,3 proc., Švenčionių r. sav. – 27,3 proc. Daugiausiai taršių 

įmonių skaičius tarp analizuojamų savivaldybių mažėjo Vilniaus r. sav. (53,8 proc.) bei 

Švenčionių r. sav. – 27,3 proc. 

 
2.5.1.1. pav. Taršių įmonių skaičius 2015–2019 m. (vnt.) ir jo dinamika 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 

Tarp lyginamų savivaldybių   2019 m. mažiausias taršių įmonių skaičius buvo Trakų r. sav. – 5, 

didžiausias – Vilniaus m. sav. (31) bei Elektrėnų sav. (18).  

2015–2019 m. šalyje stacionarių taršos šaltinių
 71

 išmetamų teršalų
 72

 kiekis sumažėjo 4,0 proc., 

Vilniaus apskrityje – 11,3 proc., Švenčionių r. sav. – 54,6 proc.  

 
2.5.1.2. pav. Teršalų, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis 2015–2019 m. (t) ir jo 

dinamika 2015–2019 m., proc. 
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 

                                                             
71 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą, stacionarus taršos šaltinis – taršos šaltinis, esantis nekintamoje buvimo vietoje. 
Taršos šaltinis – įrenginys, iš kurio teršalai patenka į aplinkos orą (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
72 Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymą, teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į 
aplinkos orą ir, veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai arba turtui (pirmasis skirsnis, 
bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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Tarp lyginamų savivaldybių 2019 m. išmestų teršalų kiekis Švenčionių r. sav. buvo vidutinis 

(229,3 t) ir viršijo Šalčininkų r. sav. (105,5 t), Trakų r. sav. (131,4 t), Širvintų r. sav. (195,8 t) 

rodiklius. 

Vertinant 2019 m. išmestų teršalų sudėtį tiek šalyje, tiek Švenčionių r. sav. daugiausiai buvo 

išmetama anglies monoksido (šalyje – 37,4 proc., Švenčionių r. sav. 41,8 proc.). 

2.5.1.1. lentelė. Išmestų teršalų sudėtis 2019 m., proc. 

Teršalų rūšis  / 
administracinė teritorija 

 

Kietosios 
medžiagos 

Kiti 
teršalai 

Sieros 
dioksidas 

Azoto 
oksidai 

Anglies 
monoksidas 

Lakūs 
organiniai 
junginiai 

Lietuvos Respublika 5,3 5,5 15,7 13,7 37,4 22,4 

Vilniaus apskritis 7,4 12,6 1,3 14,0 47,8 16,8 

Elektrėnų sav.  14,5 26,3 1,0 21,1 34,4 2,6 

Šalčininkų r. sav. 15,8 2,0 0,3 12,1 65,9 3,8 

Širvintų r. sav. 8,3 19,6 0,3 9,7 62,1 0,0 

Švenčionių r. sav. 2,3 31,3 0,3 12,8 41,8 11,5 

Trakų r. sav. 3,7 2,7 0,2 12,1 73,5 7,8 

Ukmergės r. sav. 4,8 4,6 0,4 5,3 36,6 48,3 

Vilniaus m. sav. 6,6 1,9 2,1 17,3 61,5 10,6 

Vilniaus r. sav. 6,6 42,0 0,0 2,1 7,0 42,3 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 

Informatyvesnis rodiklis yra stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam 

gyventojui. 2019 m. šalyje šis rodiklis siekė 24,7 kg/ gyventojui, Vilniaus apskrityje – 10,9 kg/ 

gyventojui, Švenčionių r. sav. – 10,0 kg/ gyventojui. Lyginamų savivaldybių kontekste 

Švenčionių r. sav. rodiklis buvo vidutinis – didesnis rodiklis buvo Elektrėnų sav. (33,4 kg/ 

gyventojui), Ukmergės r. sav. (15,7 kg/ gyventojui),  Širvintų r. sav. (13,0 kg/ gyventojui). 

Lyginant 2015 m. ir 2019 m., išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, Švenčionių r. 

sav.  sumažėjo 50,0 proc., šalyje išaugo 8,3 proc., Vilniaus apskrityje – 22,5 proc. 

 
2.5.1.3. pav. Stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui 2015 m. ir 2019 

m., kg 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

22,8 

8,9 

67,6 

3,2 

11,9 

20,0 

4,7 

14,2 

5,8 
9,6 

24,7 

10,9 

33,4 

3,5 

13,0 
10,0 

4,0 

15,7 

6,1 
9,1 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

Lietuvos 
Respublika 

Vilniaus 
apskritis 

Elektrėnų 
sav. 

Šalčininkų 
r. sav. 

Širvintų r. 
sav. 

Švenčionių 
r. sav. 

Trakų r. 
sav. 

Ukmergės 
r. sav. 

Vilniaus 
m. sav. 

Vilniaus r. 
sav. 

2015 2019 



  

81 
 

Atliekų tvarkymas. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas, 

pagrindinę atliekų tvarkymo
73

 sistemos organizavimo funkciją atlieka savivaldos institucijos. 

Komunalinių atliekų tvarkymą Švenčionių r. sav. atlieka: 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (Pabradės ir Magūnų seniūnijose); 

 

UAB „Švenčionių švara“ (Švenčionių, Švenčionėlių, Adutiškio, Cirkliškio, 

Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Strūnaičio, Svirkų seniūnijose).  

Komunalinės atliekos Švenčionių r. sav. yra tvarkomos vadovaujantis Švenčionių r. sav. 

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Švenčionių rajone yra įrengta: 

 2 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (Pliauškių k. 4, Švenčionėlių sen., ir Lauko 

g. 31, Maleikėnų k., Pabradės sen.); 

 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (Lauko g. 29, Maleikėnų k., Pabradės sen.);  

 1 nuotekų dumblo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė (Pliauškių k. 5, Švenčionėlių 

sen.). 

Didžiausias komunalinių atliekų kiekis susidaro buityje, t. y. pas gyventojus, namų ūkiuose. 

Komunalinių atliekų kiekis ir sudėtis priklauso nuo daugelio veiksnių: namų ūkio dydžio, 

gyventojų skaičiaus, jų gyvenamosios vietos (daugiabutis ar individualus namas, miestas ar 

kaimas), vartojimo (pajamų) ir t. t.  

2019 m. iš gyventojų ir juridinių asmenų buvo surinkta 6 794,7 t mišrių komunalinių atliekų ir 

apie 223,3 t antrinių žaliavų, iš kurių didžiausią dalį sudarė popieriaus atliekos (104,8 t). 

Lyginant su Švenčionių r. sav. susidariusių komunalinių atliekų kiekiu, atskirai surinktos 

pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos sudarė tik apie 2,7 proc. visų surinktų komunalinių 

atliekų, t. y. apie 9,7 kg vienam gyventojui. 

2.5.1.2. lentelė. Komunalinių atliekų kiekiai 2015–2019 m., t 
Metai/ Surenkamų atliekų 

tipas 
 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis proc., 
lyginant 2015 
m. ir 2019 m. 

Mišrios komunalinės 
atliekos 6 199,0 6 563,0 6 497,3 6 780,5 6 794,7 9,6 

Antrinės žaliavos, iš jų: 225,7 254,0 223,8 297,9 223,3 -1,1 

    Popierius 46,0 48,4 69,5 17,4 104,8 127,8 

    Plastikas 59,6 92,7 30,9 169,8 20,4 -65,8 

    Stiklas 120,1 112,9 123,4 110,7 98,1 -18,3 

Žaliosios atliekos 1 082,7 1 336,2 1 650,0 1 658,2 1 239,2 14,5 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

2019 m. vienas Švenčionių r. sav. gyventojas sukaupė apie 296,3 kg mišrių komunalinių atliekų, 

antrinių žaliavų – 9,7 kg (stiklo – 4,3 kg, popieriaus – 4,57 kg, plastiko – 0,89 kg). 

Švenčionių r. sav. antrinėms žaliavoms surinkti iš gyventojų yra įrengtos ir šiuo metu faktiškai 

naudojamos 106 antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės. Vykdant Valstybiniame atliekų 

tvarkymo plane nustatytas užduotis, Švenčionių r. sav. teritorijoje esančių daugiabučių namų 

kvartaluose yra įrengtos antrinių žaliavų surinkimo aikštelės, kurios vidutiniškai aptarnauja apie 

82 gyventojus. 

                                                             
73 Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, atliekų tvarkymas – atliekų prevencijos, apskaitos, deklaravimo, surinkimo, rūšiavimo, 
ženklinimo, gabenimo, saugojimo, naudojimo bei šalinimo veikla (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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Vadovaujantis VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ duomenimis, 2019 m. Švenčionių r. sav. 

surinkta 199,7 t (2016 m. 139,1 t) pakuočių atliekų, iš kurių: 

 117,2 t – plastiko pakuotės; 

 33,0 t – metalinės pakuotės; 

 49,5 t – stiklinės pakuotės.  

 

Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo infrastruktūros situacijos 

apibendrinimas

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Švenčionių rajonas vidutiniškai taršus 
 2015–2019 m. 27,3 proc. sumažėjo taršių įmonių skaičius (nuo 11 iki 8 įmonių); 

 2015–2019 m. 54,6 proc. sumažėjo iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, 

Vilniaus apskrityje – 11,3 proc., šalyje – 4,0 proc.; 

 2019 m. stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, 

Švenčionių rajone (10,0 kg) buvo mažesnis nei šalyje (24,7 kg) ir Vilniaus apskrityje (10,9 

kg). 

 

2 komunalinių atliekų tvarkymo įstaigos 
Komunalinių atliekų tvarkymą Švenčionių r. sav. atlieka: 

 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ (Pabradės ir Magūnu seniūnijose); 

 UAB „Švenčionių švara“ (Švenčionių, Švenčionėlių, Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, 

Labanoro, Sarių, Strūnaičio, Svirkų seniūnijose). 

 

1 gyventojas sukaupė apie 296,3 kg mišrių komunalinių atliekų, antrinių 

žaliavų – 9,7 kg  
2019 metais vienas Švenčionių r. sav. gyventojas sukaupė: 

 apie 296,3 kg mišrių komunalinių atliekų; 

 antrinių žaliavų – 9,7 kg (stiklo – 4,3 kg, popieriaus – 4,57 kg, plastiko – 0,89 kg). 
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2.5.2. Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūra 

2020 m. Švenčionių r. sav. geriamojo vandens tiekimo
74

 ir (arba) nuotekų tvarkymo
75

 veiklai 

vykdyti išduotos dvi licencijos dviems įmonėms: 

    UAB „Vilniaus vandenys“; 

 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. 

 

Švenčionių r. sav. administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos duomenimis, vandens 

tiekimo infrastruktūrą ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Švenčionių r. sav. sudaro: 

 36 vandenvietės; 

 46 arteziniai gręžiniai; 

 7 nuotekų valyklos (6 biologinio valymo įrenginiai, 1 infiltracijos laukas); 

 226,3 km vandentiekio tinklų; 

 27,2 km nuotekų tinklų; 

 3  naudojami vandens bokštai. 

2019 m. Švenčionių r. sav. geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi 6 544 abonentai       

(2 689 abonentams paslaugas teikė UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, 3 855 – UAB „Vilniaus 

vandenys“), arba 76 abonentais daugiau nei 2015 m. Nuotekų tvarkymo abonentų skaičius nuo 

2015 m. iki 2019 m. išaugo 170 abonentų (2015 m. – 4 047 abonentai, 2019 m. – 4 217 

abonentai). 

 
2.5.2.1. Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo abonentai. Švenčionių r. sav. 2015–2019 m., vnt. 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija

                                                             
74 Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, vandens tiekimas – ūkinė komercinė veikla, susidedanti 
iš techninių, organizacinių ir ekonominių priemonių, reikalingų geriamajam vandeniui išgauti, pristatyti ir parduoti abonentui (vartotojui). 
Vandens tiekimą vykdo vandens tiekėjas  –  juridinis asmuo, taip pat užsienio valstybės juridinio asmens filialas, įregistruotas Lietuvos 
Respublikoje, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) teikti nuotekų tvarkymo 
paslaugas (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos). 
75  Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, nuotekų tvarkymas – nuotekų surinkimas, 
transportavimas, valymas, apskaita, tyrimas, išleidimas į aplinką ir valymo metu susidariusio dumblo ir kitų atliekų tvarkymas. Nuotekos – tai 
buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje naudotas arba perteklinis (kritulių, paviršinis, drenažinis ar pan.) vanduo, kurį jo turėtojas, naudodamasis 
nuotekų tvarkymo infrastruktūra, išleidžia į gamtinę aplinką arba į kitiems asmenims priklausančią nuotekų tvarkymo infrastruktūrą (pirmasis 
skirsnis, bendrosios nuostatos). 
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2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ Švenčionių r. sav. išgavo 333,3 tūkst. m
3
 geriamojo 

vandens (2015 m. – 237,6 tūkst. m
3
). 2015–2019 m. išgauto geriamojo vandens kiekis išaugo 

40,3 proc. 2019 m. UAB „Vilniaus vandenys“ Švenčionių r. sav. išgavo 376,4 tūkst. m
3
 

geriamojo vandens (2015 m. – 470,9 tūkst. m
3
). 2015–2019 m. išgauto geriamojo vandens kiekis 

sumažėjo 20,1 proc.  

2.5.2.1. lentelė. Geriamojo vandens ir nuotekų statistika Švenčionių r. sav. 2015–2019 m. 

Rodiklis Mato vnt. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 
Pokytis, 

proc. 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 

Išgauta geriamojo 
vandens 

tūkst. m³ 
237,6 297,5 295,4 305,3 333,3 40,3 

Realizuota geriamojo 
vandens 

tūkst. m³ 
162,6 309,5 294,7 301,9 333,3 105,0 

Surinkta nuotekų tūkst. m³ 144,4 174,8 202,7 232,5 254,0 75,9 

Išvalyta nuotekų tūkst. m³ 144,4 174,8 202,2 204,3 241,9 67,5 

UAB „Vilniaus vandenys“ 

Išgauta geriamojo 
vandens 

tūkst. m³ 
470,9 394,9 368,9 415,1 376,4 -20,1 

Realizuota geriamojo 
vandens 

tūkst. m³ 
380,8 297,9 262,4 278,2 248,1 -34,8 

Surinkta nuotekų tūkst. m³ 854,5 849,2  1 124,3 1 021,4 941,0 10,1 

Išvalyta nuotekų tūkst. m³ 466,1 492,5 519,8 506,6 547,5 17,5 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ Švenčionių r. sav. surinko 254,0 tūkst. m
3
 nuotekų 

(2015 m. – 144,4 tūkst. m
3
 nuotekų). 2015–2019 m. surinktų nuotekų kiekis išaugo 75,9 proc. 

2019 m. UAB „Vilniaus vandenys“ Švenčionių r. sav. surinko 941,0 tūkst. m
3
 nuotekų (2015 m. 

– 854,5 tūkst. m
3
 nuotekų). 2015–2019 m. surinktų nuotekų kiekis išaugo 10,1 proc. Išvalytų 

nuotekų kiekis 2015–2019 m. augo (UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ – 67,5 proc., UAB 

„Vilniaus vandenys“ – 17,5 proc.). 

Europos Sąjungos parama. 2014–2020 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ir UAB 

„Vilniaus vandenys“ įgyvendino projektus, kurie iš dalies buvo finansuoti ES lėšomis. 

2.5.2.2. lentelė. 2014–2020 m. įgyvendinti ir įgyvendinami projektai, kuriems buvo skirtas ES finansavimas. 

Projektai Finansavimas 

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 

„Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklo plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“  ES finansavimas –   
 448 956,39 Eur 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra 
Švenčionių rajone“  

ES finansavimas –   
 655 083,04 Eur 

UAB „Vilniaus vandenys“ 

„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“  ES finansavimas –   
298 991,92 

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra 
Švenčionių rajone“  

ES finansavimas –   
740 084,39 Eur  

 „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“  ES finansavimas –   
3 347 622,97 Eur 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 



  

85 
 

Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros situacijos 

apibendrinimas

 
 

 
 

 

 
 

2 įmonės vykdo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą 
Švenčionių r. sav. geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą vykdo: 

 UAB „Vilniaus vandenys“; 

 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“. 

Vandens tiekimo infrastruktūrą ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

Švenčionių r. sav. sudaro: 

 36 vandenvietės, 46 arteziniai gręžiniai, 226,3 km vandentiekio tinklų, 3  naudojami 

vandens bokštai; 

 7 nuotekų valyklos (6 biologinio valymo įrenginiai, 1 infiltracijos laukas), 27,2 km 

nuotekų tinklų. 

Abonentų skaičiaus augimas 
Švenčionių r. sav. 2015–2019 metais abonentų prisijungusių prie: 

 vandens tiekimo tinklų skaičius išaugo 1,2 proc.; 

 nuotekų surinkimo tinklų skaičius išaugo 4,2 proc. 
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2.5.3. Energetinė infrastruktūra 

Centralizuotas šilumos tiekimas. Centralizuotos šilumos gamybos  ir šilumos tiekimo  

paslaugas Švenčionių r. sav. teikia UAB „Fortum Švenčionių energija“. UAB „Fortum 

Švenčionių energija“ įkurta 2001 m. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys – šilumos ir karšto 

vandens gamyba, tiekimas ir pardavimas gyventojams, įmonėms ir įstaigoms Švenčionių, 

Švenčionėlių ir Pabradės miestuose.  

Įmonė eksploatuoja 5 katilines: po 2 Pabradės ir Švenčionių miestuose, 1 Švenčionėlių mieste. 

Visuose daugiabučiuose, kuriems tiekiama centralizuota šiluma, yra įrengti ir veikia 

individualūs, automatizuoti šilumos punktai. 2019 m. įmonė eksploatavo: 

 13 650 m nuosavybės teise bendrovei priklausančių šilumos trasų; 

 729 m savivaldybei priklausančių šilumos trasų; 

 851 m kitiems vartotojams priklausančių šilumos trasų. 

Taip pat Pabradės mieste centralizuotą šilumos tiekimą vykdo UAB „Pabradės komunalinis 

ūkis“. Bendrovė šilumos tiekimą vykdo Kranto g. 4 daugiabučiam namui ir Pašto g. 6A. 

Elektros energija ir apšvietimas. Švenčionių r. sav. gerai  išplėsti elektros energijos 

paskirstymo tinklai. Didžioji dalis elektros tinklų perdavimo linijų yra geros būklės. 

Savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, elektros energiją gyventojams tiekia AB „Energijos 

skirstymo operatorius“. Į Švenčionių r. sav. elektros energija
76

 tiekiama iš bendros Lietuvoje 

elektros energijos tiekimo sistemos
77

. 

 

Energetinės infrastruktūros situacijos apibendrinimas  

Šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas teikia UAB „Fortum Švenčionių 

energija“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 
 Šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas teikia UAB „Fortum Švenčionių energija“ ir UAB 

„Pabradės komunalinis ūkis“; 

 Eksploatuoja ir prižiūri 5 katilines Švenčionių rajone.  

                                                             
76 Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą, elektros energija – gaminama aktyvinė elektros energija, kuri kaip prekė pateikiama 
vartotojui (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos). 
77 Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą, energijos tiekimo arba energetikos sistema – tarpusavyje suderintu režimu 
funkcionuojanti elektros įrenginių, skirtų elektros energijai gaminti, perduoti ir skirstyti, visuma (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos). 
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2.5.4. Transporto ir susisiekimo infrastruktūra 

Švenčionių r. sav. valstybinės reikšmės automobilių kelių tinklą sudaro:  

 5 krašto keliai 78 : Vilnius–Švenčionys–Zarasai, Pabradė–Molėtai, Švenčionys–Utena, 

Molėtai–Kaltanėnai–Ignalina, Švenčionys–Lentupiai; 

 44 rajoniniai keliai79.  

Magistralinių kelių
80

 Švenčionių r. sav. nėra. 

Per Švenčionių r. sav. teritoriją taip pat eina geležinkelio atkarpa Vilnius–Turmantas. 

Vienas reikšmingiausių kelių būklės vertinimo rodiklių – esama kelių danga. 2019 m. 

Švenčionių r. sav. automobilių kelių su danga ilgis siekė 1 100 km. Švenčionių r. sav. keliai su 

danga sudarė 1,5 proc. šalies ir 10,3 proc. Vilniaus apskrities rodiklio. Bendras kelių ilgis 

Švenčionių r. sav. per penkerius metus išaugo 14,2 proc., Vilniaus apskrityje sumažėjo 0,2 proc., 

šalyje sumažėjo 0,8 proc. 

 
2.5.4.1. pav. Kelių ilgis 2019 m. (km) ir jo pokytis 2015–2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Tarp lyginamų savivaldybių 2015–2019 m. kelių su danga ilgis labiausiai augo Trakų r. sav. 

(18,7 proc.), o mažėjo – Vilniaus m. sav. (-9,8 proc.) 

Keliai su patobulinta danga
81

, 2019 m. sudarė 15,8 proc. visų Švenčionių r. sav. vietinės 

reikšmės kelių ir tai buvo mažiausias rodiklis tarp visų analizuojamų savivaldybių. Šalies 

vidurkis 2019 m. siekė 30,8 proc., Vilniaus apskrityje – 33,4 proc. visų vietinės reikšmės kelių 

buvo su patobulinta danga. 2015–2019 m. Švenčionių r. sav., kaip ir apskrityje bei šalyje, kelių 

su patobulinta danga skaičius didėjo (atitinkamai – 1,2 proc., 2,4 proc. ir 2,2 proc.). 

Švenčionių r. sav. 2019 m. žvyrkeliai
82

 sudarė 35,2 proc. visų vietinės reikšmės kelių. Pagal šį 

rodiklį Švenčionių r. sav. atsiliko nuo šalies (53,9 proc.), Vilniaus apskrities (46,7 proc.) 

rodiklių. 2015–2019 m. žvyro kelių skaičius Švenčionių r. sav. išaugo 21,4 proc., kai šalyje 

sumažėjo 2,5 proc., Vilniaus apskrityje sumažėjo 2,0 proc. Daugelyje analizuojamų savivaldybių 

žvyro kelių skaičius mažėjo, didėjo tik Šalčininkų r. sav. (7,6 proc.) ir Trakų r. sav. (31,9 proc.). 

                                                             
78 Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą, krašto keliais vadinami keliai, jungiantys magistralinius kelius, administracinių vienetų centrus ir 
didžiuosius miestus arba besijungiantys vienas su kitu (I skyrius, bendrosios nuostatos, 3 straipsnis). 
79 Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą, rajoniniais keliais vadinami keliai, jungiantys krašto kelius, miestus, kaimus, kitus objektus, bet 
nepriskirti krašto keliams (I skyrius, bendrosios nuostatos, 3 straipsnis). 
80 Pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą, magistraliniais keliais vadinami tarptautinio susisiekimo Lietuvos keliai (I skyrius, bendrosios 
nuostatos, 3 straipsnis). 
81 Lietuvos automobilių kelių direkcija kelius su patobulinta danga skirsto  į asfaltbetonio ir cementbetonio. 
82 Remiantis Lietuvos statistikos departamento Automobilių kelių statistinio tyrimo metodika (2015),  žvyrkeliai – tai keliai, padengti žvyru. 
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Švenčionių r. sav. 2019 m. grunto keliai
83

 sudarė 49,0 proc. visų vietinės reikšmės kelių, šalyje – 

15,3 proc., Vilniaus apskrityje – 19,9 proc. 2015–2019 m. grunto kelių dalis Švenčionių r. sav. 

išaugo 124,0 proc., šalyje – 6,2 proc., apskrityje – 39,1 proc. Kitose analizuojamose 

savivaldybėse grunto kelių dalis labiausiai išaugo Elektrėnų sav. (28,6 proc.), Vilniaus r. sav. 

(86,5 proc.) ir Širvintų r. sav. (1 059,5 proc.). 

 
2.5.4.2. pav. Vietinės reikšmės kelių pasiskirstymas pagal dangas 2019 m., proc. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Atsižvelgiant į kelių dangos rodiklius, didžiausias susisiekimo infrastruktūros trūkumas 

Švenčionių r. sav. yra didelė grunto ir žvyro kelių dalis. 

2019 m. dviračių takų ilgis Švenčionių r. sav. buvo 1,4 km ir sudarė 0,7 proc. Vilniaus apskrities 

(204,6 km) rodiklio. 2019 m. Švenčionių r. sav. buvo mažiausias dviračių takų ilgis visoje 

apskrityje, kitose savivaldybėse (nevertinant Vilniaus m. sav.) dviračių takų ilgis buvo nuo 5,4 

km (Ukmergės r. sav.) iki 15,8 km (Elektrėnų sav.). 

Švenčionių r. sav. 2019 m. buvo registruota 11 751 kelių transporto priemonė
84

, tai sudarė 2,8 

proc. visų Vilniaus apskrityje ir 0,8 proc. visų šalyje registruotų transporto priemonių. 2015–

2019 m. registruotų transporto priemonių skaičius Švenčionių r. sav. išaugo 19,5 proc., šalyje – 

20,5 proc., apskrityje – 21,3 proc. Tarp lyginamų savivaldybių 2015–2019 m. registruotų 

transporto priemonių skaičius augo visose savivaldybėse, iš jų daugiausia Trakų r. sav. (31,4 

proc.) 

                                                             
83 Remiantis Lietuvos statistikos departamento Automobilių kelių statistinio tyrimo metodika (2015), grunto keliai – keliai be dangos. 
84 Pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, transporto priemonė – priemonė žmonėms ir (arba) kroviniams, taip 
pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti. Ši sąvoka taip pat apima traktorius, savaeiges mašinas ir eismui ne keliais skirtas transporto 
priemones (pirmasis skirsnis, bendrosios nuostatos, 2 straipsnis). 
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*Vilniaus m. sav. duomenys grafike neperteikiami dėl itin didelio atotrūkio nuo kitų lyginamų savivaldybių 

2.5.4.3. pav. Transporto priemonių skaičius 2015–2019 m. (vnt.) ir jo dinamika 2015–2019 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2019 m. Švenčionių r. sav. 1 000–iui gyventojų teko vienas didžiausių lengvųjų automobilių 

skaičius (498 automobiliai) iš vertintų savivaldybių (daugiau tik Širvintų r. sav. – 539). 2019 m. 

šalyje 1 000–iui gyventojų teko 466 automobiliai, Vilniaus apskrityje – 408 automobiliai. 

 
2.5.4.4. pav. Lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų, 2015–2019 m. (vnt.) bei rodiklio 

dinamika 2015–2019 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

2015 m. lyginant su 2019 m., visose nagrinėjamose teritorijose 1 000-iui gyventojų tenkantis 

lengvųjų automobilių kiekis išaugo 11–34 proc. Švenčionių r. sav. 1 000-iui gyventojų tenkantis 

lengvųjų automobilių skaičius išaugo 31,7 proc., šalyje – 21,0 proc., Vilniaus apskrityje – 15,9 

proc. 

2019 m. Švenčionių r. sav. autobusais
85

 buvo pervežta 179,9 tūkst. asmenų. Per penkerius metus 

vežamų autobusais keleivių skaičius Švenčionių r. sav. sumažėjo 21,3 proc., kai šalyje mažėjo 

5,4 proc., o apskrityje – 2,8 proc.  

Vidutiniškai vienam Švenčionių r. sav. gyventojui per 2019 m. teko 8 kelionės autobusu. Šis 

rodiklis buvo mažiausias tarp vertintų savivaldybių, mažesnis nei šalyje (104) ir apskrityje (188). 

                                                             
85 Remiantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, autobusas – motorinė transporto priemonė, skirta vežti žmonėms bei bagažui ir 
turinti daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas įskaitant vairuotojo vietą (2 straipsnis)  
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2015–2019 m. rodiklis Švenčionių r. sav. mažėjo (12,8 proc.), kai dalyje nagrinėjamų teritorijų 

augo.  

 
2.5.4.5. pav. Kelionių autobusu skaičius, tenkantis vienam gyventojui, 2015–2019 m. (vnt.) bei rodiklio 

dinamika 2015–2019 m., proc. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Keleivių vežimo paslaugas Švenčionių r. sav. teritorijoje 2019 m. teikė 6 vežėjai: 

 keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais vežė UAB 

„Transporto centras“; 

 keleivių vežimo paslaugas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais teikė 5 vežėjai: 

UAB ,,Meteorit turas“, IĮ ,,Seknija“, UAB ,,Molėtų autobusų parkas“, UAB ,,Utenos 

autobusų parkas“ ir UAB ,,Svirka“. 

2019 m. UAB ,,Transporto centras“ pagal Švenčionių r. sav. administracijos ir UAB ,,Transporto 

centras“ 2018 m. liepos 20 d. sudarytą sutartį paslaugas teikė su Euro IV arba lygiavertį teršalų 

išmetimo standartą atitinkančiomis 23 transporto priemonėmis. Naujesnėse transporto 

priemonėse yra efektyvesnės kondicionavimo ir šildymo sistemos, mažesnės kuro, tepalų 

sąnaudos, mažinančios į aplinką išmetamų teršalų kiekį. 

2019 metais Švenčionių r. sav. buvo patvirtinta 12 vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų. 

Nustatytų maršrutų skaičius, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 1 maršrutu (Pabradė–Družiliai–

Pailgis–Družiliai–Pabradė), nes žymiai sumažėjo keleivių srautas šiuo maršrutu. 

 

Transporto ir susisiekimo infrastruktūros situacijos apibendrinimas  

 
 

 
 

 

 

 

5 krašto keliai ir 44 rajoniniai keliai 
Per Švenčionių rajono teritoriją eina šie valstybiniai keliai: 

 5 krašto keliai; 

 44 rajoniniai keliai. 

Rajoną kertą geležinkelio linija. 

15,8 proc. kelių su patobulinta danga, 35,2 proc. žvyro kelių ir 49,0 proc. 

grunto kelių 
Švenčionių rajone tikslinga tobulinti kelių būklę, nes: 

 kelių su patobulinta danga dalis yra maža (15,8 proc.), šalyje šie keliai sudaro 30,8 proc., o 

apskrityje – 33,4 proc.; 

 žvyro kelių dalis (35,2 proc.) mažesnė nei šalyje (53,9 proc.) ir Vilniaus apskrityje (46,7 

proc.); 

 grunto kelių dalis yra didelė (49,0 proc.), šalyje ji sudaro 15,3 proc., o Vilniaus apskrityje 

– 19,9 proc. 
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Dviračių takų ilgis 1,4 km 
2019 m. Švenčionių dviračių takų ilgis buvo 1,4 km ir tai buvo mažiausias rodiklis tarp lyginamų 

savivaldybių. 

 

498 lengvieji automobiliai, tenkantys 1 000-iui gyventojų 
 Švenčionių r. sav. 1 000-iui gyventojų teko 498 lengvieji automobiliai; 

 šalyje 1 000-iui gyventojų teko 466 automobiliai; 

 Vilniaus apskrityje 1 000-iui gyventojų teko 408 automobiliai. 

 

Keleivių vežimo paslaugas 2019 m. teikė 6 vežėjai 
 vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais vežė UAB ,,Transporto 

centras“; 

 keleivių vežimo paslaugas tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais teikė 5 vežėjai: 

UAB ,,Meteorit turas“, IĮ ,,Seknija“, UAB ,,Molėtų autobusų parkas“, UAB ,,Utenos 

autobusų parkas“ ir UAB ,,Svirka“. 
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2.5.5. Technologinė ir informacinė infrastruktūra  

Informacinės visuomenės plėtra yra neatsiejama nuo informacinių technologijų aplinkos plėtotės. 

Siekiant technologinės ir informacinės infrastruktūros plėtros, svarbu, jog gyventojams būtų 

prieinamos naujos kartos viešosios paslaugos, užtikrinama galimybė verslo procesus perkelti į 

elektroninę erdvę ir pan.  

Švenčionių r. sav. administracijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaitos duomenimis, 2019 m. 

Švenčionių r. sav. buvo plėtojamos informacinės technologijos, siekiama jų efektyvesnio 

panaudojimo. Aptarnavo 220 personalinių kompiuterių, 74 spausdintuvus, administravo 9 

tarnybines stotis (serverius). Paruošta naudojimui kompiuterinė technika 2019 m. vykusiems 

rinkimams ir referendumams. Pakeisti 52 pasenę kompiuteriai naujais. Daugelyje senesnių 

kompiuterių atnaujinta operacinė sistema iki Windows 10 naujausios versijos. Užtikrintas 

Švenčionių r. sav. 10 tarybos posėdžių elektroninio balsavimo, diskusijų, posėdžių transliavimo 

interneto svetainėje bei posėdžių valdymo sistemų darbas. 

2019 metais Švenčionių r. sav. buvo: 

 
 

 

 

Nuolat atnaujinama ir papildoma informacija rajono savivaldybės interneto 

svetainėje, paskelbti 449 straipsniai (2018 m. – 504), vidutinis apsilankymų 

svetainėje skaičius per mėnesį 2 438 (2018 m. – 2 640); 
 

Savivaldybės „Youtube“ kanale paskelbta 10 tarybos posėdžių vaizdo įrašai, kurie 

buvo peržiūrėti 12 513 kartus (2018 m. – 12 606); 
 

Savivaldybes paskyros „Facebook“ socialiniame tinkle prenumeratorių skaičius 

2020 m. lapkričio pradžioje – 4 693. 

2019 metais buvo administruojamos šios informacinės sistemos:  

 Dokumentų valdymo sistema; 

 Strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistema; 

 Vieningos apskaitos ir valdymo sistema; 

 Gyvenamosios vietos deklaravimo sistema; 

 Žemės nuomos mokesčių skaičiavimo sistema IS MASIS; 

 Turinio valdymo sistema (www.svencionys.lt svetainė); 

 Elektroninio balsavimo; 

 IS „Sąmata“ (statybos sąmatų sudarymui); 

 Socialinės paramos apskaitos sistema Parama; 

 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo ir 

apskaitos sistema IS RUATIS; 

 Švietimo įstaigų darbo užmokesčio apskaitos programa Vira3; 

 Viešųjų pirkimų planavimo, registravimo ir valdymo programinė įranga EcoCost. 

 

Technologinės ir informacinės infrastruktūros situacijos apibendrinimas

 

 

Vykdomas informacinių technologijų ir interneto svetainių atnaujinimas ir 

plėtra 
 atnaujinta kompiuterinė įranga 52 kompiuterizuotoms darbo vietoms; 

 veikianti ir nuolat plečiama interneto svetainė www.svencionys.lt.; 

 turima paskyra socialiniame tinkle „Facebook“.
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2.6. VIEŠASIS VALDYMAS  

Teisinė bazė. Švenčionių r. sav. savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir vidaus dokumentais: Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, 

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuostatais ir kitais savivaldos institucijų veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais.  

Organizacinė struktūra. Švenčionių r. sav. atstovaujamoji institucija yra taryba, turinti vietos 

valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vykdomoji institucija – administracijos 

direktorius, turintis viešojo administravimo teises ir pareigas. Šios savivaldybės institucijos yra 

atsakingos už savivaldos teisės įgyvendinimą.  

2.6.1 lentelė. Savivaldybės funkcijos pagal veiklos pobūdį 

Funkcijos Įgyvendinimas 

Vietos valdžios Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. 

Viešojo administravimo Atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios 
institucijos), kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, 
kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo 
administravimo teises savivaldybės teritorijoje. 

Viešųjų paslaugų teikimo Įgyvendina savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal sudarytas sutartis kiti 
viešai pasirenkami fiziniai ar juridiniai asmenys. 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybą sudaro įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti 

savivaldybės bendruomenės atstovai – 25 savivaldybės tarybos nariai.  

Savivaldybėje sudaryti 3 Švenčionių rajono savivaldybės tarybos komitetai:  

 Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų; 

 Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos; 

 Kontrolės komitetas. 

Iki 2014 m. Lietuvoje vietos savivaldos merą slaptu balsavimu rinko savivaldybės taryba, ji 

galėjo merą ir atleisti iš pareigų. Nuo 2015 m. Lietuvoje savivaldybių merai pradėti rinkti 

tiesiogiai. Strateginio plėtros plano rengimo metu Švenčionių rajono savivaldybės meras yra 

Rimantas Klipčius. 

Švenčionių r. sav. veikia Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (viešasis 

juridinis asmuo), kurią 2019 m. sudarė 3 valstybės tarnautojų pareigybės: savivaldybės 

kontrolierius, savivaldybės kontrolieriaus patarėjas ir vyriausiasis specialistas.  

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūra: 
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2.6.1. pav. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos struktūra 

Šaltinis: Švenčionių rajono savivaldybės administracija 

Žmogiškieji ištekliai. Dirbančiųjų skaičius administracijoje ir seniūnijose 2019-12-31 (228 

darbuotojai), palyginus su 2018-12-31 (240 darbuotojų) sumažėjo apie 5,0 proc. (12 darbuotojų). 

Kadangi kasmet didėja reikalavimai viešojo administravimo institucijoms, labai svarbus 

kvalifikacijos tobulinimas. 2019 m. Švenčionių rajono savivaldybės 202 darbuotojai dalyvavo 

mokymuose (2015 m. – 72 darbuotojai). Tobulinančių kvalifikaciją darbuotojų skaičius 2015–

2019 m. išaugo 180,6 proc.  

Lygias galimybes ir teises užtikrinančios priemonės. Švenčionių rajono savivaldybės taryboje 

yra 64,0 proc. vyrų ir 36,0 proc. moterų, administracijos skyriams vadovauja 18,2 proc. vyrų ir 

81,2 proc. moterų, administracijos direktorė yra moteris. Savivaldybės įstaigoms, teikiančioms 

viešąsias paslaugas, vadovauja 68,2 proc. moterų ir 31,8 proc. vyrų. 

Verslo subjektams, nepriklausomai nuo lyties, yra sudarytos lygios galimybės gauti finansavimą, 

dalyvauti konkursuose ir t. t. Švenčionių rajono savivaldybė įgyvendina įvairius viešosios 

infrastruktūros ir viešųjų erdvių gerinimo projektus, kurių rezultatais gali naudotis Švenčionių 

miesto ir rajono gyventojai, svečiai, investuotojai, nepriklausomai nuo jų lyties. Švenčionių 

rajono savivaldybės darbuotojai nuolat konsultuoja rajono ir miesto gyventojus lygių teisių 

įgyvendinimo klausimais, informacija teikiama elektroniniais sklaidos kanalais, administracijos 

specialistai dalyvauja įvairiuose mokymuose, seminaruose.  
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Viešojo valdymo situacijos apibendrinimas

 
 

 
 

 
 

25 tarybos nariai ir 3 tarybos komitetai 
 Švenčionių rajono savivaldybės tarybą sudaro įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai 

išrinkti 25 savivaldybės bendruomenės atstovai – savivaldybės tarybos nariai; 

 Sudaryti 3 Švenčionių rajono savivaldybės tarybos komitetai. 
 

180,6 proc. išaugęs kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius 
 2019 m. kvalifikaciją kėlė 202 Švenčionių rajono savivaldybės darbuotojai, o 2015 m. – 

72 darbuotojai. 
 

Vadovaujančias pareigas užima tiek vyrai, tiek moterys 

 savivaldybės taryboje yra 64,0 proc. vyrų ir 36,0 proc. moterų; 

 savivaldybės administracijos skyriams vadovauja 18,2 proc. vyrų ir 81,2 proc. moterų; 

 savivaldybės įstaigoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, vadovauja 31,8 proc. vyrų ir 

68,2 proc. moterų.
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3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) 

ANALIZĖ 

 

DEMOGRAFINĖ APLINKA IR UŽIMTUMAS 

STIPRYBĖS 

- Mažėjantis mirtingumas 

- Augantis atvykusiųjų imigrantų skaičius 

- Mažėjanti tarptautinė ir vidinė emigracija 

 

SILPNYBĖS 

- Sparčiau nei šalyje mažėjantis gyventojų skaičius 

- Mažėjanti vaikų dalis bendroje gyventojų struktūroje 

- Spartesni nei šalyje gyventojų senėjimo tempai 

- Nedarbo lygis aukštesnis nei šalyje  

- Mažesnis nei šalyje vidutinis darbo užmokestis bei 

vienas mažiausių apskrityje 

GALIMYBĖS 

- Sąlygų mokytis, dirbti ir gyventi gerinimas, siekiant 

mažinti emigraciją 

- Darbo vietų kūrimas ir kūrimo skatinimas 

 

GRĖSMĖS 

- Spartus demografinės senatvės koeficiento 

blogėjimas turės įtakos demografiniam disbalansui 

ateityje 

- Nuo šalies vidurkio atsiliekantis darbo užmokestis 

gali didinti emigracijos srautus ateityje 

 

 

EKONOMIKA IR VERSLAS 

STIPRYBĖS 

- Sparčiau nei šalyje ir apskrityje augančios 

materialinės investicijos bei tiesioginės užsienio 

investicijos 

- Dominuojantis smulkus ir vidutinis verslas  

- Aukštesnis nei šalyje ir apskrityje veikiančių ūkio 

subjektų skaičiaus augimas  

SILPNYBĖS 

- Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui, atsilieka nuo šalies ir apskrities vidurkių 

 

GALIMYBĖS 

- Naujų investuotojų pritraukimas 

- Verslumo skatinimas  

- Tinkamas investicinio kapitalo panaudojimas bei 

ūkio vystymosi sparta gali įtakoti rajono 

konkurencingumo augimą vietos bei tarptautiniu 

mastu 

- Alternatyvių veiklų kaimiškose teritorijose 

plėtojimas 

GRĖSMĖS 

- Ekonominiai rodikliai, atsiliekantys nuo šalies ir 

apskrities ekonominių rodiklių, ateityje gali lemti 

didėjančius rajono ir šalies ekonominius skirtumus 
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ŽEMĖS ŪKIS 

STIPRYBĖS 

- Medynų produktyvumas didesnis nei vidutiniškai 

šalyje 

- Miško ir vandens telkinių dalis didesnė nei 

vidutiniškai šalyje 

- Vidutinis ūkio dydis didžiausias tarp lygintų 

savivaldybių bei didesnis nei apskrities ir šalies 

vidurkiai 

SILPNYBĖS 

- Mažesnė nei vidutiniškai šalyje žemės ūkio 

naudmenų dalis 

- Mažas grūdinių kultūrų derlingumas 

GALIMYBĖS 

- Palankios sąlygos miškininkystei plėtoti 

- Tinkamas investicinio kapitalo panaudojimas bei 

ūkio vystymosi sparta gali daryti įtaką rajono 

konkurencingumo augimui 

- Alternatyvių veiklų kaimiškose teritorijose 

plėtojimas 

GRĖSMĖS 

- Hidrometeorologinės sąlygos ir klimato kaitos 

problema prisideda prie mažėjančios bendrosios 

žemės ūkio produkcijos, ypatingai augalininkystės 

žemės ūkio šakoje 

- Ūkių konkurencingumo mažėjimas, nesugebant 

prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų 

 

STATYBA IR GYVENAMASIS FONDAS 

STIPRYBĖS 

- Sparčiausiai tarp lygintų savivaldybių augančios 

statybos darbų apimtys 

- Naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, 

didesnis nei vidutiniškai šalyje ir apskrityje  

SILPNYBĖS 

- Mažiausias baigtų statyti gyvenamųjų namų skaičius 

Vilniaus apskrityje 

- Vienas mažiausių baigtų statyti negyvenamųjų namų 

skaičius Vilniaus apskrityje 

GALIMYBĖS 

- Augantis statybos įmonių skaičius ir statybos darbų 

apimčių augimas prisideda prie rajono ekonominės 

plėtros stabilumo, nepriklausančio nuo išorinių 

finansavimo šaltinių (ES, kitų) 

- Gyventojai turi galimybę gyventi erdvesniuose 

būstuose 

GRĖSMĖS 

- Mažėjantis gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų 

poreikis ateityje dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo 
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TURIZMAS, KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDAS 

STIPRYBĖS 

- Veikia Švenčionių verslo turizmo informacijos 

centras  ir Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras 

- Didelis vandens telkinių, miškų skaičius 

- Kultūros vertybių ir gamtos paveldo gausa 

- Augantis turistų skaičius 

SILPNYBĖS 

- Mažėjantis vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose 

- Mažėjantis apgyvendintų turistų skaičius 

 

 

 

GALIMYBĖS 

- Didėjantis naujų turizmo produktų ir paslaugų (pvz., 

ėjimo, bėgimo maratonai, vandens sportas ir 

pramogos bei kt.) poreikis  

- Vandens turizmo paslaugų plėtra 

- Intensyvesnė informacijos apie Švenčionių r. sav. 

teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas sklaida  

- Didėjantis gyventojų mobilumas ir poreikis turizmo 

bei rekreacijos paslaugoms  

- Esamos infrastruktūros pritaikymas žiemos turizmui 

(lygumų slidinėjimas) 

GRĖSMĖS 

- Ribota turizmo paslaugų įvairovė gali sumažinti 

turistų srautus ateityje, todėl reikalinga alternatyvių 

turizmo paslaugų paieška 

- Nemažėjanti turizmo sektoriaus sezoniškumo 

problematika  

 

 

ŠVIETIMAS 

STIPRYBĖS 

- Auganti institucinio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo aprėptis 

- Meninės pakraipos neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų poreikius atitinkanti pasiūla  

- Rajone veikianti profesinio mokymo įstaiga 

- Veikiantis Trečiojo amžiaus universitetas  

SILPNYBĖS 

- Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius 

mažėjo sparčiau nei šalyje ir apskrityje 

- Augantis nesimokančių mokinių skaičius 

 

GALIMYBĖS 

- Jaunų kvalifikuotų pedagogų pritraukimas į rajoną 

- Gerai besimokančių, aukštų rezultatų pasiekusių ir 

(arba) asmeninę pažangą padariusių mokinių 

skatinimas 

- Galimybė įgyti profesinį išsilavinimą gyvenamajame 

rajone 

GRĖSMĖS 

- Pedagogų darbo krūvio mažėjimas dėl mažėjančio 

mokinių skaičiaus 

- Lėšų trūkumas švietimo išteklių, ugdymo priemonių 

įsigijimui, ugdymo procesų modernizavimui 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

STIPRYBĖS 

- Pakankamas sveikatos priežiūros įstaigų tinklas 

- Veikiantis Švenčionių rajono visuomenės sveikatos 

biuras     

SILPNYBĖS 

- Mažesnis nei šalyje ir apskrityje aktyvių gydytojų 

skaičius 

- Sparčiai nei šalyje ir apskrityje augantis 

užregistruotų susirgimų skaičius  

- Mažesnė nei šalyje vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė  bei mažiausia Vilniaus apskrityje 

- Labiau nei šalyje ir apskrityje dominuoja 

mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų ir 

piktybinių navikų 

GALIMYBĖS 

- Jaunų, kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų 

pritraukimas į rajoną 

- Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas modernia, 

šiuolaikine medicinos technika bei įstaigų 

modernizavimas 

- Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra 

- Prevencinių programų prieinamumo didinimas, 

visuomenės sveikos gyvensenos skatinimas 

GRĖSMĖS 

- Žmogiškųjų išteklių ir infrastruktūros poreikis 

ateityje 

- Blogėjanti gyventojų sveikata dėl netinkamo 

gyvenimo būdo 

- Neaiški ir dažnai besikeičianti sveikatos priežiūros 

nacionalinė politika, sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumas, jų amžiaus vidurkio augimas 

 

SOCIALINĖ APLINKA 

STIPRYBĖS 

- Mažėjantis socialinių pašalpų gavėjų skaičius 

- Mažėjantis socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius 

ir jose augančių vaikų skaičius 

- Mažėjantis vaikų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), 

skaičius 

- Mažėjantis asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas 

sumažėjęs darbingumas, skaičius 

SILPNYBĖS 

- Augantis vaikų, kuriems pirmą kartą nustatyta 

negalia, skaičius 

- Gana ilgos laukiančiųjų socialinio būsto eilės bei 

socialinio būsto stoka  

 

GALIMYBĖS 

- Galimybė gauti reikiamas socialines paslaugas kuo 

arčiau savo gyvenamosios vietos ar namuose 

- Savanorių, NVO, bendruomenės įtraukimas į 

socialinių paslaugų teikimą, socialinių darbuotojų ir 

jų padėjėjų pritraukimas į rajoną 

- Mažėjančios išlaidos socialinėms pašalpoms, 

mažėjant socialinių paslaugų gavėjų skaičiui 

GRĖSMĖS 

- Neteikiama kompleksinė pagalba suaugusiems 

socialinę riziką patiriantiems asmenims; 

- Nemažam skaičiui likusių be tėvų globos vaikų vis 

dar teikiamos socialinės globos paslaugos vaikų 

globos namuose, nepakankamas bendruomeninių 

vaikų globos namų skaičius 

- Trūksta kompleksinių, socialinės priežiūros paslaugų 

proto negalią turintiems asmenims bei kompleksinių, 

atokvėpio paslaugų neįgalius asmenis prižiūrintiems 

asmenims 
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KULTŪRA IR MENAS 

STIPRYBĖS 

- Optimalus kultūros įstaigų tinklas 

- Augantis Švenčionių r. sav. kultūros centrų renginių 

dalyvių ir jų lankytojų skaičius 

- Augantis muziejaus renginių, edukacinių užsiėmimų 

bei lankytojų skaičius 

SILPNYBĖS 

- Mažėjantis meno mėgėjų kolektyvų ir jų dalyvių 

skaičius  

- Mažėjantis fizinių Švenčionių r. sav. VB lankytojų 

skaičius  

 

GALIMYBĖS 

- Jaunų, motyvuotų kultūros ir meno darbuotojų 

pritraukimas į rajoną, kultūros infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra 

- Kultūros renginių kokybės, o ne kiekybės pasiūlos 

didinimas  

- Švenčionių r. sav. VB dokumentų fondo įvairovės 

didinimas, skatinimas naudotis virtualiomis 

paslaugomis 

GRĖSMĖS 

- Kintanti demografinė situacija 

- Ateityje mažėsiantis kultūros įstaigų lankytojų ir 

dalyvių skaičius dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus 

 

 

KŪNO KULTŪRA IR SPORTAS 

STIPRYBĖS 

- Veikiantis Švenčionių rajono sporto centras, kuriame 

plėtojamos įvairios sporto šakos 

- Pakankamas sporto organizacijų (įskaitant sporto 

klubus) tinklas 

- Augantis sporto varžybų ir sveikatingumo renginių 

dalyvių skaičius 

- Optimali ir pakankama mėgėjiška sporto 

infrastruktūra 

SILPNYBĖS 

- Aukštesnio meistriškumo sportininkų, baigusių 

bendrojo lavinimo mokyklas nutekėjimas į 

didžiuosius šalies miestus 

- Mažėjantis gyventojų fizinis aktyvumas 

GALIMYBĖS 

- Jaunų, motyvuotų trenerių pritraukimas į rajoną 

- Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas 

- Įvairių sporto renginių organizavimas 

- Sporto infrastruktūros kokybės ir prieinamumo 

gerinimas profesionaliam sportui plėtoti 

GRĖSMĖS 

- Sporto renginių, sporto varžybų, sporto stovyklų 

ribotumas mažina gyventojų domėjimąsi sportu, 

mažina fizinį aktyvumą, neskatina profesionalių 

sportininkų rengimo 

- Ribotos galimybės rengti profesionalius sporto 

renginius, pritraukti sporto turistus, rengti aukšto 

meistriškumo sportininkus 
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NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS, BENDRUOMENĖS IR 

JAUNIMAS 

STIPRYBĖS 

- Veikiančios NVO, bendruomenės 

- Veikia dvi VVG, kurios abi gavusios finansavimą 

- Jaunimo dalis bendroje gyventojų struktūroje yra 

tokia pati kaip šalyje, didesnė nei apskrityje  

- Įgyvendinama jaunimo politika, veikia atvirosios 

jaunimo erdvės 

SILPNYBĖS 

- Renginių, veiklų (ne tik mokiniams, bet ir vyresniam 

jaunimui) trūkumas 

GALIMYBĖS 

- NVO, bendruomenių, JO vykdomi projektai 

- Vietos veiklos grupių strategijos įgyvendinimas 

- Jaunimo užimtumo skatinimas 

GRĖSMĖS 

- Informacinės sklaidos stoka gali lemti jaunimo 

pasyvumą, mažėjantį JO skaičių, o kartu ir JO 

projektų skaičių 

 

VIEŠASIS SAUGUMAS IR VIEŠOJI TVARKA 

STIPRYBĖS 

- Mažėjantis užregistruotų nusikaltimų skaičius 

- Mažėjantis gaisrų skaičius 

- Veikianti Ekstremalių situacijų komisija, 

Ekstremalių situacijų operacijų centras, įsteigti 

kolektyviniai apsaugos statiniai 

SILPNYBĖS 

- Mažėjanti ištirtų nusikalstamų veikų dalis  

- Mažėjantis policijos pareigūnų skaičius 

- Augantis kelių eismo įvykių ir juose sužeistų asmenų 

skaičius 

GALIMYBĖS 

- Pilietinių akcijų, prevencinių programų 

organizavimas ir vykdymas 

- Teisės pažeidimų prevencijos užtikrinimas 

- Saugios aplinkos formavimas, užtikrinant 

infrastruktūros plėtrą ir kūrimą 

 

GRĖSMĖS 

- Priimami policijos optimizavimo sprendimai nemažą 

dalį funkcijų perkelia į apskritis, tokiu būdu 

mažinant saugumą rajonuose 
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APLINKOS APSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS 

STIPRYBĖS 

- Mažėjantis taršių įmonių skaičius 

- Mažėjantis teršalų, išmestų į aplinkos orą iš 

stacionarių taršos šaltinių, kiekis 

- Mažesnis nei šalyje ir apskrityje vienam gyventojui 

tenkantis stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis 

- Stabilizavęsis mišrių atliekų kiekis 

SILPNYBĖS 

- Gyventojų stambiagabaričių atliekų palikimas prie 

konteinerių 

GALIMYBĖS 

- Aplinkosauginio švietimo vykdymas siekiant 

efektyvaus atliekų rūšiavimo ir gamtinės aplinkos 

tausojimo 

- Atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimas ir plėtra 

- Rūšiavimo skatinimas 

GRĖSMĖS 

- Nepakankamas gyventojų sąmoningumas ir 

abejingumas rūšiuojant atliekas, tausojant gamtinę 

aplinką 

 

VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ 

SURINKIMO INFRASTRUKTŪRA IR ENERGETINĖ 

INFRASTRUKTŪRA 

STIPRYBĖS 

- Vykdoma vandens tiekimo, vandens kokybės 

gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra 

- Auga abonentų, prisijungusių prie vandens tiekimo 

tinklų, skaičius 

- Auga abonentų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo 

tinklų, skaičius 

- Įgyvendinamos daugiabučių namų kvartalų 

energetinio efektyvumo didinimo ir daugiabučių 

modernizavimo programos 

SILPNYBĖS 

- Nedidelė gyventojų dalis naudojasi centralizuoto 

vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo 

paslaugomis 

 

 

GALIMYBĖS 

- Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų surinkimo 

tinklų abonentų skaičiaus augimas ateityje dėl 

vykdomų infrastruktūrinių projektų 

- Pastatų modernizavimas didinant energijos 

efektyvumą, šilumos tiekimo infrastruktūros 

atnaujinimas naudojant alternatyvius bei 

atsinaujinančius energijos šaltinius prisidės prie 

energijos taupymo 

GRĖSMĖS 

- Nepalankios hidrometeorologinės sąlygos ir 

stiprėjančių bei gausėjančių liūčių, o tuo pačiu ir 

patiriamų nuostolių tikimybė ateityje dėl klimato 

kaitos 
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TRANSPORTO IR SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA 

STIPRYBĖS 

- Viešojo transporto paslaugų teikimui sudarytos 

konkurencinės sąlygos – visiems maršrutams skelbti 

viešieji konkursai, visus juos aptarnavo privatus 

sektorius 

SILPNYBĖS 

- Mažesnė nei vidutiniškai šalyje kelių su patobulinta 

danga dalis 

- Didelė dalis žvyro ir grunto kelių dalis 

- Nepakankamai išplėtota bemotorių transporto 

priemonių infrastruktūra  

- Didesnė nei vidutiniškai šalyje lengvųjų automobilių 

dalis 

GALIMYBĖS 

- Kelių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra 

- Ekologiškų transporto priemonių infrastruktūros 

plėtra ir sąlygų sudarymas  

GRĖSMĖS 

- Intensyvus kelių naudojimas, augantys jų priežiūros 

kaštai 

- Ribotas gyventojų alternatyvių transporto priemonių 

rinkimasis  

 

TECHNOLOGINĖ IR INFORMACINĖ INFRASTRUTŪRA IR VIEŠASIS 

VALDYMAS 

STIPRYBĖS 

- Atnaujinama savivaldybės administracijos 

programinė bei techninė įranga 

- Didėjantis kvalifikaciją keliančių darbuotojų skaičius 

- Įgyvendinamos administracinę naštą mažinančios, 

lygias galimybes ir teises užtikrinančios priemonės 

SILPNYBĖS 

- Ribotos galimybės kelti darbo užmokestį ir skatinti 

finansinėmis priemonėmis darbuotojus viešajame 

sektoriuje 

- Patrauklumo stoka jauniems specialistams  

 

GALIMYBĖS 

- Gyventojų skatinimas naudotis įdiegtomis e. 

paslaugomis  

- Savivaldybės administracijos techninės ir 

programinės įrangos modernizavimas  

- Augantis darbuotojų profesionalumas, dėl 

konkurencijos darbo rinkoje didėjantis poreikis 

inovatyviai motyvuoti ir išlaikyti profesionalius 

darbuotojus 

GRĖSMĖS 

- Mažesnis viešojo sektoriaus patrauklumas, palyginti 

su galimybėmis privačiame sektoriuje  
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4. PLĖTROS VIZIJA, PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4.1. ŠVENČIONIŲ RAJONO VIZIJA 

 

4.2. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS 

PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  
Suformuotos vizijos įgyvendinimui buvo nustatyti 4 prioritetai: 

 

Įgyvendinant Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 

prioritetus, bus siekiama pažangios ekonomikos ir piliečiams atviros savivaldos, bus ugdoma 

išsilavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir saugi visuomenė bei kuriama žalesnė, išvystytos ir 

modernios infrastruktūros savivaldybė. Kiekvieną suformuluotą prioritetą išsamiai apibūdina 

strateginio vystymo ir plėtros tikslai bei uždaviniai ir priemonės. 

  

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 
VISUOMENĖ 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 
SAVIVALDYBĖ 

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 
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1.1. Tikslas: Verslo aplinkos gerinimas ir 
konkurencingumo skatinimas 

1.1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas 
verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui 

1.1.2. Uždavinys: Gerinti verslo paramos, 
konsultavimo ir informavimo sistemą 

1.1.3. Uždavinys: Plėtoti viešojo ir privataus 
sektorių partnerystę, skatinti verslumą 
visuomenėje bei gyventojų ekonominį 

mobilumą 

1.2. Tikslas: Kaimo plėtra ir verslumo 
skatinimas 

1.2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas vystyti žemės 
ūkį, stiprinti ekologinių ir netradicinių žemės 

ūkio šakų plėtrą 

1.2.2. Uždavinys: Alternatyvių veiklų kaimo 
vietovėse skatinimas 

1.3. Tikslas: Turistinio patrauklumo didinimas 

1.3.1 Uždavinys: Plėtoti viešąją turizmo ir 
rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, didinti 

patrauklumą turistams. 

1.3.2. Uždavinys: Tvarkyti ir pritaikyti gamtos ir 
kultūros paveldo objektus turizmo, švietimo, 

kultūros bei kitų paslaugų teikimui  
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2.1. Tikslas: Socialinės pagalbos 
prieinamumo didinimas, socialinės 

atsakomybės stiprinimas 

2.1.1. Uždavinys: Gerinti socialinių 
paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, 

užtikrinti pasiekiamumą ir 
kompleksiškumą 

2.1.2. Uždavinys: Didinti socialinę 
integraciją ir mažinti socialinę atskirtį 

2.1.4. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti 
socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą 

2.1.3. Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir 
šeimai palankią aplinką 

2.2. Tikslas: Besimokančios visuomenės 
poreikiams atitinkančios švietimo 

sistemos plėtojimas 

2.2.1. Uždavinys: Didinti švietimo 
prieinamumą, sudarant vienodas 

galimybes visiems gauti kokybiškas ir 
įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas 

2.2.2. Uždavinys: Didinti švietimo ir 
mokymo kokybę ir rezultatyvumą 

2.3. Tikslas: Gyventojų sveikatos 
puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

2.3.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti 
sveikatos priežiūros įstaigų 

infrastruktūrą 

2.3.2. Uždavinys: Gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę, 

pakankamumą ir pasiekiamumą 

2.3.4. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį 
aktyvumą, ugdyti sportuojančią 

visuomenę 

2.3.5. Uždavinys: Gerinti gyventojų 
psichinę sveikatą ir paslaugų 

prieinamumą 

2.3.3. Uždavinys: Plėtoti visuomenės 
sveikatos stiprinimo veiklas, ugdant 
gyventojų sąmoningą rūpestį savo 

sveikata 

2.4. Tikslas: Kultūros paslaugų 
prieinamumo didinimas 

2.4.1. Uždavinys: Gerinti kultūros 
paslaugų kokybę, pakankamumą, 

pasiekiamumą ir prieinamumą 
gyventojams 

2.5. Tikslas: Viešojo saugumo didinimas 

2.5.1. Uždavinys: Užtikrinti viešąją tvarką 
ir viešąjį saugumą 

2.5.2. Uždavinys: Įgyvendinti prevencines 
veiklas ir programas 
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3.1. Tikslas: Pasiekiamumo gerinimas 

3.1.1. Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti 
susisiekimo infrastruktūrą 

3.1.2. Uždavinys: Mažinti transporto neigiamą 
poveikį aplinkai, plėtoti gyventojų darnų 

judumą bei mobilumą 

3.1.3. Uždavinys: Urbanistinės teritorijos darni 
plėtra: esamų teritorijų regeneravimasx 

3.2. Tikslas: Modernios inžinerinės 
infrastruktūros užtikrinimas 

3.2.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti esamą 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

infrastruktūrą 

3.2.2. Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių 
išteklių naudojimą 

3.3. Tikslas: Patrauklios gyvenamosios aplinkos 
užtikrinimas 

3.3.1. Uždavinys: Gerinti atliekų tvarkymo 
sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį 

švietimą 

3.3.2. Uždavinys: Mažinti aplinkos užterštumą, 
didinti kraštovaizdžio patrauklumą 

3.3.3. Uždavinys: Didinti miesto ir kaimo 
gyvenamųjų erdvių patrauklumą 

3.3.4. Uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir 
apsaugą 

3.4. Tikslas: Tvaraus išteklių naudojimo 
užtikrinimas 

3.4.1. Uždavinys: Mažinti energijos suvartojimą 
pastatų šildymui 
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4.1. Tikslas:  Bendruomenių inicijuotos vietos 
plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra 

4.1.1. Uždavinys: Užtikrinti vietos 
bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų 

įgyvendinimą 

4.2. Tikslas: Kryptingos jaunimo politikos 
užtikrinimas 

4.2.1. Užtikrinti darbo su jaunimu formų 
įvairovę 

4.2.2. Užtikrinti jaunimo savanoriškos 
tarnybos modelio įgyvendinimą 

4.2.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo įgalinimo 
ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimą 

ir plėtrą 

4.3. Tikslas: Vietos savivaldos stiprinimas 

4.3.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų viešąjį 
valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

4.3.2. Uždavinys: Rengti ir įgyvendinti 
priemones, skirtas lygioms galimybėms 

užtikrinti 
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5. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO SVARBIAUSIOS 

NUOSTATOS  

 

Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimui bus 

naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų bei specialiųjų programų lėšos, kurios apima privačias lėšas, kitų finansavimo 

mechanizmų lėšas ir t.t. 

Už sėkmingą Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano 

įgyvendinimą yra atsakinga Švenčionių rajono savivaldybės administracija, verslo įmonės, 

švietimo ir mokslo institucijos, Užimtumo tarnybos Švenčionių skyrius, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, bendruomenės, vietos veiklos grupės, melioracijos sistemų 

naudotojų asociacijos, seniūnijos, ūkininkai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 

Švenčionių rajono biuras, Sirvėtos regioninio parko direkcija, Asvejos regioninio parko 

direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 

Švenčionėlių miškų urėdija, Švenčionių rajono profesinio rengimo centras, religinės 

bendruomenės, UAB „Fortum Švenčionių energija“, UAB „VAATC“, UAB „Vilniaus 

vandenys“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Švenčionių švara“, nevyriausybinės 

organizacijos, jaunimo organizacijos, jaunimo reikalų taryba, kultūros įstaigos, menininkai, 

mėgėjų meno kolektyvai, Švenčionių visuomenės sveikatos biuras, Švenčionių pirminės 

sveikatos priežiūros centras, Švenčionių rajono ligoninė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Švenčionių rajono policijos komisariatas, Vilniaus apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, priešgaisrinė apsaugos tarnyba 

prie Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, kitos savivaldybės įstaigos, kiti privatūs 

fiziniai ir juridiniai asmenys. Atsakingos institucijos už atitinkamos priemonės įgyvendinimą 

nurodytos 1 priede (Priemonių planas). 
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6. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS, 

TIKSLINIMO IR ATSISKAITYMO UŽ PASIEKTUS REZULTATUS 

TVARKA  

Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 

stebėsenos sistemą sudarys dviejų lygių kiekybinių ir kokybinių vertinimo kriterijų sistema:  

1) efekto arba vizijos kriterijai rodo Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų 

strateginio plėtros plano įgyvendinimo poveikį savivaldybės raidai ir artėjimą prie vizijos 

bei naudą, kurią gauna visuomenė (2 priedas);  

2) rezultato arba veiksmų vertinimo kriterijai rodo ilgalaikius Švenčionių rajono savivaldybės 

2021–2027 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo rezultatus bei naudą, kurią gauna 

prioriteto/ tikslo įgyvendinimo naudos gavėjai (3 priedas).  

Sudarant vertinimo kriterijų sistemą, atskaitos tašku imami 2019 m. duomenys. Jei pildymo metu 

duomenys už 2019 metus dar neskelbiami, vertinami 2018 m. arba 2017 m. duomenys. 

Kiekvienam efekto vertinimo kriterijui yra nurodomas duomenų šaltinis, atskaitos taškas ir, jei 

kriterijus  yra kiekybinis (apskaičiuojamas), nurodoma jo apskaičiavimo formulė. Kiekvienam 

vertinimo kriterijui yra nurodoma siektina reikšmė 2027 m. pabaigoje.  

Rekomenduojama Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 

įgyvendinimą, vertinant nurodytų rodiklių pasiekiamumą, tikrinti 2 kartus per laikotarpį – pirmą 

kartą 2024 m. (rengiant tarpinę įgyvendinimo ataskaitą) ir antrą kartą 2028 m. (rengiant galutinę 

įgyvendinimo ataskaitą).  
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PRIEDAI 

1. PRIEDAS: PRIEMONIŲ PLANAS 

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo laikas 

(metai) 

Atsakinga (-os) institucija (-os) 

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 

1.1. Tikslas: Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas 

1.1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui 

1.1.1.1. Parengti Švenčionių rajono verslo plėtros 

ir investicijų pritraukimo galimybių studiją 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.1.1.2. Sutvarkyti, pritaikyti ir plėsti esamą 

verslui tinkamą infrastruktūrą Švenčionių 

rajone 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.1.1.3.  Kurti, skatinti kurti bei plėsti verslui 

palankią infrastruktūrą: verslo 

inkubatorius, kultūros ir kūrybines 

industrijas, kompetencijos centrus 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras , 

privatūs fiziniai ir juridiniai 

asmenys, asocijuotos verslo 

organizacijos 

1.1.1.4. Vystyti ir viešinti patrauklius verslui 

objektus (pastatai, sklypai) Švenčionių 

rajone 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija,  Švenčionių verslo 

ir turizmo informacijos centras 

1.1.2. Uždavinys: Gerinti verslo paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą 

1.1.2.1. Parengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtros programą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.1.2.2. Vertinti, atnaujinti ir taikyti mokesčių 

lengvatas bei kitas finansines skatinimo 

priemones Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančioms verslo 

įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti 

verslą, investuotojams, sukurti ir pradėti 

taikyti motyvacinį modulį investuotojams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.1.2.3. Stiprinti teikiamas bei pristatyti ir pradėti 

naujas paslaugas BĮ Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centre 

2021-2027 Švenčionių verslo ir turizmo 

informacijos centras 

1.1.2.4. Teikti techninę ir metodinę pagalbą, 

konsultacijas rajono savivaldybėje 

veikiantiems verslininkams, verslo 

įmonėms, asmenims, ketinantiems pradėti 

verslą, investuotojams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.1.2.5. Vykdyti rinkodaros priemones bei 

informacijos sklaidą, pristatant verslą, 

verslo veiklos, plėtojimo ir investavimo 

galimybes Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje, stiprinant verslo įmonių 

teigiamą įvaizdį  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.1.3. Uždavinys: Plėtoti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, skatinti verslumą visuomenėje bei gyventojų 

ekonominį mobilumą 

1.1.3.1. Skatinti ir plėsti viešojo ir privataus 

sektorių partnerystę Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant 

bendrus projektus  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.1.3.2. Organizuoti ir viešinti verslumą 

skatinančius, gerąją verslo patirtį 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 
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viešinančius renginius, savanorystės ir 

pameistrystės iniciatyvas Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje 

turizmo informacijos centras, 

vietos veiklos grupės 

1.1.3.3. Organizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančių verslo įmonių 

atstovų, verslininkų mokymus, siekiant 

kelti jų kvalifikaciją, kompetencijas ir 

gebėjimus  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.1.3.4. Palaikyti ir skatinti „jauno verslo“, 

laisvųjų profesijų, nuotoliniu būdu 

dirbančių gyventojų „ekosistemas“ 

Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje, kuriant ar plečiant tradicinius 

verslo bendradarbystės centrus, 

išnaudojant netradicines erdves 

Savivaldybės valdomuose pastatuose, 

kuriant paprastesnes galimybes 

pasinaudoti aktyvios darbo rinkos 

politikos priemonėmis ir kt. 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.2. Tikslas: Kaimo plėtra ir verslumo skatinimas 

1.2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį, stiprinti ekologinių ir netradicinių žemės ūkio šakų plėtrą 

1.2.1.1.  Konsultuoti Švenčionių rajono asmenis 

ūkininkavimo, melioracijos, žemės ūkio 

technikos registravimo ir kitais su žemės 

ūkiu susijusiais klausimais  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.2.1.2. Atnaujinti esamą melioracijos 

infrastruktūrą bei hidrotechninius statinius  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.2.1.3. Skatinti specializuotų žemės ūkių bei 

ekologiškų žemės ūkių kūrimąsi  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.2.1.4. Skatinti netradicinių žemės ūkių kūrimąsi 

ir (arba) sunkumų patiriančių specializuotų 

žemės ūkių veiklą  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.2.2. Uždavinys: Alternatyvių veiklų kaimo vietovėse skatinimas 

1.2.2.1. Skatinti alternatyvias žemės ūkio veiklas  2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, 

privatūs juridiniai asmenys, kaimo 

vietos veiklos grupė 

1.2.2.2. Skatinti vietos produktų kaip paveldo 

išsaugojimą ir amatų plėtrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, 

privatūs juridiniai asmenys, kaimo 

vietos veiklos grupė 

1.3. Tikslas: Turistinio patrauklumo didinimas 

1.3.1 Uždavinys: Plėtoti viešąją turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, didinti patrauklumą turistams. 

1.3.1.1. Parengti  Švenčionėlių miesto kurortinės 

teritorijos galimybių studiją 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.3.1.2.  Įgyvendinti Švenčionėlių miesto 

kurortinės teritorijos galimybių studijoje 

numatytas priemones 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

1.3.1.3. Plėsti ir atnaujinti viešąją rekreacijos 

infrastruktūrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras 

1.3.1.4.  Plėsti ir (arba) atnaujinti vandens turizmo 

paslaugų infrastruktūrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija,  Švenčionių verslo 

ir turizmo informacijos centras 

1.3.1.5. Vykdyti rinkodaros priemones, pristatant 

Švenčionių rajono savivaldybės turizmo 

paslaugas, turizmo ir rekreacijos, kultūros 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, 
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ir gamtos paveldo objektus, ženklinti 

traukos objektus, skaitmenizuoti ir pateikti 

vartotojui patrauklią informaciją mobilioje 

programėlėje 

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 

centras, privatūs fiziniai ir 

juridiniai asmenys, asocijuotos 

verslo organizacijos 

1.3.1.6. Skatinti apgyvendinimo, maitinimo ir kitų 

turizmui reikalingų paslaugų plėtrą 

Švenčionių rajone 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, 

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 

centras, privatūs fiziniai ir 

juridiniai asmenys, asocijuotos 

verslo organizacijos 

1.3.2. Uždavinys: Tvarkyti ir pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo, švietimo, kultūros bei kitų 

paslaugų teikimui  

1.3.2.1. Tvarkyti ir populiarinti nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektus Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje ir pritaikyti 

juos turizmo, švietimo, kultūros kitoms 

viešosioms paslaugoms bei ekonominei 

veiklai vystyti 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centras, 

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 

centras, NVO, privatūs ir viešieji 

juridiniai asmenys 

1.3.2.2. Tvarkyti gamtos paveldo objektus 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

ir pritaikyti juos turizmo, švietimo, 

kultūros, kitoms viešosioms paslaugoms 

bei ekonominei veiklai vystyti  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, NVO, privatūs ir 

viešieji juridiniai asmenys, 

nacionaliniai ir regioniniai parkai 

1.3.2.3. Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti 

Švenčionių rajono savivaldybės 

nematerialųjį kultūros paveldą, etninę 

kultūrą ir tradicinius amatus 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Kaltanėnų ugdymo 

ir turizmo centras, NVO, privatūs 

ir viešieji juridiniai asmenys 

 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 

VISUOMENĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo laikas 

(metai) 

Atsakinga (-os) institucija (-os) 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI VISUOMENĖ 

2.1. Tikslas: Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas 

2.1.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir 

kompleksiškumą 

2.1.1.1. Plėtoti ir gerinti stacionarias ir 

nestacionarias socialines paslaugas bei jų 

prieinamumą senyvo amžiaus ir 

neįgaliems asmenims bei kitų socialiai 

pažeidžiamų grupių asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos, privatūs juridiniai 

asmenys 

2.1.1.2. Plėtoti ir efektyvinti integralios pagalbos 

(socialinės globos) asmens namuose 

paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems 

asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.1.3. Kurti ir plėtoti bendruomenines paslaugas 

šeimoms, likusiems be tėvų globos 

vaikams, neįgaliems vaikams ir 

suaugusiems asmenims su negalia 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

Švenčionių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba, NVO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.1.1.4. Tobulinti socialines paslaugas teikiančių 

darbuotojų kompetencijas bei kvalifikaciją 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 
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paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.2. Uždavinys: Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį 

2.1.2.1. Būsto ir gyvenamosios aplinkos 

pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, daugiabučių 

gyvenamųjų namų valdytojai 

2.1.2.2. Visuomeninės paskirties pastatų ir 

viešosios aplinkos pritaikymas specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

2.1.2.3. Plėtoti ir (arba) atnaujinti socialinio būsto 

fondą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

2.1.2.4. Organizuoti ir teikti socialinės 

reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.2.5. Kurti ir (arba) pritaikyti specializuotas 

programas, skirtas socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų grupių (jaunuolių, 

paliekančių institucinės vaikų globos 

įstaigas, laisvės atėmimo bausmę atlikusių 

asmenų, neįgaliųjų, priklausomybes 

besigydančių asmenų, imigrantų ir kt.) 

integracijai į visuomenę 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.3. Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką 

2.1.3.1. Skatinti vaikų globą šeimoje, organizuoti 

globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką, 

atranką, mokymus, stiprinti pagalbą 

globėjams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centras 

2.1.3.2. Kurti ir plėtoti ankstyvosios reabilitacijos 

ir kitas kompleksines paslaugas vaikams 

nuo gimimo iki 18 m. ir asmenims, 

turintiems didelių ar labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų 

ir jų tėvams (fiziniams globėjams, 

rūpintojams) 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines, asmens 

sveikatos priežiūros, ugdymo 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.3.3. Sudaryti sąlygas vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugų 

gavimui 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, asmens sveikatos 

priežiūros, ugdymo paslaugas 

teikiančios įstaigos, Švenčionių 

rajono pagalbos šeimai tarnyba 

2.1.3.4. Plėsti paslaugas besilaukiančioms ir vaikus 

auginančioms šeimoms 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, įstaigos,  NVO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.1.4. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą 

2.1.4.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti savivaldybės 

socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

infrastruktūrą bei aplinką, gerinti 

materialinę bazę, užtikrinti įstaigų veiklos 

tęstinumą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.1.4.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti savivaldybės 

socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

informacinių technologijų aplinką  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, socialines 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.2. Tikslas: Besimokančios visuomenės poreikiams atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas 

2.2.1. Uždavinys: Didinti švietimo prieinamumą, sudarant vienodas galimybes visiems gauti kokybiškas ir įtraukias 

švietimo ir mokymo paslaugas 
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2.2.1.1. Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

infrastruktūrą, kurti dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią ugdymo aplinką 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo ir 

neformalaus vaikų švietimo 

paslaugas teikiančios įstaigos, 

Švenčionių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba 

2.2.1.2. Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūrą, 

kurti funkcionalią ir atvirą mokymosi 

aplinką 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, bendrojo ugdymo 

mokyklos 

2.2.1.3. Pritaikyti ugdymo įstaigas geresniam 

ugdymo paslaugų prieinamumui ir 

integracijai judėjimo ir kitas negalias 

turintiems asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo įstaigos 

2.2.1.4. Plėsti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo teikiamų paslaugų įvairovę, diegti 

specializuotas neformaliojo švietimo 

programas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose, trečiojo amžiaus universitete 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.1.5. Didinti ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumą kaimo vietovėse 

gyvenantiems vaikams, kuriant mobilias, 

lauko ir įprastas ikimokyklinio ugdymo 

grupes 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai, NVO ir bendruomeninės 

organizacijos 

2.2.1.6. Inicijuoti ir dalyvauti ugdymo programų 

pritaikyme rajono savivaldybės 

viešiesiems ir verslo poreikiams profesinio 

mokymo įstaigoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių 

profesinio rengimo centras 

2.2.1.7. Didinti ugdymo ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų prieinamumą ir kokybę švietimo 

įstaigose nepalankias sąlygas šeimose 

patiriantiems mokiniams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.2. Uždavinys: Didinti švietimo ir mokymo kokybę ir rezultatyvumą 

2.2.2.1. Sukurti ir vykdyti pedagogų pritraukimo, 

skatinimo ir tobulėjimo sistemą rajone 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.2.2. Steigti ir įveiklinti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo 

ugdymo centrus švietimo įstaigose ir 

užtikrinti jų tinklaveiką rajono 

savivaldybėje, bendradarbiaujant su šalies 

mokslo ir mokymo įstaigomis 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.2.3. Atnaujinti/plėsti informacinių technologijų 

bazes ir (arba) elektronines paslaugas 

rajono savivaldybės mokyklose 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.2.4. Skatinti ir remti rajono švietimo įstaigų 

vykdomus projektus, skirtus ugdymo 

proceso kokybės ir ugdymo pasiekimų 

gerinimui, skiriant prioritetą matematinio, 

finansinio raštingumo bei verslumo 

ugdymo projektų bei programų 

įgyvendinimui 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.2.2.5. Sukurti būtiną infrastruktūrą ir plėtoti 

visos dienos mokyklos paslaugų teikimą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 
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2.2.2.6. Plėtoti ir vykdyti gerai besimokančių ir 

aukštus rezultatus pasiekusių rajono 

savivaldybės mokinių skatinimą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, švietimo paslaugų 

teikėjai 

2.3. Tikslas: Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 

2.3.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą 

2.3.1.1. Atnaujinti, modernizuoti Švenčionių 

rajono savivaldybėje veikiančių sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 

infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę įsigyjant naują medicininę įrangą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė, privačios medicinos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.3.1.2. Diegti elektronines sveikatos priežiūros 

paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose 

Švenčionių rajone 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė, privačios medicinos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.3.2. Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą 

2.3.2.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę, teikti naujas paslaugas, didinti jų 

prieinamumą vietos gyventojams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė, privačios medicinos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.3.2.2. Skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti 

prevencinėse programose, didinti 

programų prieinamumą vietos 

gyventojams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė, privačios medicinos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.3.2.3. Tobulinti sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikaciją ir kompetencijas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė, privačios medicinos 

paslaugas teikiančios įstaigos 

2.3.2.4. Spręsti sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumo problemas, diegiant/pritaikant 

kompleksinį sveikatos priežiūros sistemos 

specialistų planavimo modelį 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Švenčionių rajono 

ligoninė 

2.3.3. Uždavinys: Plėtoti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, ugdant gyventojų sąmoningą rūpestį savo 

sveikata 

2.3.3.1. Skatinti sveiką gyvenseną, stiprinti vaikų 

ir mokinių sveikatos įgūdžius bei 

sveikatinimą Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.3.3.2. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse, organizuoti sveikatinimo 

veiklas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.3.3.3. Vykdyti privalomuosius sveikatos 

mokymus įvairių kategorijų darbuotojams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras, 

Švenčionių rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centras, 

Švenčionių rajono ligoninė, 
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privačios medicinos paslaugas 

teikiančios įstaigos, NVO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.3.3.4. Įgyvendinti Švenčionių visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiąją programą, 

plėsti apimtis 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.3.3.5. Organizuoti ir vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną ir sveikos gyvensenos 

tyrimus 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras , 

Švenčionių rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centras, 

ugdymo įstaigos, NVO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.3.4. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę 

2.3.4.1. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą 

modernizuojant ir išplečiant Švenčionių 

rajono savivaldybės sporto infrastruktūrą, 

atnaujinant sporto inventorių  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

2.3.4.2. Didinti mokinių fizinį aktyvumą 

modernizuojant Švenčionių rajono 

savivaldybės mokymo įstaigų sporto 

infrastruktūrą, atnaujinant sporto 

inventorių  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

sporto centras, švietimo įstaigos 

2.3.4.3. Skatinti sporto bendruomenės, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų 

bendradarbiavimą ugdant sportuojančią 

visuomenę 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

sporto centras, švietimo įstaigos, 

NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

2.3.4.4. Užtikrinti viešosios sporto infrastruktūros 

prieinamumą asmenims su specialiaisiais 

poreikiais bei vyresnio amžiaus asmenims 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

sporto centras 

2.3.5. Uždavinys: Gerinti gyventojų psichinę sveikatą ir paslaugų prieinamumą 

2.3.5.1. Įgyvendinti vyresnio amžiaus asmenų 

psichikos sveikatos bei gerovės stiprinimo 

iniciatyvas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras 

2.3.5.2. Įgyvendinti psichikos sveikatos stiprinimo 

iniciatyvas ikimokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo įstaigose 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras 

2.3.5.3. Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

visuomenės sveikatos biuras, 

ugdymo įstaigos 

2.4. Tikslas: Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

2.4.1. Uždavinys: Gerinti kultūros paslaugų kokybę, pakankamumą, pasiekiamumą ir prieinamumą gyventojams 

2.4.1.1. Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos 

2.4.1.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti Švenčionių 

rajono savivaldybės kultūros įstaigų 

infrastruktūrą ir informacinių technologijų 

bazę, formuoti kultūrines erdves rajone, 

jas pritaikant įvairių renginių 

organizavimui, meno ekspozicijoms, 

kultūros poreikiams 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos 

2.4.1.3. Organizuoti rajoninius, regioninius, 2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 
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nacionalinius bei tarptautinius kultūros 

renginius Švenčionių rajono savivaldybėje 

ir dalyvauti tokiuose renginiuose Lietuvoje 

ir pasaulyje 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, VNO, 

bendruomeninės organizacijos, 

menininkai 

2.4.1.4. Sudaryti sąlygas bei skatinti kultūros 

įstaigų, kultūros srityje veikiančių 

nevyriausybinių ir bendruomeninių 

organizacijų bei atskirų menininkų bendrą 

veiklą Švenčionių rajono savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, su jaunimo 

dirbančios organizacijos, 

neformalios jaunimo grupės, 

privatūs fiziniai ir juridiniai 

asmenys 

2.4.1.5. Modernizuoti bibliotekas, plėtoti naujas 

veiklos formas, didinant kultūros, medijų, 

edukacijų ir informacinių paslaugų 

įvairovę ir prieinamumą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, VNO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.4.1.6. Puoselėti daugiakultūrinį paveldą, remti su 

daugiakultūriniu paveldu ir pilietine 

integracija susijusias programas, tautinių 

bendrijų kultūrines iniciatyvas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, VNO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.4.1.7. Modernizuoti Nalšios muziejų ir jo 

filialus, pritaikant inovatyvioms 

daugiafunkcėms muziejinėms ir 

edukacinėms veikloms 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, VNO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.4.1.8. Įgyvendinti rinkodaros priemones, skirtas 

kultūros paslaugoms bei 

organizuojamiems kultūros renginiams ir 

informacijos apie juos sklaidai 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančios 

kultūros įstaigos, VNO, 

bendruomeninės organizacijos 

2.5. Tikslas: Viešojo saugumo didinimas 

2.5.1. Uždavinys: Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą 

2.5.1.1. Atnaujinti ir plėsti stebėjimo sistemas, 

gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemas bei kitas viešojo saugumo 

priemones Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

policijos komisariatas 

2.5.1.2. Gerinti Švenčionių rajono savivaldybės 

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos infrastruktūrą bei teikiamų 

paslaugų kokybę 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

savivaldybės Priešgaisrinės 

apsaugos tarnyba 

2.5.1.3. Organizuoti, remti bei skatinti ugniagesių 

savanorystę Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

2021-2027 PAGD prie VRM Vilniaus PGV 

Švenčionių priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, Priešgaisrinės 

apsaugos tarnyba prie Švenčionių 

rajono savivaldybės 

administracijos 

2.5.1.4. Pritaikyti Švenčionių rajono savivaldybės 

viešuosius pastatus kolektyvinių apsaugos 

statinių (toliau – KAS) funkcijai ir kaupti 

reikalingų priemonių rezervą ekstremalių 

situacijų atvejams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

2.5.2. Uždavinys: Įgyvendinti prevencines veiklas ir programas 

2.5.2.1. Vykdyti ir skatinti nusikalstamumo, 

prekybos žmonėmis ir savižudybių, 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 
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priklausomybių, smurto ir patyčių artimoje 

aplinkoje ugdymo įstaigose mažinimo 

prevencines priemones, programas 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

policijos komisariatas, Švenčionių 

rajono visuomenės sveikatos 

biuras, Švenčionių rajono 

socialinių paslaugų centras, 

ugdymo įstaigos, NVO   

2.5.2.2. Informuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės gyventojus gaisrinės saugos, 

civilinės saugos, ekstremalių situacijų 

prevencijos ir pirmosios pagalbos teikimo 

klausimais 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

policijos komisariatas, PAGD 

prie VRM Vilniaus PGV 

Švenčionių priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, Priešgaisrinės 

apsaugos tarnyba prie Švenčionių 

rajono savivaldybės 

administracijos, savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos, švietimo 

įstaigos 

2.5.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planus 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, Švenčionių rajono 

policijos komisariatas, PAGD 

prie VRM Vilniaus PGV 

Švenčionių priešgaisrinė 

gelbėjimo tarnyba, Priešgaisrinės 

apsaugos tarnyba prie Švenčionių 

rajono savivaldybės 

administracijos, savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 

SAVIVALDYBĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo laikas 

(metai) 

Atsakinga (-os) institucija (-os) 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI SAVIVALDYBĖ 

3.1. Tikslas: Pasiekiamumo gerinimas 

3.1.1. Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą 

3.1.1.1. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių, gatvių ir dviračių 

takų inventorizaciją 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.1.2. Plėsti ir (ar) atnaujinti esamą Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje esančių 

gatvių, kelių, privažiavimo kelių tinklą, 

asfaltuoti žvyrkelius 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.1.3. Prioritetine tvarka atnaujinti ar įrengti 

Švenčionių rajono savivaldybės transporto 

infrastruktūrą, susijusią su stambių 

investicinių projektų pritraukimu 

(panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros 

programos (toliau – KPPP) lėšas) 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.1.4. Plėsti ir (ar) atnaujinti  automobilių 

stovėjimo aikšteles Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijos viešosiose erdvėse 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.1.5. Plėsti ir (ar) atnaujinti  automobilių 

stovėjimo aikšteles, privažiavimus 

Švenčionių rajono savivaldybės viešose 

erdvėse, savivaldybės įmonių ir įstaigų 

teritorijose 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija  

3.1.1.6 Plėsti ir (ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 
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savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų 

namų kiemus 

administracija 

3.1.1.7. Pritaikyti esamą Švenčionių rajono 

savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės 

kelių, privažiavimo kelių, automobilių 

stovėjimo aikštelių infrastruktūrą 

specialiesiems poreikiams 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.2. Uždavinys: Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, plėtoti gyventojų darnų judumą bei mobilumą 

3.1.2.1. Plėsti ir(ar) atnaujinti  susisiekimo 

infrastruktūrą bevariklio transporto 

priemonėms Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.2.2. Plėsti ir(ar) atnaujinti  viešojo transporto 

sistemą, įsigyjant ekologiškas, 

atsinaujinančių energijos šaltinių 

transporto priemones viešajame sektoriuje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.2.3. Kurti, sudaryti sąlygas kurtis bei plėstis 

ekologiško, atsinaujinančių energijos 

šaltinių transporto rūšių infrastruktūrai 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

bei skatinti naudoti(s) sukurta 

infrastruktūra 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.2.4. Atnaujinti, tobulinti ir (ar) diegti naujas 

saugaus eismo priemones, išmaniąsias 

transporto sistemas Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.1.3. Uždavinys: Urbanistinės teritorijos darni plėtra: esamų teritorijų regeneravimas 

3.1.3.1. Identifikuoti bei vykdyti esamų teritorijų 

regeneravimą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.2. Tikslas: Modernios inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas 

3.2.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti esamą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą 

3.2.1.1. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

vandens tiekimo tinklų ir nuotekų 

tvarkymo tinklų bei infrastruktūros 

inventorizaciją  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Vilniaus 

vandenys“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.2.1.2. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

paviršinių nuotekų surinkimo tinklų ir 

valymo įrenginių inventorizaciją 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Vilniaus 

vandenys“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.2.1.3. Atnaujinti ir (ar) plėsti vandens tiekimo, 

vandens gerinimo ir buitinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrą Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Vilniaus 

vandenys“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.2.1.4. 
Atnaujinti ir (ar) plėsti paviršinių nuotekų 

surinkimo infrastruktūrą Švenčionių 

rajono savivaldybėje  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Vilniaus 

vandenys“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.2.2. Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą 

3.2.2.1. Plėsti ir(ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 

savivaldybės gatvių, kelių, viešųjų 

teritorijų, autobusų stotelių ar turistinių 

objektų apšvietimą, diegiant energiją 

taupančias priemones 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.2.2.2. Skatinti ekologinių inovacijų atsiradimą ir 

naudojimą Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijoje, įstaigose ir įmonėse  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.2.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės atsinaujinančių ir 

alternatyvių energijos šaltinių plėtros 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Švenčionių 

švara“, UAB „Pabradės 
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planus, galimybių studijas, programas  komunalinis ūkis“ 

3.3. Tikslas: Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas 

3.3.1. Uždavinys: Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį švietimą 

3.3.1.1. 

Modernizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Švenčionių 

švara“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.3.1.2. 
Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų 

tvarkymo taisykles bei planus  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Švenčionių 

švara“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.3.1.3. Vykdyti gyventojų aplinkosauginį 

švietimą, skatinti ir remti aplinkos 

apsaugos iniciatyvas, organizuoti 

renginius, skatinančius tausoti turimus 

išteklius 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Švenčionių 

švara“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

3.3.2. Uždavinys: Mažinti aplinkos užterštumą, didinti kraštovaizdžio patrauklumą 

3.3.2.1. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės aplinkos kokybės gerinimo 

bei apsaugos priemones, programas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.2. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės oro taršos prevencijos ir 

mažinimo priemones, programas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės vandens telkinių kokybės 

monitoringo ir stebėsenos priemones, 

programas  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.4. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės triukšmo prevencijos ir 

mažinimo priemones, programas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.5. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės paramos asbesto turintiems 

gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir 

gyvenamųjų pastatų priemones, programas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.6. Tvarkyti, atkurti, įrengti naujus parkus, 

žaliuosius plotus, žaliąsias apsaugines 

zonas, želdynus bei kitus kraštovaizdžio 

elementus Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.7. Naikinti invazinius augalus ir gyvūnus 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.8. Identifikuoti, valyti ir sutvarkyti užterštas 

teritorijas Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.9. Valyti užterštus vandens telkinius bei 

gerinti jų vandens kokybę Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.10. Tvarkyti ir likviduoti bešeimininkius, 

apleistus pastatus ir statinius bei aplink 

juos esančias teritorijas Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.2.11. Tvarkyti, formuoti, atkurti kraštovaizdį ir 

jo elementus Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.3. Uždavinys: Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių patrauklumą 

3.3.3.1. Vystyti Švenčionių rajono savivaldybės 

miestų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias 

erdves, gerinti viešąją infrastruktūrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.3.2. Vystyti Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 
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kaimų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias 

erdves, gerinti viešąją infrastruktūrą 

administracija 

3.3.3.3.  Atnaujinti ir pritaikyti Švenčionių rajono 

savivaldybės viešuosius pastatus 

bendruomeniniams, visuomeniniams, 

verslo ar kitiems poreikiams 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.4. Uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą 

3.3.4.1. Dalyvauti įgyvendinant gyvūnų gerovės ir 

apsaugos programas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, gyvūnų globos 

organizacijos 

3.3.4.2. Atnaujinti gyvūnų laikymo Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijos 

gyvenamosiose vietovėse taisykles, 

kontroliuoti, kaip šios taisyklės 

įgyvendinamos 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.4.3. Organizuoti bešeimininkių gyvūnų 

augintinių skaičiaus mažinimo veiklas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.3.4.4. Vykdyti gyventojų švietimą gyvūnų 

gerovės ir apsaugos klausimais, skatinti 

visuomenę globoti gyvūnus (išskyrus 

laukinius) 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.4. Tikslas: Tvaraus išteklių naudojimo užtikrinimas 

3.4.1. Uždavinys: Mažinti energijos suvartojimą pastatų šildymui 

3.4.1.1. Modernizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant 

mažinti šilumos energijos suvartojimą  

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

3.4.1.2. Modernizuoti daugiabučių gyvenamųjų 

namų pastatus Švenčionių rajono 

savivaldybėje, siekiant mažinti šilumos 

energijos suvartojimą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Švenčionių 

švara“, UAB „Pabradės 

komunalinis ūkis“ 

 

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo laikas 

(metai) 

Atsakinga (-os) institucija (-os) 

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 

4.1. Tikslas:  Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra 

4.1.1. Uždavinys: Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą 

4.1.1.1. Plėsti, atnaujinti ir pritaikyti 

nevyriausybinėms, bendruomeninėms 

organizacijoms palankią infrastruktūrą 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.1.1.2. Rengti ir įgyvendinti NVO ir 

bendruomeninių organizacijų projektus, 

skatinti naujas iniciatyvas, NVO ir 

bendruomeninių organizacijų renginius, 

patirties sklaidą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.1.1.3. Įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos 

veiklos grupių strategijas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.2. Tikslas: Kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas 

4.2.1. Užtikrinti darbo su jaunimu formų įvairovę 

4.2.1.1. Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / 

atvirųjų jaunimo infrastruktūros, erdvių ir 

teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę, plėtrą 

bei infrastruktūrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, su jaunimu 

dirbančios institucijos ir 

organizacijos 
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4.2.1.2. 
Užtikrinti mobiliojo darbo su jaunimu 

teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę bei 

plėtrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, su jaunimu 

dirbančios institucijos ir 

organizacijos 

4.2.2. Užtikrinti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą 

4.2.2.1. Stiprinti jaunimo savanorius priimančias ir 

jaunimo savanorišką veiklą 

organizuojančias organizacijas. 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.2.2.2. Skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje 

veikloje. 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.2.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimą ir plėtrą 

4.2.3.1. Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir 

dalyvavimą jaunimo ir jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

2021-2027 administracija, vietos veiklos 

grupės, NVO, bendruomeninės 

organizacijos 

4.3. Tikslas: Vietos savivaldos stiprinimas 

4.3.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą 

4.3.1.1. Organizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos darbuotojų ir 

politikų mokymus, siekiant stiprinti jų 

kompetencijas ir gebėjimus, kelti 

kvalifikaciją 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

4.3.1.2. Organizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės įstaigų ir organizacijų 

darbuotojų ir vadovų mokymus, siekiant 

stiprinti jų kompetencijas ir gebėjimus, 

kelti kvalifikaciją 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.3. Diegti savivaldybės įstaigų ir organizacijų 

retų profesijų darbuotojų pritraukimo į 

rajoną priemones 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.4. Užtikrinti nuolatinį savivaldybės viešųjų ir 

administracinių paslaugų modernizavimą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.5. Diegti ir (arba) atnaujinti Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos, 

įstaigų ir organizacijų informacines 

sistemas bei kompiuterinę įrangą, plėsti ir 

tobulinti teikiamas elektronines paslaugas 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.6. Skatinti gyventojus naudotis Švenčionių 

rajono savivaldybės teikiamomis 

viešosiomis elektroninėmis paslaugomis 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.7. Įgyvendinti korupcijos prevencijos 

priemones Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijoje, įstaigose bei įmonėse 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.8. Plėsti ir tobulinti vieno langelio principu 

teikiamas viešąsias ir administracines 

paslaugas  

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.9. Atlikti gyventojų poreikių ir Švenčionių 

rajono savivaldybės lygiu teikiamų viešųjų 

ir administracinių paslaugų tyrimus bei 

apklausas, vykdyti savivaldybės įstaigų 

veiklos kokybės ir efektyvumo tyrimus 

2021-2027 

Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.1.10. Rengti bei atnaujinti Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijų planavimo 

dokumentus 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 

4.3.1.11. Rengti bei atnaujinti Švenčionių rajono 

savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija 
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4.3.1.12. Plėtoti ir tobulinti Švenčionių rajono 

savivaldybės geoinformacinę sistemą 

(toliau – GIS) 

2021-2027 
Švenčionių rajono savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos 

4.3.2. Uždavinys: Rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti 

4.3.2.1. 
Diegti priemones, kuriančias saugią darbo 

aplinką ir užtikrinančias diskriminacijos 

prevenciją 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos, viešieji 

ir privatūs juridiniai asmenys 

4.3.2.2. 
Skatinti lankstų darbą ir pažangius 

sprendimus, kad būtų užtikrintas darbo ir 

asmeninio gyvenimo suderinamumas 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos, viešieji 

ir privatūs juridiniai asmenys 

4.3.2.3.  

Vidine bei išorine komunikacija skatinti 

lygių galimybių ir įvairovės kultūrą 

2021-2027 Švenčionių rajono savivaldybės 

administracija, savivaldybės 

įstaigos ir organizacijos, viešieji 

ir privatūs juridiniai asmenys 
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2 PRIEDAS: EFEKTO RODIKLIAI 
 

Rodiklio 

numeris 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Duomenų 

šaltinis 

Atsakingas už 

duomenų 

pateikimą 

Esama situacija Siekiamas 

rodiklis (2027 

m.) 

Skaičiavimo tvarka 

E1-1 Švenčionių rajono 

savivaldybės 

materialinių 

investicijų, 

tenkančių vienam 

gyventojui, 

santykis su šalies 

rodikliu  

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

1904/2883*100 

proc.  

66,04 proc. 

75,0 proc. Materialinės 

investicijos 1–am 

gyventojui 

Švenčionių r. sav., 

padalintos iš MI 1–

am gyventojui 

šalyje ir padauginta 

iš 100 

E1-2 Veikiančiai įmonei 

tenkančių 

gyventojų skaičius 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybėje: 

22929/536 viso 

42,7 

2794090/129232 

viso 21,62 

35 Veikiančių įmonių 

skaičiui tenkančių 

gyventojų skaičius 

Švenčionių rajono 

savivaldybėje ir 

Lietuvoje  

E1-3 Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

veikiančių 

ekologinių ūkių 

skaičius (vienetai) 

Ekologinių 

ūkių 

žemėlapis, VĮ 

Ekoagros 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

90 95 Ekologinių ūkių 

žemėlapyje 

pateikiami 

duomenys, VĮ 

Ekoagros 

E1-4 Naujai įkurtų 

alternatyvių žemės 

ūkio veiklai verslų 

Švenčionių rajono 

savivaldybės kaimo 

teritorijose skaičius 

per laikotarpį 

(vienetai) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas, 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

24 44 Lietuvos statistikos 

departamento 

pateikiami 

duomenys, 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

E1-5 Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

naujai sutvarkytų, 

įrengtų ir pritaikytų 

lankymui kultūros 

ir gamtos paveldo 

objektų bei 

teritorijų skaičius 

(vienetai) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

- 7 kultūros 

paveldo 

objektai, 5 

gamtos 

paveldo 

objektai ir 

teritorijos 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

E2-1 Didėjantis senyvo 

amžiaus asmenims 

bei suaugusiems 

asmenims su 

negalia teikiamų 

dienos socialinės 

globos bei 

socialinės 

priežiūros įstaigoje 

paslaugų 

prieinamumas 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

39,8 Didėjantis Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

E2-2 Švenčionių rajono 

šeimų, gaunančių 

kompleksinės 

pagalbos paslaugas, 

skaičius (šeimos) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

589 Didėjantis Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 
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E2-3 Didėjantis 

socialinio būsto 

paslaugos 

prieinamumas 

(asmenys) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

2020 m. 

laukiančiųjų 

būsto asmenų 

skaičius sudarė 

87 

Mažėjantis Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracija 

E2-4 Mokyklos 

nelankančių 

mokinių skaičius 

(asmenys) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

84 Mažėjantis Lietuvos statistikos 

departamento 

pateikiami 

duomenys 

E2-5 Neformaliojo 

švietimo 

galimybėmis 

mokykloje ir kitur 

besinaudojančių 

mokinių dalis, 

proc.  

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

72 Didėjantis Lietuvos statistikos 

departamento 

pateikiami 

duomenys 

E2-6 Privalomojo 

sveikatos draudimo 

fondo biudžeto 

lėšomis 

finansuojamose 

programose 

dalyvaujančių 

asmenų skaičius, 

proc. 

Teritorinės 

ligonių kasos 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

26,7 Didėjantis Teritorinių ligonių 

kasų pateikiami 

duomenys 

E2-7 Kultūros paslaugų 

(kultūros centrų, 

bibliotekų, muziejų 

ir kt. įstaigų) 

gavėjų skaičius 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

- Didėjantis Lietuvos statistikos 

departamento 

pateikiami 

duomenys 

E3-1 Švenčionių rajono 

savivaldybėje  

įrengtų ir (arba) 

atnaujintų dviračių 

ir/ ar pėsčiųjų takų 

ir/ar trasų ilgis 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

4,8 km 14,8 Pagal faktinius 

duomenis 

E3-2 Įsigytų naujos 

ekologiškų 

transporto 

priemonių dalis 

nuo visų įsigytų 

transporto 

priemonių 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijoje ir 

(arba) įstaigose, 

proc. 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

įstaigos ir 

organizacijos 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

įstaigos ir 

organizacijos 

0 20 Pagal faktinius 

duomenis 

E3-3 Švenčionių rajone 

įvykusių kelių 

eismo įvykių, 

kuriuose sužeisti 

arba žuvo žmonės, 

skaičius (vienetai) 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

2019 metais 

eismo įvykiuose 

buvo sužeista 17 

ir žuvo 4 

asmenys. 

Mažėjantis Pagal faktinius 

duomenis 

E3-4 Surenkamų mišrių 

komunalinių 

atliekų skaičius 

Aplinkos 

apsaugos 

agentūra 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

- Mažėjantis Aplinkos apsaugos 

agentūra 
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E3-5 Švenčionių  rajono 

savivaldybės 

teritorijoje 

renovuotų 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

skaičius (užbaigta 

renovacija) 

(vienetai) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

įstaigos ir 

organizacijos 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

įstaigos ir 

organizacijos 

Renovuojamų ir 

renovuotų 

daugiabučių 

skaičius 68 

Renovuojamų 

ir renovuotų 

daugiabučių 

skaičius 104 

Pagal faktinius 

duomenis, BETA 

pateikiami 

duomenys 

E4-1 Bendruomenių 

inicijuotos ir 

įgyvendintos vietos 

plėtros strategijos 

(vnt.) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

vietos veiklos 

grupės  

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

vietos veiklos 

grupės 

2 vnt. 2 vnt. Pagal pateikiamus 

duomenis 

E4-2 Naujai įkurtų NVO 

skaičius 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

3sektorius.lt 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija, 

3sektorius.lt 

5 vnt. 8 vnt. Pagal pateikiamus 

duomenis 

E4-3 Savivaldybės 

teikiamų viešųjų 

paslaugų teikiamų 

el. būdu apimties 

pokytis (procentas) 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

5 proc. 15 proc. Pagal pateikiamus 

duomenis 

E4-4 Strateginio plėtros 

plano priemonės, 

kuriose užtikrintos 

lygios galimybės  

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

Švenčionių 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

0 3 

 

Pagal pateikiamus 

duomenis 
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3 PRIEDAS: PRIEMONIŲ RODIKLIAI 

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Rodiklio pavadinimas Reikšmė 

1. PRIORITETAS: PAŽANGI IR ŽALIA EKONOMIKA 

1.1. Tikslas: Verslo aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas 

1.1.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai bei investicijų pritraukimui 

1.1.1.1. Parengti Švenčionių rajono verslo plėtros ir 

investicijų pritraukimo galimybių studiją 

Parengta studija, vnt. 1 

1.1.1.2. Sutvarkyti, pritaikyti ir plėsti esamą verslui 

tinkamą infrastruktūrą Švenčionių rajone 

Įgyvendintos priemonės, vnt. 3 

1.1.1.3.  Kurti, skatinti kurti bei plėsti verslui palankią 

infrastruktūrą: verslo inkubatorius, kultūros ir 

kūrybines industrijas, kompetencijos centrus 

Įgyvendintos priemonės, vnt. 1 

1.1.1.4. Vystyti ir viešinti patrauklius verslui objektus 

(pastatai, sklypai) Švenčionių rajone 

Viešinama informacija, vnt.  42 

1.1.2. Uždavinys: Gerinti verslo paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą 

1.1.2.1. Parengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtros programą 

Parengta ir įgyvendinta 

plėtros programa, vnt. 

1 

1.1.2.2. Vertinti, atnaujinti ir taikyti mokesčių 

lengvatas bei kitas finansines skatinimo 

priemones Švenčionių rajono savivaldybėje 

veikiančioms verslo įmonėms, asmenims, 

ketinantiems pradėti verslą, investuotojams, 

sukurti ir pradėti taikyti motyvacinį modulį 

investuotojams 

Parengti siūlymai mokesčių 

lengvatoms ar kitoms verslo 

skatinimo priemonėms, vnt. 

7 

1.1.2.3. 
Stiprinti teikiamas bei pristatyti ir pradėti 

naujas paslaugas BĮ Švenčionių verslo ir 

turizmo informacijos centre 

1. Naujų paslaugų skaičius, 

vnt. 

3 

2. Atnaujintų teikiamų 

paslaugų skaičius, vnt. 

3 

1.1.2.4. Teikti techninę ir metodinę pagalbą, 

konsultacijas rajono savivaldybėje 

veikiantiems verslininkams, verslo įmonėms, 

asmenims, ketinantiems pradėti verslą, 

investuotojams 

Suteiktų konsultacijų 

skaičius, vnt. 

200 

1.1.2.5. Vykdyti rinkodaros priemones bei 

informacijos sklaidą, pristatant verslą, verslo 

veiklos, plėtojimo ir investavimo galimybes 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, 

stiprinant verslo įmonių teigiamą įvaizdį  

Įgyvendintų priemonių 

skaičius, vnt. 

4 

1.1.3. Uždavinys: Plėtoti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, skatinti verslumą visuomenėje bei 

gyventojų ekonominį mobilumą 

1.1.3.1. Skatinti ir plėsti viešojo ir privataus sektorių 

partnerystę Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje, įgyvendinant bendrus projektus  

Inicijuotų projektų skaičius, 

vnt. 

1 

1.1.3.2. Organizuoti ir viešinti verslumą skatinančius, 

gerąją verslo patirtį viešinančius renginius, 

savanorystės ir pameistrystės iniciatyvas 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

Suorganizuotų renginių 

skaičius, vnt. 

7 

1.1.3.3. Organizuoti Švenčionių rajono savivaldybėje 

veikiančių verslo įmonių atstovų, verslininkų 

mokymus, siekiant kelti jų kvalifikaciją, 

kompetencijas ir gebėjimus  

Suorganizuotų mokymų 

skaičius, vnt. 

7 
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1.1.3.4. Palaikyti ir skatinti „jauno verslo“, laisvųjų 

profesijų, nuotoliniu būdu dirbančių gyventojų 

„ekosistemas“ Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje, kuriant ar plečiant tradicinius 

verslo bendradarbystės centrus, išnaudojant 

netradicines erdves Savivaldybės valdomuose 

pastatuose, kuriant paprastesnes galimybes 

pasinaudoti aktyvios darbo rinkos politikos 

priemonėmis ir kt. 

1. Suorganizuotų renginių 

skaičius, vnt. 

7 

2. Inicijuotų projektų 

skaičius, vnt. 

5 

1.2. Tikslas: Kaimo plėtra ir verslumo skatinimas 

1.2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį, stiprinti ekologinių ir netradicinių žemės ūkio šakų 

plėtrą 

1.2.1.1.  Konsultuoti Švenčionių rajono asmenis 

ūkininkavimo, melioracijos, žemės ūkio 

technikos registravimo ir kitais su žemės ūkiu 

susijusiais klausimais  

Konsultacijų skaičius, vnt. 14000 

1.2.1.2. 
Atnaujinti esamą melioracijos infrastruktūrą 

bei hidrotechninius statinius  

Melioracijos griovių tinkamo 

veikimo ir funkcionalumo 

užtikrinimas, km 

20 

1.2.1.3. 

Skatinti specializuotų žemės ūkių bei 

ekologiškų žemės ūkių kūrimąsi  

Parengtų straipsnių, 

informacinių pranešimų 

savivaldybės tinklalapyje, 

vietinėje spaudoje skaičius, 

vnt. 

10 

1.2.1.4. Skatinti netradicinių žemės ūkių kūrimąsi ir 

(arba) sunkumų patiriančių specializuotų 

žemės ūkių veiklą  

Parengtų straipsnių, 

informacinių pranešimų 

savivaldybės tinklalapyje, 

vietinėje spaudoje skaičius,  

vnt. 

10 

1.2.2. Uždavinys: Alternatyvių veiklų kaimo vietovėse skatinimas 

1.2.2.1. 

Skatinti alternatyvias žemės ūkio veiklas  

1. Suteiktos konsultacijos 

skatinant naujas bei 

vykdomas alternatyvias 

žemės ūkio veiklas, vnt. 

30 

2. Įkurtų naujų alternatyvių 

žemės ūkio veiklų, vnt. 

10 

1.2.2.2. 

Skatinti vietos produktų kaip paveldo 

išsaugojimą ir amatų plėtrą 

Inicijuotų ir įgyvendintų 

projektų, skatinančių vietos 

produktų kaip paveldo 

išsaugojimą ir amatų plėtrą 

skaičius, vnt. 

2 

1.3. Tikslas: Turistinio patrauklumo didinimas 

1.3.1 Uždavinys: Plėtoti viešąją turizmo ir rekreacijos paslaugų infrastruktūrą, didinti patrauklumą 

turistams. 

1.3.1.2.  Įgyvendinti Švenčionėlių miesto kurortinės 

teritorijos galimybių studijoje numatytas 

priemones 

Įgyvendintų priemonių 

skaičius, vnt. 

5 

1.3.1.3. Plėsti ir atnaujinti viešąją rekreacijos 

infrastruktūrą 

Atnaujintos teritorijos, vnt. 10 

1.3.1.4.  Plėsti ir (arba) atnaujinti vandens turizmo 

paslaugų infrastruktūrą 

Atnaujinta ar naujai sukurta 

infrastruktūra, vnt. 

5 

1.3.1.5. Vykdyti rinkodaros priemones, pristatant 

Švenčionių rajono savivaldybės turizmo 

paslaugas, turizmo ir rekreacijos, kultūros ir 

gamtos paveldo objektus, ženklinti traukos 

objektus, skaitmenizuoti ir pateikti vartotojui 

patrauklią informaciją mobilioje programėlėje 

Įgyvendintų rinkodaros 

priemonių skaičius, vnt. 

15 

1.3.1.6. Skatinti apgyvendinimo, maitinimo ir kitų 

turizmui reikalingų paslaugų plėtrą Švenčionių 

Naujai įsikūrusių 

apgyvendinimo, maitinimo ar 

10 
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rajone kitų turizmo paslaugas 

teikiančių subjektų skaičius, 

vnt. 

1.3.2. Uždavinys: Tvarkyti ir pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo, švietimo, kultūros 

bei kitų paslaugų teikimui  

1.3.2.1. 

Tvarkyti ir populiarinti nekilnojamojo kultūros 

paveldo objektus Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje ir pritaikyti juos 

turizmo, švietimo, kultūros kitoms viešosioms 

paslaugoms bei ekonominei veiklai vystyti 

1. Sutvarkytų ir pritaikytų 

archeologinių kultūros 

paveldo objektų skaičius, vnt. 

3 

2. Restauruotų ir pritaikytų 

architektūrinių kultūros 

paveldo objektų skaičius, vnt. 

4 

3. Finansuotų nekilnojamojo 

kultūros paveldo pažinimo ir 

sklaidos projektų skaičius,. 

vnt. 

28 

4. Paremtų religinių 

bendruomenių ir bendrijų 

veiklos finansavimo projektų 

skaičius, vnt. 

26 

5. Pastatytų informacinių 

stendų, kelio ženklų skaičius, 

vnt.  

30 

6. Įrengtų nuorodų, 

informacijos terminalų 

skaičius, vnt. 

5 

1.3.2.2. Tvarkyti gamtos paveldo objektus Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje ir pritaikyti 

juos turizmo, švietimo, kultūros, kitoms 

viešosioms paslaugoms bei ekonominei veiklai 

vystyti  

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų skaičius, vnt. 

5 

1.3.2.3. 

Kaupti, puoselėti, saugoti ir plėtoti Švenčionių 

rajono savivaldybės nematerialųjį kultūros 

paveldą, etninę kultūrą ir tradicinius amatus 

1. Įgyvendintų edukacinių 

programų, mugių, parodų, 

plenerų skaičius per metus, 

vnt. 

35 

2. Parengtų ir įgyvendintų 

projektų skaičius, vnt. 

5 

3. Sukurta ir nuolat 

atnaujinama Švenčionių 

rajono savivaldybės 

kraštotyros informacijos 

skaitmeninė bazė, vnt. 

1 

 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI 

VISUOMENĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Rodiklio pavadinimas Reikšmė 

2. PRIORITETAS: SOCIALIAI ATSAKINGA, IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR SAUGI VISUOMENĖ 

2.1. Tikslas: Socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas 

2.1.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę, užtikrinti pasiekiamumą ir 

kompleksiškumą 

2.1.1.1. Plėtoti ir gerinti stacionarias ir 

nestacionarias socialines paslaugas bei jų 

prieinamumą senyvo amžiaus ir neįgaliems 

asmenims bei kitų socialiai pažeidžiamų 

grupių asmenims 

1. Savivaldybėje socialinių 

paslaugų poreikio 

patenkinimas, proc. 

90 

2. Socialines paslaugas 

gaunantys asmenys, asm.  

1500 
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3. Naujai sukurtų ir (arba) 

pagerintų socialinių paslaugų 

skaičius, vnt. 

4 

4. Įstaigų (padalinių), 

teikiančių akredituotos 

socialinės priežiūros 

paslaugas, skaičius, vnt. 

15 

5. Parengta ir įgyvendinta 

socialinių paslaugų kokybės 

vertinimo tvarka 

1 

2.1.1.2. Plėtoti ir efektyvinti integralios pagalbos 

(socialinės globos) asmens namuose 

paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems 

asmenims 

1. Integralios pagalbos 

(socialinės globos) asmens 

namuose paslaugų gavėjų 

skaičius, asm. 

35 

2. Integralios pagalbos 

(socialinės globos) asmens 

namuose paslaugas gavusių 

asmenų dalis nuo bendro 

besikreipiančiųjų skaičiaus, 

proc. 

99 

3. Parengta ir įgyvendinta 

bendra su pirminės sveikatos 

priežiūros centru integralios 

pagalbos (socialinės globos) 

asmens namuose paslaugų 

teikimo tvarka 

1 

2.1.1.3. Kurti ir plėtoti bendruomenines paslaugas 

šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, 

neįgaliems vaikams ir suaugusiems 

asmenims su negalia 

1. Bendruomeninių paslaugų 

gavėjų skaičius, asm. 

700 

2. Naujų bendruomeninių 

paslaugų skaičius, vnt. 

6 

3. Įkurtų bendruomeninių 

vaikų globos namų skaičius, 

vnt. 

1 

4. Įkurtų bendruomeninių 

negalią turinčių asmenų 

grupinių gyvenimo namų 

skaičius, vnt. 

1 

5. Įkurtų užimtumo 

centrų/socialinių dirbtuvių 

skaičius, vnt. 

1 

6. Licenciją turinčių 

mediatorių skaičius, asm. 

1 

2.1.1.4. Tobulinti socialines paslaugas teikiančių 

darbuotojų kompetencijas bei kvalifikaciją 

Mokymuose, kursuose, 

seminaruose dalyvavusių 

socialines paslaugas teikiančių 

darbuotojų dalis nuo bendro 

socialines paslaugas teikiančių 

darbuotojų skaičiaus, proc. 

99 

2.1.2. Uždavinys: Didinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį 

2.1.2.1. Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas 

specialiųjų poreikių turintiems asmenims 

Pritaikytų gyvenamųjų būstų 

skaičius, vnt.  

20 

2.1.2.2. Visuomeninės paskirties pastatų ir viešosios 

aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių 

turintiems asmenims 

Viešųjų (socialines ir 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių įstaigų ir 

organizacijų) pastatų ir 

teritorijų, pritaikytų 

4 
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specialiųjų poreikių turintiems 

asmenims, skaičius, vnt. 

2.1.2.3. Plėtoti ir (arba) atnaujinti socialinio būsto 

fondą 

1. Įsigytų socialinių būstų 

skaičius, vnt. 

15 

2. Pagerintų, pritaikytų 

socialinių būstų skaičius, vnt. 

5 

2.1.2.4. Organizuoti ir teikti socialinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 

Paslaugas gavusių asmenų 

skaičius, asm. 

180 

2.1.2.5. Kurti ir (arba) pritaikyti specializuotas 

programas, skirtas socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų grupių (jaunuolių, 

paliekančių institucinės vaikų globos 

įstaigas, laisvės atėmimo bausmę atlikusių 

asmenų, neįgaliųjų, priklausomybes 

besigydančių asmenų, imigrantų ir kt.) 

integracijai į visuomenę 

1. Sukurtų, pritaikytų ir 

įgyvendintų programų, veiklų 

skaičius, vnt. 

2 

2. Asmenų, dalyvavusių 

programoje, skaičius, asm. 

50 

3. Asmenų, baigusių 

programą, dalis, proc. 

97 

2.1.3. Uždavinys: Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką 

2.1.3.1. Skatinti vaikų globą šeimoje, organizuoti 

globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką, atranką, 

mokymus, stiprinti pagalbą globėjams 

1. Paslaugas gavusių įtėvių, 

šeimynų, globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, kitų 

šeimų, kurie globoja 

(rūpinasi), prižiūri likusius be 

tėvų globos vaikus, skaičius, 

asm. 

60 

2. Parengtų globėjų (rūpintojų) 

ir įtėvių skaičius, asm. 

30 

3. Įvaikintų, globojamų 

(rūpinamų), prižiūrimų likusių 

be tėvų globos vaikų, globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų 

ir kitose šeimose, skaičius, 

asm. 

70 

2.1.3.2. Kurti ir plėtoti ankstyvosios reabilitacijos ir 

kitas kompleksines paslaugas vaikams nuo 

gimimo iki 18 m. ir asmenims, turintiems 

didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių iki 21 metų ir jų tėvams (fiziniams 

globėjams, rūpintojams) 

Koordinuotai teikiamas 

paslaugas gavusių asmenų 

skaičius, asm. 

60 

2.1.3.3. Sudaryti sąlygas vaikų raidos sutrikimų 

ankstyvosios reabilitacijos paslaugų 

gavimui 

Ankstyvosios reabilitacijos 

paslaugas gavusių asmenų 

skaičius, asm. 

20 

2.1.3.4. Plėsti paslaugas besilaukiančioms ir vaikus 

auginančioms šeimoms 

1. Įkurtas šeimos gerovės 

centras, vnt. 

1 

2. Paslaugas gavusių asmenų 

skaičius, asm. 

100 

2.1.4. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą 

2.1.4.1. Atnaujinti ir (arba) plėsti savivaldybės 

socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

infrastruktūrą bei aplinką, gerinti 

materialinę bazę, užtikrinti įstaigų veiklos 

tęstinumą 

1. Socialinių paslaugų įstaigų 

ir organizacijų, kuriose 

atnaujinta ir (arba) išplėsta 

infrastruktūra skaičius, vnt. 

4 

2. Socialinių paslaugų įstaigų 

ir organizacijų, kuriose 

atnaujinta ir (arba) išplėsta 

materialinė bazė, skaičius, vnt. 

4 

2.1.4.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti savivaldybės 

socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

Įstaigų skaičius, vnt. 4 
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informacinių technologijų aplinką  

2.2. Tikslas: Besimokančios visuomenės poreikiams atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas 

2.2.1. Uždavinys: Didinti švietimo prieinamumą, sudarant vienodas galimybes visiems gauti kokybiškas 

ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas 

2.2.1.1. Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

infrastruktūrą, kurti dinamišką, atvirą ir 

funkcionalią ugdymo aplinką 

1. NVŠ ir FŠPU  mokyklų, 

kuriose atnaujinta 

infrastruktūra, skaičius, vnt. 

5 

2. Įrengtų ir naudojamų 

ugdymo aplinkų (edukacinės 

erdvės, poilsio zonos) 

skaičius, vnt. 

14 

2.2.1.2. Atnaujinti Švenčionių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūrą, 

kurti funkcionalią ir atvirą mokymosi 

aplinką 

1. Įrengtų ir naudojamų 

ugdymo aplinkų bendrojo 

ugdymo mokyklų teritorijose 

skaičius, vnt. 

5 

2. Bendrojo ugdymo mokyklų, 

kuriose atnaujinta 

infrastruktūra, skaičius, vnt. 

4 

2.2.1.3. Pritaikyti ugdymo įstaigas geresniam 

ugdymo paslaugų prieinamumui ir 

integracijai judėjimo ir kitas negalias 

turintiems asmenims 

1. Pritaikytų įstaigų skaičius, 

vnt. 

6 

2. Įrenginių, pritaikytų 

neįgaliesiems, skaičius (liftai, 

pandusai, kt.), vnt. 

12 

2.2.1.4. Plėsti neformalaus vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo teikiamų paslaugų įvairovę, diegti 

specializuotas neformaliojo švietimo 

programas ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose, trečiojo 

amžiaus universitete 

1. Įdiegtų ikimokyklinį 

ugdymo programas 

vykdančiose įstaigose naujų 

programų, savitos 

pedagogikos elementų 

ugdymo programose, skaičius, 

vnt. 

3 

2. Įdiegtų naujų formalųjį 

ugdymą papildančias 

programas vykdančiose 

mokyklose skaičius, vnt. 

4 

3. Vykdomų naujų 

neformaliojo vaikų ugdymo 

programų krypčių skaičius, 

vnt. 

2 

4. Vykdomų naujų 

neformaliojo suaugusiųjų 

ugdymo programų krypčių 

skaičius, vnt. 

3 

2.2.1.5. Didinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą 

kaimo vietovėse gyvenantiems vaikams, 

kuriant mobilias, lauko ir įprastas 

ikimokyklinio ugdymo grupes 

Veikiančių mobilių, lauko ir 

įprastų ikimokyklinio ugdymo 

grupių skaičius, vnt. 

12 

2.2.1.6. Inicijuoti ir dalyvauti ugdymo programų 

pritaikyme rajono savivaldybės viešiesiems 

ir verslo poreikiams profesinio mokymo 

įstaigoje 

Parengtų ir įgyvendinamų 

programų skaičius, vnt. 

3 

2.2.1.7. Didinti ugdymo ir koordinuotai teikiamų 

paslaugų prieinamumą ir kokybę švietimo 

įstaigose nepalankias sąlygas šeimose 

patiriantiems mokiniams 

1. Koordinuotai teikiamų 

paslaugų skaičius, vnt. 

4 
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2. Mokytojų padėjėjų, negalios 

turintiems mokiniams 

pagalbos specialistų etatų 

skaičius, vnt. 

10 

2.2.2. Uždavinys: Didinti švietimo ir mokymo kokybę ir rezultatyvumą 

2.2.2.1. Sukurti ir vykdyti pedagogų pritraukimo, 

skatinimo ir tobulėjimo sistemą rajone 

1. Savivaldybės švietimo 

įstaigose įdarbintų naujų 

pedagogų skaičius, vnt. 

16 

2. Savivaldybės paremtų 

motyvuotų pedagogų, 

atvykstančių dirbti į rajono 

savivaldybės ugdymo įstaigos 

skaičius, asm. 

8 

3. Parengta ir įgyvendinama 

programa 

1 

2.2.2.2. Steigti ir įveiklinti gamtos, technologijų, 

inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo 

ugdymo centrus švietimo įstaigose ir 

užtikrinti jų tinklaveiką rajono 

savivaldybėje, bendradarbiaujant su šalies 

mokslo ir mokymo įstaigomis 

1. Įrengtų ir atnaujintų gamtos, 

technologijų, inžinerijos, 

matematikos ir kūrybiškumo 

ugdymo centrų švietimo 

įstaigose skaičius, vnt. 

4 

2. Vykdomų 

bendradarbiavimo projektų su 

šalies mokslo ir mokymo 

įstaigomis, STEAM centrais 

skaičius, vnt. 

6 

2.2.2.3. Atnaujinti/plėsti informacinių technologijų 

bazes ir (arba) elektronines paslaugas rajono 

savivaldybės mokyklose 

1. Parengta ir įgyvendinama 

IT plėtros mokyklos strategija 

1 

2. Atnaujintų/ įrengtų 

skaitmeninių darbo vietų 

mokytojams ir švietimo 

pagalbos specialistams 

skaičius, vnt. 

250 

3. Įdiegtų naujų elektroninių 

paslaugų  skaičius, vnt. 

5 

2.2.2.4. Skatinti ir remti rajono švietimo įstaigų 

vykdomus projektus, skirtus ugdymo 

proceso kokybės ir ugdymo pasiekimų 

gerinimui, skiriant prioritetą matematinio, 

finansinio raštingumo bei verslumo ugdymo 

projektų bei programų įgyvendinimui 

1. Savivaldybės paremtų 

rajono švietimo įstaigų 

vykdomų projektų, skirtų 

ugdymo proceso kokybės ir 

ugdymo pasiekimų gerinimui, 

skaičius, vnt. 

24 

2. Švietimo įstaigų, vykdančių 

projektus, skirtus ugdymo 

proceso kokybės ir ugdymo 

pasiekimų gerinimui, skaičius, 

vnt. 

4 

2.2.2.5. Sukurti būtiną infrastruktūrą ir plėtoti visos 

dienos mokyklos paslaugų teikimą 

1. Įstaigų, teikiančių visos 

dienos mokyklos paslaugas, 

skaičius, vnt.  

4 

2. Įrengtų naujų erdvių, skirtų 

visos dienos mokyklos 

veikloms, skaičius, vnt. 

8 

3. Pakoreguotų transporto 

maršrutų skaičius, vnt.  

14 

4. Visos dienos mokyklą 

lankančių mokinių dalis, proc. 

55 

2.2.2.6. Plėtoti ir vykdyti gerai besimokančių ir Paremtų mokinių skaičius, 150 
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aukštus rezultatus pasiekusių rajono 

savivaldybės mokinių skatinimą 

asm. 

2.3. Tikslas: Gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas 

2.3.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą 

2.3.1.1. Atnaujinti, modernizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybėje veikiančių sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų 

infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų 

kokybę įsigyjant naują medicininę įrangą 

1. Sveikatos priežiūros įstaigų 

(padalinių), kuriose atnaujinta 

ir (arba) išplėsta infrastruktūra 

ir materialinė bazė, skaičius, 

vnt. 

4 

2. Sveikatos priežiūros įstaigų 

(padalinių), kuriose atnaujinta 

ir (arba) išplėsta įranga, 

skaičius, vnt. 

4 

2.3.1.2. Diegti elektronines sveikatos priežiūros 

paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose 

Švenčionių rajone 

Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų, kuriose atnaujinta ir 

(arba) išplėsta informacinių 

technologijų aplinka/ 

elektroninės paslaugos, 

skaičius, vnt. 

2 

2.3.2. Uždavinys: Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pakankamumą ir pasiekiamumą 

2.3.2.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę, teikti naujas paslaugas, didinti jų 

prieinamumą vietos gyventojams 

1. Įsteigta specialistų 

komanda, teikianti 

ambulatorines kompleksines 

sveikatos priežiūros paslaugas 

asmens namuose vnt. ir 

gavusių šias paslaugų asmenų 

skaičius, asm. 

1/140 

2. Naujų teikiamų sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius, 

vnt. 

2 

3. Pagerintų /patobulintų 

/išplėstų sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius, vnt. 

4 

2.3.2.2. Skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti 

prevencinėse programose, didinti programų 

prieinamumą vietos gyventojams 

1. Įgyvendintų prevencinių 

priemonių, programų skaičius, 

vnt. 

5 

2. Prevencinėse priemonėse, 

programose dalyvavusių 

asmenų skaičius, proc. 

60 

2.3.2.3. Tobulinti sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikaciją ir kompetencijas 

Mokymuose, kursuose, 

seminaruose dalyvavusių 

specialistų dalis nuo bendro 

sveikatos priežiūros 

specialistų skaičiaus, proc. 

99 

2.3.2.4. Spręsti sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumo problemas, diegiant/pritaikant 

kompleksinį sveikatos priežiūros sistemos 

specialistų planavimo modelį 

1. Sukurta ir įgyvendinta 

asmens sveikatos priežiūros 

specialistų pritraukimo 

sistema 

1 

2. Sveikatos priežiūros įstaigų, 

kuriose pradėjo dirbti naujai 

pritraukti specialistai, skaičius, 

vnt. 

2 

3. Naujai pritrauktų specialistų 

skaičius, asm. 

6 

2.3.3. Uždavinys: Plėtoti visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas, ugdant gyventojų sąmoningą rūpestį 

savo sveikata 
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2.3.3.1. Skatinti sveiką gyvenseną, stiprinti vaikų ir 

mokinių sveikatos įgūdžius bei sveikatinimą 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

1. Įgyvendintų programų 

skaičius, vnt. 

5 

2. Programose dalyvavusių 

asmenų skaičius, asm. 

6000 

2.3.3.2. Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse, organizuoti sveikatinimo 

veiklas 

1. Sveikatinimo priemonių 

skaičius, vnt. 

9 

2. Asmenų, dalyvavusių 

sveikos gyvensenos ir kitose 

sveikatinimo priemonėse, 

skaičius, asm. 

9000 

2.3.3.3. Vykdyti privalomuosius sveikatos 

mokymus įvairių kategorijų darbuotojams 

Išduotų pažymėjimų skaičius, 

vnt. 

2700 

2.3.3.4. Įgyvendinti Švenčionių visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiąją programą, 

plėsti apimtis 

Įgyvendintų visuomenės 

sveikatos rėmimo projektų 

skaičius, vnt. 

120 

2.3.3.5. Organizuoti ir vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėseną ir sveikos gyvensenos 

tyrimus 

1. Visuomenės sveikatą 

apibūdinančių rodiklių 

skaičius, vnt. 

51 

2. Atliktų tyrimų skaičius, vnt. 2 

2.3.4. Uždavinys: Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportuojančią visuomenę 

2.3.4.1. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą 

modernizuojant ir išplečiant Švenčionių 

rajono savivaldybės sporto infrastruktūrą, 

atnaujinant sporto inventorių  

1. Atnaujintų ar pastatytų 

naujų sporto kompleksų 

skaičius , vnt.  

2 

2. Atnaujintų ar įrengtų 

treniruoklių ir (ar) 

daugiafunkcių sporto aikštelių 

skaičius, vnt.  

10 

3. Atnaujintų sporto aikštynų 

kaimiškosiose vietovėse 

skaičius, vnt. 

11 

2.3.4.2. Didinti mokinių fizinį aktyvumą 

modernizuojant Švenčionių rajono 

savivaldybės mokymo įstaigų sporto 

infrastruktūrą, atnaujinant sporto inventorių  

1.Atnaujintų mokyklų 

stadionų ir/ar sporto aikštynų 

skaičius, vnt. 

4 

2. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, kuriose įrengtos 

multifunkcinės sporto 

aikštelės, skaičius, vnt. 

3 

3. Ugdymo įstaigų, kuriose 60 

proc. atnaujintas sporto 

inventorius, skaičius, vnt. 

4 

2.3.4.3. Skatinti sporto bendruomenės, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų 

bendradarbiavimą ugdant sportuojančią 

visuomenę 

Įgyvendintų sporto 

bendruomenių, NVO bei 

bendruomeninių organizacijų 

bendradarbiavimą, ugdant 

sportuojančią visuomenę 

skatinančių projektų  skaičius 

15 

2.3.4.4. Užtikrinti viešosios sporto infrastruktūros 

prieinamumą asmenims su specialiaisiais 

poreikiais bei vyresnio amžiaus asmenims 

1. Atlikta sporto 

infrastruktūros asmenims su 

specialiaisiais poreikiais bei 

vyresnio amžiaus asmenims 

poreikio analizė 

1 

2. Treniruoklių aikštelių ir  

kitų sporto infrastruktūros 
objektų, pritaikytų asmenims 

su specialiaisiais poreikiais bei 

vyresnio amžiaus asmenims, 

3 
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skaičius, vnt. 

2.3.5. Uždavinys: Gerinti gyventojų psichinę sveikatą ir paslaugų prieinamumą 

2.3.5.1. Įgyvendinti vyresnio amžiaus asmenų 

psichikos sveikatos bei gerovės stiprinimo 

iniciatyvas 

1. Įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius, vnt. 

8 

2. Dalyvavusių asmenų 

skaičius, asm. 

160 

2.3.5.2. Įgyvendinti psichikos sveikatos stiprinimo 

iniciatyvas ikimokyklinio ir mokyklinio 

ugdymo įstaigose 

1. Įgyvendintų iniciatyvų 

skaičius, vnt. 

10 

2. Dalyvavusių asmenų 

skaičius, asm. 

1000 

2.3.5.3. Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo 

savižudybių atpažinimo ir kompleksinės 

pagalbos teikimo sistemą 

1. Asmenų, dalyvavusių 

baziniuose savižudybių 

prevencijos mokymuose, 

skaičius, asm. 

200 

2. Asmenų, gavusių 

priklausomybių konsultavimo 

paslaugas, skaičius, asm. 

400 

3. Asmenų, gavusių 

individualias konsultacijas, 

dalyvavusių grupiniuose 

užsiėmimuose, skaičius, asm. 

4500 

2.4. Tikslas: Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas 

2.4.1. Uždavinys: Gerinti kultūros paslaugų kokybę, pakankamumą, pasiekiamumą ir prieinamumą 

gyventojams 

2.4.1.1. Užtikrinti optimalų kultūros įstaigų tinklą 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

Atliktas kultūros paslaugas 

teikiančių įstaigų veiklos 

auditas, parengtos 

rekomendacijos dėl 

optimalaus tinklo sukūrimo 

1 

2.4.1.2. Atnaujinti ir (arba) plėsti Švenčionių rajono 

savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą 

ir informacinių technologijų bazę, formuoti 

kultūrines erdves rajone, jas pritaikant 

įvairių renginių organizavimui, meno 

ekspozicijoms, kultūros poreikiams 

1.Kultūros įstaigų ir (arba) jų 

skyrių, kuriose atnaujinta ir 

(arba) išplėsta infrastruktūra, 

skaičius, vnt.  

3 

2. Kultūros įstaigų ir (arba) jų 

skyrių, kuriose atnaujinta ir 

(arba) išplėsta technologijų 

bazė, skaičius, vnt. 

4 

3. Suformuotų ir pritaikytų 

kultūrinių erdvių rajone 

skaičius, vnt. 

3 

4. Pilnai ar iš dalies atnaujintų 

kultūros įstaigų (arba) jų 

skyrių pastatų, skaičius, vnt. 

3 

2.4.1.3. Organizuoti rajoninius, regioninius, 

nacionalinius bei tarptautinius kultūros 

renginius Švenčionių rajono savivaldybėje 

ir dalyvauti tokiuose renginiuose Lietuvoje 

ir pasaulyje 

1. Suorganizuotų rajoninių, 

regioninių, nacionalinių bei 

tarptautinių kultūros renginių 

skaičius, vnt. 

60 

2. Regioninių, nacionalinių bei 

tarptautinių kultūros renginių, 

kuriuose dalyvavo rajono 

mėgėjų meno kūrėjai, skaičius, 

vnt. 

70 

3. Dainų šventėse dalyvavusių 

kolektyvų ir dalyvių skaičius, 

vnt. 

75 (1800 

asm.) 

2.4.1.4. Sudaryti sąlygas bei skatinti kultūros Bendrų veiklų skaičius per 20 
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įstaigų, kultūros srityje veikiančių 

nevyriausybinių ir bendruomeninių 

organizacijų bei atskirų menininkų bendrą 

veiklą Švenčionių rajono savivaldybėje 

metus 

2.4.1.5. Modernizuoti bibliotekas, plėtoti naujas 

veiklos formas, didinant kultūros, medijų, 

edukacijų ir informacinių paslaugų įvairovę 

ir prieinamumą 

1. Modernizuotų bibliotekų, 

filialų ir (arba) skyrių skaičius, 

vnt. 

8 

2.  Vietovių skaičius, kuriose 

teikiamos mobilios bibliotekos 

paslaugos, skaičius, vnt. 

15 

3. Apsilankymų ir užklausų, 

integraliose virtualių paslaugų 

platformose, skaičius , vnt. 

100 

4. Suorganizuotų medijų 

edukacijų skaičius ir dalyvių 

juose skaičius, vnt. 

12 (120 

asm.) 

5. Edukacijų naudojant 

pažangiųjų technologijų 

inžinerinį, kūrybinį ir 

eksperimentinį paketus, 

skaičius ir dalyvių juose 

skaičius, vnt. 

20 (200 

asm.) 

2.4.1.6. Puoselėti daugiakultūrinį paveldą, remti su 

daugiakultūriniu paveldu ir pilietine 

integracija susijusias programas, tautinių 

bendrijų kultūrines iniciatyvas 

1. Parengtų ir įgyvendintų 

projektų skaičius, vnt. 

15 

2. Tautinių bendrijų kultūrinių 

iniciatyvų skaičius, vnt. 

20 

2.4.1.7. Modernizuoti Nalšios muziejų ir jo filialus, 

pritaikant inovatyvioms daugiafunkcėms 

muziejinėms ir edukacinėms veikloms 

1. Modernizuotas Nalšios 

muziejus ir (arba) jo filialai, 

vnt. 

2 

2. Atnaujintų ir (arba) išplėstų 

ekspozicijų skaičius, vnt. 

7 

3. Suorganizuotų edukacinių 

veiklų skaičius ir dalyvių 

juose skaičius per metus, vnt. 

50 (700 

asm.) 

2.4.1.8. Įgyvendinti rinkodaros priemones, skirtas 

kultūros paslaugoms bei organizuojamiems 

kultūros renginiams ir informacijos apie 

juos sklaidai 

1. Įgyvendintų ir naudojamų 

informacijos sklaidos 

priemonių skaičius, vnt. 

10 

2. Įgyvendintų ir naudojamų 

rinkodaros priemonių skaičius, 

vnt. 

6 

2.5. Tikslas: Viešojo saugumo didinimas 

2.5.1. Uždavinys: Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą 

2.5.1.1. Atnaujinti ir plėsti stebėjimo sistemas, 

gyventojų perspėjimo ir informavimo 

sistemas bei kitas viešojo saugumo 

priemones Švenčionių rajono savivaldybėje 

Įdiegtos naujos saugumo 

priemonės, vnt. 

2 

2.5.1.2. Gerinti Švenčionių rajono savivaldybės 

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos prie 

Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijos infrastruktūrą bei teikiamų 

paslaugų kokybę 

1. Atnaujintos infrastruktūros 

objektų ar įrangos, priemonių 

komplektų skaičius, vnt. 

10 

2. Pasiekti priešgaisrinės 

apsaugos užtikrinimo 

standartą (pirmųjų pajėgų 

atvykimo į įvykio vietą kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

laikas ≤ 18 min.), proc. 

80 

2.5.1.3. Organizuoti, remti bei skatinti ugniagesių Didinti esamą ugniagesių 20 
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savanorystę Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

savanorių skaičių, proc. 

2.5.1.4. Pritaikyti Švenčionių rajono savivaldybės 

viešuosius pastatus kolektyvinių apsaugos 

statinių (toliau – KAS) funkcijai ir kaupti 

reikalingų priemonių rezervą ekstremalių 

situacijų atvejams 

Pritaikytų objektų skaičius, 

vnt. 

2 

2.5.2. Uždavinys: Įgyvendinti prevencines veiklas ir programas 

2.5.2.1. Vykdyti ir skatinti nusikalstamumo, 

prekybos žmonėmis ir savižudybių, 

priklausomybių, smurto ir patyčių artimoje 

aplinkoje ugdymo įstaigose mažinimo 

prevencines priemones, programas 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

1. Įgyvendintų prevencinių 

programų skaičius, vnt. 

5 

2. Dalyvavusių prevencinėse 

programose asmenų skaičius, 

asm. 

2000 

2.5.2.2. Informuoti Švenčionių rajono savivaldybės 

gyventojus gaisrinės saugos, civilinės 

saugos, ekstremalių situacijų prevencijos ir 

pirmosios pagalbos teikimo klausimais 

Parengti ir išplatinti atmintines 

pagal aktualias temas, kompl. 

2 

2.5.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo planus 

Įgyvendinta prevencijos 

priemonių, proc. 

80 

 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI 

SAVIVALDYBĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Rodiklio pavadiniams Reikšmė 

3. PRIORITETAS: PASIEKIAMA, MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI SAVIVALDYBĖ 

3.1. Tikslas: Pasiekiamumo gerinimas 

3.1.1. Uždavinys: Plėsti ir modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą 

3.1.1.1. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

vietinės reikšmės kelių, gatvių ir dviračių 

takų inventorizaciją 

Inventorizuotų kelių, gatvių ar 

dviračių takų ilgis, km 

30 

3.1.1.2. Plėsti ir (ar) atnaujinti esamą Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje esančių 

gatvių, kelių, privažiavimo kelių tinklą, 

asfaltuoti žvyrkelius 

Atnaujintų ar naujai nutiestų 

gatvių, kelių, privažiavimo kelių, 

žvyrkelių ilgis, km 

30 

3.1.1.3. Prioritetine tvarka atnaujinti ar įrengti 

Švenčionių rajono savivaldybės transporto 

infrastruktūrą, susijusią su stambių 

investicinių projektų pritraukimu 

(panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros 

programos (toliau – KPPP) lėšas) 

Įrengtų kelių ilgis, km 2 

3.1.1.4. Plėsti ir (ar) atnaujinti  automobilių stovėjimo 

aikšteles Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijos viešosiose erdvėse 

Įrengtų naujų ar atnaujintų senų 

aikštelių plotas, kv. m. 

3000  

3.1.1.5. Plėsti ir (ar) atnaujinti  automobilių stovėjimo 

aikšteles, privažiavimus Švenčionių rajono 

savivaldybės viešose erdvėse, savivaldybės 

įmonių ir įstaigų teritorijose 

Įrengtų naujų ar atnaujintų senų 

aikštelių plotas, kv. m. 

2000 

3.1.1.6 Plėsti ir (ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 

savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų 

kiemus 

Atnaujintų kiemų plotas, kv. m. 4000 

3.1.1.7. Pritaikyti esamą Švenčionių rajono 

savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės kelių, 

Pritaikytos universalaus dizaino 

priemonės, vnt. 

10 
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privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo 

aikštelių infrastruktūrą specialiesiems 

poreikiams 

3.1.2. Uždavinys: Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, plėtoti gyventojų darnų judumą bei mobilumą 

3.1.2.1. Plėsti ir(ar) atnaujinti  susisiekimo 

infrastruktūrą bevariklio transporto 

priemonėms Švenčionių rajono savivaldybėje 

Naujai nutiestų ar rekonstruotų 

takų ilgis, km 

10 

3.1.2.2. Plėsti ir(ar) atnaujinti  viešojo transporto 

sistemą, įsigyjant ekologiškas, 

atsinaujinančių energijos šaltinių transporto 

priemones viešajame sektoriuje 

Naujai įsigytų ekologiškų 

transporto priemonių skaičius 

bendrame įsigytų automobilių 

skaičiuje, proc. 

20 

3.1.2.3. Kurti, sudaryti sąlygas kurtis bei plėstis 

ekologiško, atsinaujinančių energijos šaltinių 

transporto rūšių infrastruktūrai Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijoje bei skatinti 

naudoti(s) sukurta infrastruktūra 

Įrengtų krovimo stotelių skaičius, 

vnt. 

6 

3.1.2.4. Atnaujinti, tobulinti ir (ar) diegti naujas 

saugaus eismo priemones, išmaniąsias 

transporto sistemas Švenčionių rajono 

savivaldybėje 

Naujai įdiegtų priemonių 

skaičius, vnt.  

20 

3.1.3. Uždavinys: Urbanistinės teritorijos darni plėtra: esamų teritorijų regeneravimas 

3.1.3.1. Identifikuoti bei vykdyti esamų teritorijų 

regeneravimą 

Regeneruotos teritorijos, vnt. 2 

3.2. Tikslas: Modernios inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas 

3.2.1. Uždavinys: Modernizuoti ir plėsti esamą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą 

3.2.1.1. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

vandens tiekimo tinklų ir nuotekų tvarkymo 

tinklų bei infrastruktūros inventorizaciją  

Inventorizuotų tinklų ilgis, km 20 

3.2.1.2. Vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės 

paviršinių nuotekų surinkimo tinklų ir 

valymo įrenginių inventorizaciją 

Inventorizuotų tinklų ilgis, km 4 

3.2.1.3. 
Atnaujinti ir (ar) plėsti vandens tiekimo, 

vandens gerinimo ir buitinių nuotekų 

tvarkymo infrastruktūrą Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

1. Naujai nutiestų geriamojo 

vandens tinklų ilgis, km 

27,9 

2. Naujai nutiestų nuotekų 

surinkimo tinklų ilgis, km 

38,36 

3.2.1.4. Atnaujinti ir (ar) plėsti paviršinių nuotekų 

surinkimo infrastruktūrą Švenčionių rajono 

savivaldybėje  

Atnaujintų tinklų ilgis, km 20  

3.2.2. Uždavinys: Skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą 

3.2.2.1. Plėsti ir(ar) atnaujinti  Švenčionių rajono 

savivaldybės gatvių, kelių, viešųjų teritorijų, 

autobusų stotelių ar turistinių objektų 

apšvietimą, diegiant energiją taupančias 

priemones 

Įdiegtų priemonių skaičius, vnt. 10 

3.2.2.2. Skatinti ekologinių inovacijų atsiradimą ir 

naudojimą Švenčionių rajono savivaldybės 

administracijoje, įstaigose ir įmonėse  

Įstaigų skaičius, kuriose įdiegtos 

ekologinės inovacijos, vnt. 

4 

3.2.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės atsinaujinančių ir alternatyvių 

energijos šaltinių plėtros planus, galimybių 

studijas, programas  

Parengta studija, planas, 

programa 

1 

3.3. Tikslas: Patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas 

3.3.1. Uždavinys: Gerinti atliekų tvarkymo sistemą, skatinti gyventojų aplinkosauginį švietimą 

3.3.1.1. Modernizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą  

Papildomai įdiegtų atliekų 

rūšiavimo sistemų skaičius, vnt. 

1 

3.3.1.2. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo 

taisykles bei planus  

Parengtas atliekų tvarkymo 

planas, vnt. 

1 
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3.3.1.3. Vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą, 

skatinti ir remti aplinkos apsaugos 

iniciatyvas, organizuoti renginius, 

skatinančius tausoti turimus išteklius 

Parengtų straipsnių savivaldybės 

tinklapyje, vietinėje spaudoje 

skaičius, vnt. 

14 

3.3.2. Uždavinys: Mažinti aplinkos užterštumą, didinti kraštovaizdžio patrauklumą 

3.3.2.1. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės aplinkos kokybės gerinimo bei 

apsaugos priemones, programas 

Įgyvendintos programos 

priemonės, vnt. 

10 

3.3.2.2. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės oro taršos prevencijos ir 

mažinimo priemones, programas 

Įgyvendintos programos 

priemonės, vnt. 

1 

3.3.2.3. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės vandens telkinių kokybės 

monitoringo ir stebėsenos priemones, 

programas  

Įgyvendintos programos 

priemonės, vnt. 

1 

3.3.2.4. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės triukšmo prevencijos ir 

mažinimo priemones, programas 

Įgyvendintos programos 

priemonės, vnt. 

1 

3.3.2.5. Rengti ir įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės paramos asbesto turintiems 

gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir 

gyvenamųjų pastatų priemones, programas 

Įgyvendintos programos 

priemonės, vnt. 

1 

3.3.2.6. Tvarkyti, atkurti, įrengti naujus parkus, 

žaliuosius plotus, žaliąsias apsaugines zonas, 

želdynus bei kitus kraštovaizdžio elementus 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

Įrengti nauji želdynai, vnt. 2 

3.3.2.7. Naikinti invazinius augalus ir gyvūnus 

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 

Naikinamų invazinių augalų 

teritorijų plotas, ha 

55,22 

3.3.2.8. Identifikuoti, valyti ir sutvarkyti užterštas 

teritorijas Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Sutvarkytų teritorijų skaičius, vnt. 1 

3.3.2.9. Valyti užterštus vandens telkinius bei gerinti 

jų vandens kokybę Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

Išvalytų užterštų vandens telkinių 

skaičius, vnt. 

1 

3.3.2.10. Tvarkyti ir likviduoti bešeimininkius, 

apleistus pastatus ir statinius bei aplink juos 

esančias teritorijas Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje 

Sutvarkytų ir likviduotų 

bešeimininkių apleistų pastatų ar 

statinių skaičius, vnt. 

1 

3.3.2.11. Tvarkyti, formuoti, atkurti kraštovaizdį ir jo 

elementus Švenčionių rajono savivaldybės 

teritorijoje 

Sutvarkyto, suformuoto ar atkurto 

kraštovaizdžio teritorijų skaičius, 

vnt. 

1 

3.3.3. Uždavinys: Didinti miesto ir kaimo gyvenamųjų erdvių patrauklumą 

3.3.3.1. Vystyti Švenčionių rajono savivaldybės 

miestų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias 

erdves, gerinti viešąją infrastruktūrą 

Atnaujintų viešųjų erdvių 

skaičius, vnt. 

2 

3.3.3.2. Vystyti Švenčionių rajono savivaldybės 

kaimų gyvenamąsias teritorijas, viešąsias 

erdves, gerinti viešąją infrastruktūrą 

Atnaujintų viešųjų erdvių 

skaičius, vnt. 

3 

3.3.3.3.  Atnaujinti ir pritaikyti Švenčionių rajono 

savivaldybės viešuosius pastatus 

bendruomeniniams, visuomeniniams, verslo 

ar kitiems poreikiams 

Atnaujintų ar pritaikytų pastatų 

skaičius, vnt. 

2 

3.3.4. Uždavinys: Užtikrinti gyvūnų gerovę ir apsaugą 

3.3.4.1. Dalyvauti įgyvendinant gyvūnų gerovės ir 

apsaugos programas 

Įgyvendinta programa, vnt. 1 

3.3.4.2. Atnaujinti gyvūnų laikymo Švenčionių 

rajono savivaldybės teritorijos 

gyvenamosiose vietovėse taisykles, 

kontroliuoti, kaip šios taisyklės 

Atnaujintos gyvūnų laikymo 

gyvenamosiose vietovėse 

taisyklės, vnt. 

1 
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įgyvendinamos 

3.3.4.3. Organizuoti bešeimininkių gyvūnų augintinių 

skaičiaus mažinimo veiklas 

Organizuotos veiklos, vnt. 1 

3.3.4.4. Vykdyti gyventojų švietimą gyvūnų gerovės 

ir apsaugos klausimais, skatinti visuomenę 

globoti gyvūnus (išskyrus laukinius) 

Parengtų straipsnių savivaldybės 

tinklapyje, vietinėje spaudoje 

skaičius, vnt. 

10 

3.4.1.1. Modernizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės viešuosius pastatus, siekiant 

mažinti šilumos energijos suvartojimą  

Modernizuotų viešosios paskirties 

pastatų skaičius, vnt. 

4 

3.4.1.2. Modernizuoti daugiabučių gyvenamųjų namų 

pastatus Švenčionių rajono savivaldybėje, 

siekiant mažinti šilumos energijos 

suvartojimą 

Modernizuotų daugiabučių 

gyvenamųjų namų skaičius, vnt. 

36 

 

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Rodiklio pavadinimas Reikšmė 

4. PRIORITETAS: BENDRUOMENĖMS ATVIRA SAVIVALDYBĖ 

4.1. Tikslas:  Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra 

4.1.1. Uždavinys: Užtikrinti vietos bendruomenių plėtrą ir iniciatyvų įgyvendinimą 

4.1.1.1. Plėsti, atnaujinti ir pritaikyti 

nevyriausybinėms, bendruomeninėms 

organizacijoms palankią infrastruktūrą 

Švenčionių rajono savivaldybėje 

1. NVO ir bendruomeninių 

organizacijų, kuriose išplėsta, 

atnaujinta ir pritaikyta infrastruktūra, 

skaičius, vnt. 

5 

4.1.1.2. Rengti ir įgyvendinti NVO ir 

bendruomeninių organizacijų 

projektus, skatinti naujas iniciatyvas, 

NVO ir bendruomeninių organizacijų 

renginius, patirties sklaidą 

1. Parengtų ir įgyvendintų projektų 

skaičius, vnt.  

35 

2. Suorganizuotų renginių skaičius, 

vnt. 

50 

3. Įgyvendintų ir (arba) naudojamų 

informacijos sklaidos priemonių 

skaičius, vnt. 

10 

4.1.1.3. Įgyvendinti Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijoje veikiančių 

vietos veiklos grupių strategijas 

1. Įgyvendintos vietos plėtros 

strategijos, vnt. 

2 

2. Parengtų ir įgyvendintų projektų 

skaičius, vnt. 

10 

4.2. Tikslas: Kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas 

4.2.1. Užtikrinti darbo su jaunimu formų įvairovę 

4.2.1.1. 
Užtikrinti atvirųjų jaunimo centrų / 

atvirųjų jaunimo infrastruktūros, erdvių 

ir teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę, 

plėtrą bei infrastruktūrą 

1. Atvirieji jaunimo centrai, vnt. 1 

2. Atvirosios jaunimo erdvės, vnt.  4 

3. Atvirųjų jaunimo centrų ir / ar 

atvirųjų jaunimo erdvių unikalių 

lankytojų skaičius, asm. 

2175 

4.2.1.2. 

Užtikrinti mobiliojo darbo su jaunimu 

teikiamų paslaugų įvairovę, kokybę bei 

plėtrą 

1.Komandos, vykdančios mobilųjį 

darbą su jaunimu, vnt.  

3 

2. Vietovių, kuriose vykdomas 

mobilusis darbas su jaunimu, 

skaičius, vnt. 

9 

3. Unikalių jaunų žmonių, su kuriais 

palaikomi reguliarūs kontaktai, 

vykdant mobilųjį darbą su jaunimu, 

skaičius, asm. 

100 

4.2.2. Užtikrinti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą 

4.2.2.1. Stiprinti jaunimo savanorius 

priimančias ir jaunimo savanorišką 

veiklą organizuojančias organizacijas. 

1. Jaunimo savanorius priimančioms 

ir jaunimo savanorišką veiklą 

organizuojančioms organizacijoms 

stiprinti, skirti renginiai, vnt. 

42 
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2. Jaunimo savanorius priimančių 

arba galinčių priimti organizacijų, 

dalyvavusių renginiuose, skirtuose 

organizacijų stiprinimui, skaičius, 

vnt. 

45 

3. Bendras akredituotų savanorius 

priimančių organizacijų skaičius, vnt. 

17 

4.2.2.2. Skatinti jaunimo dalyvavimą 

savanoriškoje veikloje. 

1. Jauniems žmonėms supažindinti, 

paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į 

savanorišką veiklą informaciniai 

renginiai, vnt./dalyviai 

28/350 

2. Trumpalaikę savanorišką veiklą 

atliekančių jaunų žmonių skaičius, 

asm. 

50 

3. Ilgalaikę savanorišką veiklą pagal 

jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelį atliekančių jaunų žmonių 

skaičius, asm. 

42 

4.2.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimą ir plėtrą 

4.2.3.1. Skatinti jaunų žmonių aktyvumą ir 

dalyvavimą jaunimo ir jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

1. Savivaldybėje įgyvendinamų 

programų ir projektų, skirtų jaunimo 

lyderystės įgūdžiams stiprinti, 

skaičius, vnt. 

7 

2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų 

finansuotų nevyriausybinių jaunimo 

ir nevyriausybinių su jaunimu 

dirbančių organizacijų bei neformalių 

jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo 

projektų skaičius, vnt. 

35 

4.3. Tikslas: Vietos savivaldos stiprinimas 

4.3.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą 

4.3.1.1. Organizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijos 

darbuotojų ir politikų mokymus, 

siekiant stiprinti jų kompetencijas ir 

gebėjimus, kelti kvalifikaciją 

Mokymuose dalyvavusių Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos 

darbuotojų ir politikų dalis, proc. 

80  

4.3.1.2. Organizuoti Švenčionių rajono 

savivaldybės įstaigų ir organizacijų 

darbuotojų ir vadovų mokymus, 

siekiant stiprinti jų kompetencijas ir 

gebėjimus, kelti kvalifikaciją 

Mokymuose dalyvavusių įstaigų  

darbuotojų ir politikų dalis, proc. 

80  

4.3.1.3. Diegti savivaldybės įstaigų ir 

organizacijų retų profesijų darbuotojų 

pritraukimo į rajoną priemones 

Įdiegtų priemonių skaičius, vnt. 1 

4.3.1.4. Užtikrinti nuolatinį savivaldybės 

viešųjų ir administracinių paslaugų 

modernizavimą 

Kasmet modernizuotų viešųjų ir 

administracinių paslaugų dalis, proc. 

10  

4.3.1.5. Diegti ir (arba) atnaujinti Švenčionių 

rajono savivaldybės administracijos, 

įstaigų ir organizacijų informacines 

sistemas bei kompiuterinę įrangą, plėsti 

ir tobulinti teikiamas elektronines 

paslaugas 

Kiekvienais metais atnaujintos 

įrangos dalis, proc. 

20 

4.3.1.6. Skatinti gyventojus naudotis 

Švenčionių rajono savivaldybės 

teikiamomis viešosiomis 

elektroninėmis paslaugomis 

Elektroninėmis viešosiomis 

paslaugomis besinaudojanti 

gyventojų dalis, proc. 

Didėjantis 
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4.3.1.7. Įgyvendinti korupcijos prevencijos 

priemones Švenčionių rajono 

savivaldybės administracijoje, įstaigose 

bei įmonėse 

Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. 

per metus 

6 

4.3.1.8. Plėsti ir tobulinti vieno langelio 

principu teikiamas viešąsias ir 

administracines paslaugas  

Kasmet atnaujintų ar pagerintų vieno 

langelio principu teikiamų viešųjų ir 

administracinių paslaugų dalis, proc. 

10 

4.3.1.9. Atlikti gyventojų poreikių ir 

Švenčionių rajono savivaldybės lygiu 

teikiamų viešųjų ir administracinių 

paslaugų tyrimus bei apklausas, 

vykdyti savivaldybės įstaigų veiklos 

kokybės ir efektyvumo tyrimus 

Atliktų apklausų skaičius, vnt. 14 

4.3.1.10. Rengti bei atnaujinti Švenčionių rajono 

savivaldybės teritorijų planavimo 

dokumentus 

Parengti ir atnaujinti teritorijų 

planavimo dokumentai, vnt. 

10 

4.3.1.11. Rengti bei atnaujinti Švenčionių rajono 

savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentus 

Parengti ar atnaujinti strateginio 

planavimo dokumentai, vnt. 

14 

4.3.1.12. Plėtoti ir tobulinti Švenčionių rajono 

savivaldybės geoinformacinę sistemą 

(toliau – GIS) 

Užtikrintas GIS duomenų 

prieinamumas, proc. 

70 

4.3.2. Uždavinys: Rengti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti 

4.3.2.1. 
Diegti priemones, kuriančias saugią 

darbo aplinką ir užtikrinančias 

diskriminacijos prevenciją 

1. Savivaldybei pavaldžių įstaigų 

dalyvavusių „Lyčių lygybės liniuotė“ 

tyrime, proc. 

50 

2. Įdiegtų priemonių skaičius, vnt. 5 

4.3.2.2. 

Skatinti lankstų darbą ir pažangius 

sprendimus, kad būtų užtikrintas darbo 

ir asmeninio gyvenimo suderinamumas 

1. Parengtos priekabiavimo, 

seksualinio priekabiavimo ar 

persekiojimo prevencinės taisyklės, 

vnt. 

1 

2. Savivaldybei pavaldžių įstaigų 

dalis, patvirtinusių parengtas 

taisykles, proc. 

50 

4.3.2.3.  

Vidine bei išorine komunikacija 

skatinti lygių galimybių ir įvairovės 

kultūrą 

1. Savivaldybės ir savivaldybei 

pavaldžių įstaigų darbuotojų dalis, 

dalyvavusi lygių galimybių 

mokymuose, proc. 

40 

2. Inicijuotų ir įgyvendintų 

komunikacijos priemonių skaičius, 

vnt. 

20 

 


