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• Administracinė komisija prie Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d.
sprendimu Nr. T-52.
Komisijos pirmininkas – Kęstutis Trapikas, rajono savivaldybės mero
pavaduotojas,
pirmininko pavaduotojas – Zenonas Zenkevičius, rajono savivaldybės tarybos
narys.
Komisijos nariai:
Arvydas Grigianecas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Švenčionių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas;
Ina Sinienė, rajono savivaldybės administracijos Švenčionių seniūnijos
seniūnė;
Edvard Voršinski, rajono savivaldybės administracijos Pabradės seniūnijos
seniūno pavaduotojas, vykdantis seniūno funkcijas.
Komisijos atsakingoji sekretorė – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

• Etikos komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio
11 d. sprendimu Nr. T-93.
Komisijos pirmininkė – Violeta Čepukova, rajono savivaldybės
tarybos narė,
pirmininko pavaduotoja – Janina Deveikienė, rajono savivaldybės
tarybos narė.
Komisijos nariai:
Romualdas Charačidis, Švenčionėlių seniūnijos I seniūnaitijos
seniūnaitis;
Linas Novikas, Sarių seniūnijos Grybų seniūnaitijos seniūnaitis;
Tatjana Višnevskaja, rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos sekretorė – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės
administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė.

• Antikorupcijos komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d.
sprendimu Nr. T-139.
Komisijos pirmininkė – Raja Krupenina, rajono savivaldybės tarybos narė.
Komisijos nariai:
Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Antonij Jundo, rajono savivaldybės tarybos narys;
Simona Kazlienė, rajono savivaldybės tarybos sekretorė;
Rimvydas Bankauskas, Švenčionėlių seniūnijos septintosios seniūnaitijos
seniūnaitis;
Danutė Balčiūnienė, Cirkliškio seniūnijos Cirkliškio I seniūnaitijos
seniūnaitė.
2016 m. spalio 29 d. taryba pakeitė komisijos sudėtį ir vietoje komisijos
narės Danutės Balčiūnienės, Cirkliškio seniūnijos Cirkliškio I seniūnaitijos
seniūnaitės, paskyrė Arūną Noreiką, Adutiškio seniūnijos Lazdinių
seniūnaitijos seniūnaitį.

• Peticijų komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario
18 d. sprendimu Nr. T-40.
Komisijos pirmininkas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės
administracijos direktorius,
pirmininko pavaduotojas – Antonij Jundo, rajono savivaldybės
tarybos narys.
Komisijos nariai:
Vidutė Dūdėnienė, rajono savivaldybės administracijos vyriausioji
specialistė (komisijos sekretorė);
Kęstutis Kapačinskas, rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas;
Vygandas Kastanauskas, rajono savivaldybės administracijos Teisės
ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas.

• Valstybės tarnautojų vertinimo komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d. sprendimu
Nr. T-25.
Komisijos pirmininkas – Valdas Klimantavičius, rajono savivaldybės mero
patarėjas.
Komisijos nariai:
Audronė Pavliukevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos
skyriaus direktoriaus pavaduotoja;
Erikas Demidovas, Švenčionių rajono savivaldybės mero patarėjas (numatyta
vykdyti Valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pirmininko funkcijas, komisijos
pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti vertinimo komisijos darbe);
Edvard Jedinskij, Švenčionių rajono savivaldybės mero padėjėjas;
Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės valstybės tarnautojų, biudžetinių ir
viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovė.

Komisijos sekretorė Kristina Vežan, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir
civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (paskirta Švenčionių rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A1-23).

• Strateginio planavimo komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu
Nr. T-72.
Komisijos pirmininkas – Kęstutis Trapikas, rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
pirmininko pavaduotojas – Andrius Šarėjus, rajono savivaldybės administracijos
direktorius.
Komisijos nariai:
Vaida Babrauskienė, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vedėja;
Antonij Jundo, rajono savivaldybės tarybos narys;
Audrius Karvelis, rajono savivaldybės tarybos narys;
Vida Rastenienė, rajono savivaldybės tarybos narė;
Kęstutis Savickas, rajono savivaldybės tarybos narys;
Genadijus Trusovas, Vilniaus teritorinės darbo biržos Švenčionių skyriaus direktorius;
Vytautas Vigelis, rajono savivaldybės tarybos narys;
Zenonas Zenkevičius, rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė – Inga Olechnovičienė, rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė.

• Švenčionių rajono Verslo plėtros komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio
30 d. sprendimu Nr. T-53.
Komisijos pirmininkė – Janina Deveikienė, rajono savivaldybės
tarybos narė,
pirmininko pavaduotojas – Vaclav Vilkoit, rajono savivaldybės
tarybos narys.
Komisijos nariai:
Rasa Bliūdžiuvienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir
turto skyriaus vedėja;
Vaclavas Gabrinovičius, rajono savivaldybės tarybos narys;
Kęstutis Savickas, rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos sekretorė – Daiva Lukašanec, rajono savivaldybės
administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė.

• Švenčionių rajono savivaldybės visuomeninė
administracinių ginčų komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 4 d.
sprendimu Nr. T-23.
Komisijos pirmininkė – Eglė Bainauskaitė, rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė,
pirmininko pavaduotojas – Kęstutis Savickas, rajono savivaldybės tarybos
narys.
Komisijos nariai:
Jadvyga Samuilevičienė, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo
skyriaus vyr. specialistė,
Tadeuš Komaiško, rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistas.
Komisijos sekretorė – Kristina Vežan, rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

• Nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija
Iš 14 narių sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-66.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-166 pakeista komisijos
sudėtis.
Komisijos pirmininkė – Eglė Jakštaitė-Rouda, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė,
pirmininko pavaduotoja – Stasė Mažuolienė, Viešosios įstaigos Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro
atstovė.
Komisijos nariai:
Jolanta Beriozovienė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė;
Audra Daktariūnaitė, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
pavaduotoja medicinai;
Aldona Garlienė; Maltos ordino pagalbos tarnybos Švenčionėlių grupės vadovė;
Elena Kadzevičienė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė;
Virginija Kugeliavičienė, Viešosios įstaigos Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centro atstovė;
Audrius Karvelis, rajono savivaldybės tarybos narys;
Jolita Lazdinienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Daiva Lukašanec, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė;
Daiva Slabadienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Švenčionių ,,Viltis“ pirmininkė;
Nelė Ščit, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė
darbuotoja;
Tadeuš Šimkovič, Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas;
Romualda Zobielienė, Švenčionių socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja.

• Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu
Nr. T-199.
Tarybos pirmininkas – Audrius Karvelis, rajono savivaldybės tarybos narys.
Tarybos nariai:
Ana Aidietienė, rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja;
Jolanta Beriozovienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Daktariūnaitė, Viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro šeimos gydytoja;
Elena Kadzevičienė, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorė;
Miroslavas Lazdinis, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro direktorius;
Arūnas Noreika, Švenčionių rajono savivaldybės Adutiškio seniūnijos Lazdinių
seniūnaitijos seniūnaitis;
Modesta Semėnienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė;
Diana Stūglienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių
rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencinio poskyrio
vyresnioji specialistė;
Oksana Teilans, visuomeninės organizacijos ,,Tėvai prieš narkotikus” Švenčionių
rajono padalinio pirmininkė.
Tarybos sekretorė - Rimanta Jurkevičienė, rajono savivaldybės administracijos Vaiko
teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

• Jaunimo reikalų taryba
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu
Nr. T-94.

Tarybos pirmininkas – Audrius Karvelis, rajono savivaldybės tarybos narys,
pirmininko pavaduotoja – Inesa Bagdonienė, Lietuvos Respublikos šaulių sąjungos
Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Švenčionių rajono 13 kuopos
vado pavaduotoja.
Tarybos nariai:
Jovita Burokaitė, Lietuvos mokinių parlamento narė;
Diana Čop, Jaunimo organizacijos DARBAS Švenčionių skyriaus pirmininkė;
Silvija Jastremskaitė, neformalios Strūnaičio kaimo jaunimo grupės atstovė;
Jolanta Olechnovič, rajono savivaldybės tarybos narė;
Inga Olechnovičienė, rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir
investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
Evelina Perveinis, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos prezidentė;
Daiva Pilipavičienė, Švenčionių Papildomo ugdymo centro metodininkė;
Ieva Razmytė-Deviatnikovė, Švenčionių profesinio rengimo centro neformalaus
ugdymo organizatorė;
Kęstutis Savickas, rajono savivaldybės tarybos Verslo plėtros ir kaimo reikalų
komiteto pirmininkas;
Gytis Šalna, Švenčionėlių meno mokyklos muzikos mokytojas, metodininkas.

• Bendruomenės sveikatos taryba
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11
d. sprendimu Nr. T-96.

Tarybos pirmininkas – Audrius Karvelis, rajono savivaldybės tarybos
narys, pirmininko pavaduotoja – Stasė Mažuolienė, VšĮ Vilniaus ir
Alytaus regionų aklųjų centro Švenčionių rajono filialo darbuotoja.
Tarybos nariai:
Audra Daktariūnaitė, VšĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro direktoriaus pavaduotoja medicinai;
Regina Jurkėnienė, Vilniaus arkivyskupijos Caritas Švenčionių
dekanato veiklų koordinatorė;
Jolanta Savickienė, Vilniaus visuomenės sveikatos centro Švenčionių
skyriaus vedėja;
Algirdas Uziala, Švenčionių rajono Adutiškio vidurinės mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

• Kūno kultūros ir sporto taryba
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d.
sprendimu Nr. T-176.
Tarybos pirmininkas – Kęstutis Trapikas, rajono savivaldybės mero
pavaduotojas,
pirmininko pavaduotoja – Gražina Michniova, Švenčionių rajono kūno
kultūros mokytojų metodinio būrelio narė.
Tarybos nariai:
Irina Burokienė, Švenčionių rajono mokinių tėvų atstovė;
Tadas Garla, Švenčionių Papildomo ugdymo centro treneris;
Antanas Gudelis, Švenčionių rajono kūno kultūros mokytojų metodinio
būrelio pirmininkas;
Valerij Januševskij, krepšinio klubo „Varimeda plus“ pirmininkas;
Viktoras Meškauskas, Pabradės sportinio ėjimo klubo prezidentas;
Viačislavas Meškovas, Pabradės sportinių žaidimų klubo „Pabradė“
vadovas;
Raimondas Turla, Švenčionėlių sporto klubas „Aitvaras“ prezidentas;
Kęstutis Velikianec, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovas;
Zenonas Zenkevičius, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos atstovas.

• Narkotikų kontrolės komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu
Nr. T-95.
Komisijos pirmininkė – Jolanta Olechnovič, rajono savivaldybės tarybos narė,
pirmininko pavaduotoja – Daiva Vinogradova, Švenčionių rajono visuomenės
sveikatos biuro direktorė.
Komisijos nariai:
Ana Aidietienė, rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos
skyriaus vedėja;
Rūta Baliukonienė, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo,
jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Janina Deveikienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė;
Jolita Lazdinienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Oksana Teilans, VO „Tėvai prieš narkotikus“ Švenčionių rajono padalinio
pirmininkė;
Jan Tomašauskas, Švenčionių rajono policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas;
Antonina Vitkovskaja, Švenčionių r. Švenčionėlių antrosios vidurinės mokyklos
direktorė.
Komisijos sekretorė – Inga Varnienė, rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

• Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija
Sudaryta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-141.
Komisijos pirmininkas – Kęstutis Trapikas, rajono savivaldybės mero pavaduotojas,
pirmininko pavaduotojas – Zenonas Zenkevičius, rajono savivaldybės tarybos narys.
Komisijos nariai:
Jolanta Olechnovič, rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir teisėtvarkos
komiteto narė, Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė;
Kęstutis Savickas, rajono savivaldybės tarybos Verslo plėtros ir kaimo reikalų komiteto pirmininkas;
Vaclav Vilkoit, rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir teisėtvarkos komiteto
narys;
Ana Aidietienė, rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja;
Tadeuš Komaiško, rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas;
Jolita Lazdinienė, rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji
specialistė;
Petras Slabada, rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus
vyriausiasis specialistas;
Algirdas Andrulionis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės Švenčionių užkardos
vadas;
Egidijus Rimašius, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus vyresnysis
inspektorius;
Jan Tomašauskas, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos
komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas;
Genadijus Trusovas, Vilniaus teritorinės darbo biržos Švenčionių skyriaus vedėjas;
Rita Jedik, Pabradės miesto seniūnijos Pabradės V seniūnaitijos seniūnaitė;
Virginijus Ridulis, Švenčionių miesto seniūnijos Strūnaičio seniūnaitijos seniūnaitis;
Alė Vasilkauskienė, Švenčionėlių miesto seniūnijos Švenčionėlių IX seniūnaitijos seniūnaitė.

Mero potvarkiai
2015 metais Švenčionių rajono
savivaldybės meras Rimantas
Klipčius išleido:

Veiklos organizavimas
Personalas
Atostogos, komandiruotės

128 potvarkius veiklos
organizavimo klausimais
(daugiausiai potvarkių išleista:
58 – dėl padėkų ir
apdovanojimų, 19 – dėl darbo
grupių, komisijų sudarymo,
10 – tarybos darbo
organizavimo);
44 potvarkius personalo
klausimais;
149 potvarkius atostogų,
komandiruočių klausimais.

Savivaldybės
meras
kontroliuoja
ir
prižiūri
savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų
ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus,
Vyriausybės ir tarybos sprendimus.

***
2015 metais veiklą vykdė visos savivaldybės steigtos
įmonės ir įstaigos, buvo įsteigta nauja biudžetinė
įstaiga Švenčionių rajono sporto centras, prie kurios iki
2016 m. rugsėjo 1 d. bus prijungtas Švenčionių
Papildomo ugdymo centras.

Savivaldybės viešosios įstaigos
2015 metais savivaldybė buvo keturių viešųjų įstaigų savininkė ir vienos dalininkė.
Švenčionių rajono savivaldybei priklausančių viešųjų įstaigų dalininko (savininko) vertė 2015 m.
gruodžio 31 d. – 118 791 Eur, ji, lyginant su 2014 m., nepakito.

Savivaldybės valdomas VšĮ finansinis turtas 2015 m. gruodžio 31 d.
Eil. Viešosios įstaigos pavadinimas, kodas
Nr.

1.

2.

3.
4.
5.

Švenčionių rajono ligoninė,
290518090
VšĮ Švenčionių rajono pirminės
sveikatos priežiūros centras,
178736022
VšĮ ,,Pabradės orkestras”, 300575160
VšĮ ,,Švenčionių saugaus eismo
mokykla“, 303078110
VšĮ ,,Euroregiono Ežerų kraštas
direktorato biuras”, 300010823
Iš viso:

Viešosios
įstaigos
dalininkų
kapitalas (Eur)

Savivaldybės
dalis dalininkų
kapitale
(%)

Savivaldybei
priklausančio
kapitalo vertė
(Eur)

74 498

100

74 498

36 764

100

36 764

5 792

100

5 792

289

100

289

7 240

20

1 448

-

-

118 791

Savivaldybės viešųjų įstaigų 2014 -2015 metų veiklos rodikliai

Viešosios
įstaigos
pavadinimas

VšĮ
Švenčionių
rajono ligoninė
VšĮ Švenčionių
rajono pirminės
sveikatos
priežiūros
centras
VšĮ ,,Pabradės
orkestras”
VšĮ ,,Švenčionių
saugaus eismo
mokykla“

Finansinės
veiklos
rezultatas,
tūkst. Eur

Pajamos,
tūkst. Eur

2014
m.

2015
m.

Sąnaudos,
tūkst. Eur

2014
m.

2015
m.

2014
m.

-44,9

+39,1

+0,3

+25,9

-3,7

-1,1

16,7

18,5

20,4

+3,2

+6,0

84,2

86,7

81,0

2015
m.

Gautinos
sumos,
tūkst. Eur

Mokėtinos
sumos,
tūkst. Eur

Darbuotojų
skaičius,
vnt.

Vidutinis
darbo
užmokestis,
Eur

2014
m.

2015
m.

2014
m.

2015
m.

2014
m.

2015
m.

2014
m.

2015
m.

2 068,4 2 145,1 2 113,3 2 092,0

175,9

200,9

57,4

99,3

201

197

526

530

2 362,9 2 165,8 2 362,6 2 145,5

177,7

167,1

16,8

18,1

199

159

622

648

19,6

-

-

3,8

2,6

3

3

72

81

80,7

-

9,7

-

8,1

11

10

558

557

tūkst. Eur

Viešųjų įstaigų finansinės veiklos rezultatai
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

2015 m.
2014 m.

Švenčionių
rajono ligoninė

Švenčionių PSPC

Pabradės
orkestras

39,1
-44,9

25,9
0,3

-1,1
-3,7

Švenčionių
saugaus eismo
mokykla
6
3,2

Debitoriniai įsiskolinimai,
tūkst. Eur
(Gautinos sumos)

Kreditoriniai
įsipareigojimai, tūkst. Eur
(Mokėtinos sumos)

Darbuotojų sk.

administracijos
darbuotojų sk.

darbininkų sk.

visų darbuotojų

administracijos
darbuotojų

darbininkų

85

5

80

477,1

71,5

405,6

-43,2

229,5

300,0

80

5

75

466,6

74,7

391,9

-

-

-39,4

-18,3

-5,9

-

-6,3

-2,2

+4,5

-3,4

2187,0

-7,1

-7,1

429,0

184,4

50

5

45

277

55

222

2260,6

2139,8

-38,0

-28,9

386,2

211,6

57

5

52

315

78

237

Pokytis %

-0,74

-2,2

-

-

-11,1

+12,9

+12,3

-

+13,5

+12,1

+29,5

+6,3

2014

32,1

16,8

-0,7

-0,6

3,2

4,8

4

2,2

2,8

22,4

9,6

12,8

2015

22,7

11,7

-4,4

-3,8

2,1

5,5

4

3

2

17,6

8,7

8,9

Pokytis %

-29,3

-30,1

-

-

-35,3

+14,6

-

+36,4

-28,6

-21,4

-9,4

-30,5

Pajamos, tūkst. Eur
2014

949,3

801,9

-12,4

2015

924,2

853,2

-52,1

Pokytis %

-2,6

+6,4

2277,5

2014
UAB ,,Pabradės
komunalinis
ūkis“

SĮ ,,Švenčionių
planas“

Grynasis pelnas "+",
nuostolis "-", tūkst. Eur

367,3

Sąnaudos, tūkst. Eur

380,9

Įmonės pavadinimas
UAB
,,Švenčionių
švara“

Pelnas (nuostoliai) prieš
apmokestinimą, tūkst. Eur

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių 2014 m. - 2015 m. veiklos rodikliai

-22,2

Vidutinis sąrašinis

DU sąnaudos, tūkst. Eur

2015

Biudžetas
2015 m. sausio 29 d. rajono savivaldybės taryba patvirtino 2015
metų savivaldybės biudžetą – 18 393 275 eurų pajamų ir 20 005
725 eurų asignavimų (asignavimai viršija pajamas 16 124 50 iš
ilgalaikės paskolos lėšų).
2015 metų savivaldybės biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir
savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus buvo
tikslinamas septynis kartus: 2015 m. gegužės 21 d. tarybos
sprendimu Nr. T-64, 2015 m. birželio 11 d. tarybos sprendimu
Nr. T-97, 2015 m. liepos 23 d. tarybos sprendimu Nr. T-134,
2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T-149, 2015 m.
rugsėjo 24 d. tarybos sprendimu Nr. T-159, 2015 m. spalio 29 d.
tarybos sprendimu Nr. T-182 ir 2015 m. gruodžio 30 d. tarybos
sprendimu Nr. T-219.
Patikslintos biudžeto pajamos sudarė 21 953 062 eurų ir
asignavimai – 23 565 512 eurų.

Rajono
savivaldybės
sprendimas

tarybos Pajamų rūšis

2015 m. sausio 29 d. Nr. T-2
2015 m. gegužės 21 Nr. T-64

Kitos dotacijos

Suma
(eur)

Pastabos

18393275

Patvirtintas savivaldybės biudžetas

+138350

Biudžeto viršplaninės pajamos dotacijos (ES finansinės paramos
lėšos)

Kita tikslinė dotacija

+14455

Valstybės investicijų programai
finansuoti

+1347313

Speciali tikslinė dotacija kapitalui +1273809
formuoti

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės
keliams.

Pajamos už teikiamas paslaugas

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už
atsitiktines paslaugas

+10000

Specialioji
tikslinė
dotacija +2
valstybinėms
(valstybės
perduotoms savivaldybėms)
Patikslintas savivaldybės biudžetas
2015 m. birželio 11 d. Nr.T-97
Patikslintas savivaldybės biudžetas

Išlaidų, patirtų dėl euro įvedimo kompensavimui.

Vaikų teisių apsaugai.

21177204
Speciali tikslinė dotacija kapitalui 247180
formuoti
21424384

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės
keliams

2015 m. liepos 23 d. Nr. T-134

Pajamos už patalpų nuomą

+700

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už patalpų
nuomą.

Pajamos už teikiamas paslaugas

-9024

Biudžeto asignavimų valdytojų
pajamos už teikiamas paslaugas

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų
valdymo lygių

+63853

31798 eurų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų
skaičiaus optimizavimu, 32055 eurų kultūros ir meno
darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Kitos dotacijos

+30288

Biudžeto viršplaninės pajamos dotacijos (ES finansinės paramos

tikslinamos

planuojamos

lėšos)

Kita tikslinė dotacija

Patikslintas savivaldybės biudžetas

2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. T-149

Patikslintas savivaldybės biudžetas

+442

Valstybės parama užsienyje žuvusio LR piliečio palaikams
parvežti.

21510643

Specialioji tikslinė dotacija mokinio
krepšeliui finansuoti

+5624

Kita tikslinė dotacija

+322
21516589

Dotacija mokykloms, skirtoms
specialiųjų ugdymo poreikį

mokiniams,

turintiems

2015 m. spalio 29 d. Nr. T-182

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms)

-1615

Padidinta dotacija žemės ūkio funkcijoms atlikti 287 eurų, priešgaisrinei
apsaugai funkcijoms vykdyti 2124 eurų, sumažinta socialinėms išmokoms
mokėti 4026 eurais.

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui
finansuoti

+27479

Mokinio krepšelio lėšos neformaliojo švietimo programos vykdymui.

Pajamos už teikiamas paslaugas

+58750

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už teikiamas paslaugas

Pajamos už patalpų nuoma

+900

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už patalpų nuomą

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo
lygių

+40142

Darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybės biudžeto, minimaliai mėnesio algai
didinti.

Patikslintas savivaldybės biudžetas

2015 m. gruodžio 30 d. Nr. T-219

Patikslintas savivaldybės biudžetas

21642245

Vietinės rinkliavą

+250000

Viršplaninės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
pajamos

Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms
(valstybės perduotoms savivaldybėms)

-31883

Padidinta dotacija socialinėms išmokoms mokėti 8000 eurų, sumažintos
dotacijos vaikų teisių apsaugai 2 eurais, būsto nuomos kompensavimui 4042
eurais, socialinei paramai mokiniams 35839 eurais.

Valstybės investicijų programai
finansuoti

+41208

Pajamos už teikiamas paslaugas

+23114

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už teikiamas paslaugas

Pajamos už patalpų nuoma

+1315

Biudžeto asignavimų valdytojų viršplaninės pajamos už patalpų nuomą

Kitos neišvardintos pajamos

+90000

Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui
finansuoti

-62937
21953062

Eil
Nr.

1

Pajamų ir pelno mokesčiai

2015
patvirtinta

2015 m.
patikslinta

2015 m.
įvykdyta

Rezultatas

Proc.

8886960

8886960

9167110

280150

103,2

5589525

182609

103,4

1997040

169910

109,3

1580545

-72369

95,6

2

Gyventojų pajamų mokestis

5406916

5406916

3

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams
išlyginti

1827130

1827130

4

Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš GPM išlyginti

1652914

1652914

548250

548250

659721

111471

120,3

5

Turto mokesčiai

6

Žemės mokestis

140176

140176

265200

125024

189,2

7

Paveldimo turto mokestis

6661

6661

6283

-378

94,3

8

Nekilnojamojo turto mokestis

401413

401413

388238

-13175

96,7

489878

739878

768399

28521

9

Prekių ir paslaugų mokesčiai

103,9

10

Valstybės rinkliavos

27514

27514

27183

-331

98,8

11

Vietinės rinkliavos

440222

690222

722204

31982

104,6

12

Mokestis už aplinkos teršimą

22142

22142

19012

-3130

85,9

13

Dotacijos

145000

313638

310663

-2975

99,1

14

Specialios tikslinės dotacijos

6954590

9815989

9754916

-61073

99,4

15

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

1492679

1459183

1398542

-60641

95,8

16

Mokinio krepšeliui finansuoti

5088633

5058799

5058799

0

100

17

Kita tikslinė dotacija

199506

214725

214725

0

100

Valstybės investicijų programai finansuoti

173772

1562293

1562077

-216

99,9

Speciali tikslinė dotacija kapitalui formuoti

0

1520989

1520773

-216

99,9

202850

202850

202850

0

100

18
19

Bendrosios dotacijos kompensacija

20

21

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

Kitos pajamos

0

103995

103979

-16

99,9

692130

867885

900499

32614

103,8

22

Dividendai

0

23

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

50394

50394

82617

32223

163,9

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir

127433

127433

118974

-8459

93,4

24

valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

25

Pajamos už patalpų nuomą

52914

55829

55848

19

100

26

Pajamos už teikiamas paslaugas

541622

2269,9

542183

561

100,1

27

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2607

2607

21198

18591

813,1

28

Kitos neišvardintos pajamos

0

90000

78402

-11598

87,1

15929

15929

25989

10060

163,2

17935587

21495374

21894126

398751

101,9

29
30

Turto realizavimo pajamos
Viso pajamų ir dotacijų

• Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama
paskirstyti rajono biudžeto gautas papildomas
viršplanines lėšas, įvertinti specialiųjų tikslinių
dotacijų planinių rodiklių pokyčius ir perskirstyti
biudžeto asignavimus,
gegužės 21 d., birželio 11 d., liepos 23 d., rugpjūčio
27 d., rugsėjo 24 d., spalio 29 d. ir gruodžio 30 d.
tikslino 2015 m. biudžeto asignavimus.

Rajono savivaldybės 2015 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal funkcinę klasifikaciją

Funkcinės
klasifikacijos
kodas

1

Rezultatas

Proc.

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Patikslintas
planas

Įvykdyta

2

3

4

3 671 881

3 595 533

76348

97,92

20 728

20 728

0

100,0

200 642

200 641

1

100,0

1

Bendros valstybės paslaugos (15,6 proc)

2

Gynyba (0,1 proc)

3

(3-4)

5

6

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga (0,8 proc)
4

Ekonomika (9,7 proc)

2 281 282

2 264 119

17 163

99,25

5

Aplinkos apsauga (4,8 proc)

1 136 938

802 487

334 451

70,58

6

Būstas ir komunalinis ūkis (6,6 proc)

1 548 586

1 316 274

232 312

85,0

7

Sveikatos priežiūra (2,4 proc)

564 436

564 203

233

99,96

8

Poilsis, kultūra ir religija (8,7 proc)

2 060 025

1 838 796

221 229

89,26

9

Švietimas ( 38,5 proc)

9 069 248

8 814 700

254 548

97,19

10

Socialinė apsauga (12,8 proc)

3 011 746

2 904 733

107 013

96,45

23 565 512

22 322 214

1 243 298

94,72

IŠ VISO IŠLAIDŲ (100 proc)

Savivaldybės biudžeto 2015 metų išlaidų sąmata įvykdyta 94,72 procento. Savivaldybės
biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 1 243 298 eurų.
Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių: materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidų nepanaudota 984 143 eurų. Buvo planuojama panaudoti visą 1 370 tūkst. eurų
paskolą, tačiau, atsižvelgiant į investicijų projektų vykdymo eigą ir lėšų poreikį, faktiškai
2015 metų gruodžio 31 d. liko nepanaudoti 549 276 eurai ilgalaikės paskolos ir 440 401
eurai skolintų lėšų savivaldybės iždo banko sąskaitoje.
Prekių ir paslaugų naudojimo planuojamų ir įvykdytų išlaidų skirtumo suma - 158 796 eurų
- susidarė dėl gautų viršplaninių arba planuojamų, bet nepanaudotų iki metų pabaigos,
pajamų už prekes ir paslaugas, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą ir
aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.
Metų pabaigai liko nepanaudoti 152 711 eurų specialiųjų programų lėšų likučiai (tikslinės
paskirties lėšos), 440 401 euras skolintų lėšų, 552 059 eurų apyvartos lėšų ir 230 362 eurų
apyvartos lėšų dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo.

2015 metais Vilniaus regiono plėtros tarybos
priimti sprendimai
1.

„Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos 2014 m. spalio 24 d. sprendimo Nr.51/1S-47 pakeitimo“;

2.

„Dėl papildomo finansavimo skyrimo Vilniaus regiono projektui „Kompleksiškai tvarkyti daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Švenčionių mieste, tarp Mažosios ir Rymo gatvių, teritoriją“;

3.

„Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę „Probleminių teritorijų plėtra“ patikslinto sąrašo Nr.02 2011-2013 m.
laikotarpiui tvirtinimo“;

4.

„Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“ patikslinto
sąrašo Nr.01 2007-2013 metų laikotarpiui tvirtinimo“;

5.

„Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalių tvirtinimo“;

6.

„Dėl pritarimo Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“;

7.

„Dėl pritarimo Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos projektui“;

8.

„Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos įgyvendinimo priemonę „Teritorijų planavimas“ sąrašo Nr.02 2011-2013 m. laikotarpiui
tvirtinimo“;

9.

„Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų
plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ patikslinto sąrašo
Nr.02 2011-2013 m. laikotarpiui tvirtinimo“;

2015 metais Vilniaus regiono plėtros tarybos
priimti sprendimai
10. „Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ patikslinto sąrašo Nr.02
2011-2013 m. laikotarpiui tvirtinimo“;
11. „Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra“ patikslinto sąrašo Nr. 03 2007-2013 m. laikotarpiui tvirtinimo“;

2015 metais Vilniaus regiono plėtros tarybos
priimti sprendimai
12. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko rinkimų“;
13. „Dėl Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimų“;
14. „Dėl papildomo lėšų skyrimo Vilniaus regiono projektui „Socialinių paslaugų centras vietinėje
bendruomenėje“;
15. „Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“,
patikslinto sąrašo Nr.02 2007-2010 metų laikotarpio II etapui tvirtinimo“;
16. „Dėl Vilniaus apskrities regioninio 2014-2020 m. atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“;
17. „Dėl papildomų lėšų skyrimo Vilniaus regiono projektui „Penkių daugiabučių namų, esančių
Arnionių g. 13, Vilniaus g. 108, Kranto g. 4, Architektų g. 4 Pabradės mieste atnaujinimas
(modernizavimas)“;

2015 metais Vilniaus regiono plėtros tarybos
priimti sprendimai
18. „Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
įgyvendinimo priemonę „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą“, patikslinto sąrašo Nr.02 2011-2013 metų laikotarpiui tvirtinimo;
19. „Dėl regiono projektų“;
20. „Dėl atstovų į Europos Sąjungos regionų komitetą delegavimo“;
21. „Dėl atstovų į Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongresą delegavimo“;
22. „Dėl Vilniaus regiono plėtros plano 2014-2020 m. dalies „Priemonių planas“ tvirtinimo“;
23. „Dėl atstovų į Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto
skyrimo“;

24. „Dėl atstovo į Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos valdymo grupę
delegavimo“;
25. „Dėl Vilniaus regiono projektų, siūlomų finansuoti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“
patikslinto sąrašo Nr.1 2007-2013 metų laikotarpiui patvirtinimo“;
26. „Dėl atstovo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos valdymo grupės
delegavimą“;
27. „Dėl asignavimų priemonei „Kraštovaizdžio apsauga“;
28. „Dėl asignavimų priemonėms „Vietinių kelių vystymas“ ir „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija“;
29.

„Dėl Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos atitikties Vilniaus
regiono plėtros planui 2014-2020 m.“.

Savivaldybės atstovavimas Vilniaus regiono
trišalėje taryboje
Trišalėse tarybose yra nagrinėjamos darbo, socialinės bei ekonominės
problemos, išplėstiniuose trišaliuose pasitarimuose dalyvauja Vilniaus
regiono davivaldybių, darbdavių organizacijų bei profesinių sąjungų
atstovai.
Naujosios kadencijos laikotarpiu 2015 m. Vilniaus regiono trišalės tarybos
posėdžiai nevyko, pirmasis posėdis sušauktas 2016 m. balandžio 15 d. Jo
metu aptartas tarybos galima veikla 2016 metais, Kunigaikščio Gedimino
apdovanojimų perspektyvos, diskutuota kitais klausimais.
Sekantį tarybos posėdį numatyta surengti Švenčionių rajone.
Vilniaus regiono, tuomet Vilniaus apskrities, trišalė taryba įsteigta 2001
metais ir mažiau ar daugiau sėkmingai veikė iki 2014 metų. Laikinai
nutrūkus trišalės tarybos veiklai (tokių atvejų buvo ir ankščiau, pavyzdžiui
vykstant merų rinkimams), bei atsiradus abejonėms dėl Kunigaikščio
Gedimino vardo apdovanojimų konkurso rengimo už 2015 metus, po
trišalės tarybos šalių apklausos, konkursas metams buvo nutrauktas.
Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai buvo įsteigti 2003 metais.

Savivaldybės atstovavimas LSA
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30
d. sprendimu Nr. T-55 į Lietuvos savivaldybių asociacijos
suvažiavimą buvo deleguoti meras Rimantas Klipčius ir tarybos
narė Raja Krupenina.
XXI Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavimas įvyko
2015 m. gegužės 27 d. Suvažiavimo metu naujai ketverių metų
kadencijai LSA prezidentu išrinktas Ričardas Malinauskas, taip
pat buvo išrinkti LSA viceprezidentai.
2015 m. spalio 15 d. pasikeitus Lietuvos savivaldybių
asociacijos įstatams, Švenčionių rajono delegatų skaičius
padidėjo iki trijų.
2016 m. kovo 31 d. Švenčionių rajono savivaldybės taryba
priėmė sprendimą Nr. T-60, kuriuo į Lietuvos savivaldybių
asociacijos suvažiavimą delegavo merą Rimantą Klipčių bei
tarybos narius Rają Krupeniną ir Antonij Jundo.

Asociacijoje Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių
partnerystė“ 2015 metų pabaigoje buvo 48 nariai: 6 asmenys,
atstovaujantys vietos valdžiai, 11 verslo atstovų ir 31 pilietinės visuomenės
atstovas. Per metus organizacijos narių skaičius išaugo, pasikeitė
struktūra.
• 2015 m. įvyko 4 visuotiniai susirinkimai:
2015-05-26 neeilinio visuotinio susirinkimo metu perrinkti 2 VVG valdybos
nariai, išrinktas naujas pirmininkas;
2015-08-07 patvirtinta nauja VVG įstatų redakcija, išrinkta nauja 11
asmenų valdyba, valdybos pirmininkas, nuspręsta dėl VVG nario mokesčio;
2015-08-21 svarstyta ir patvirtinta 2015-2023 metų laikotarpio Švenčionių
rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ strategija;
2015-11-04 skubos tvarka sukviestas susirinkimas iš esmės svarstyti vieną
klausimą (dėl vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ įstatų p. 8.2.
papildymo), iškilusį strategijų vertintojams pradėjus projekto vertinimą.
Šiame susirinkime išrinktas VVG pirmininko pavaduotojas.

• 2015 metai vietos veiklos grupei buvo ypač sudėtingi, kadangi buvo
užbaigiami du dideli 2007-2013 m. finansinio laikotarpio projektai ir
vienas projektas 2014-2020 metų laikotarpiui pasirengti. Visi projektai
įgyvendinti laiku, visa apimtimi, pateiktos galutinės ataskaitos,
Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko kontrolinius patikrinimus,
galutinai atsiskaityta.
• Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystė“ yra Vietos veiklos
grupių tinklo narė. Esant reikalui dalijamasi informacija, dalyvaujama
tinklo renginiuose, mokymuose, teikiama pastabos ir pasiūlymai.
• VVG yra ir Lietuvos kaimo tinklo narė nuo 2012 metų. 2015 m. jokiuose
renginiuose, programose nedalyvauta. Iš Švenčionių rajono turime tik su
Lietuvos kaimo tinklo narius – VVG ir Kretuonų kaimo bendruomenę.
• Pagal galimybes palaikyti ryšiai su kitomis VVG, iš projekto lėšų buvo
surengtos išvykos į Tauragės, Sūduvos VVG, domėtasi socialinio verslo
užuomazgomis. Ženklesnių renginių Švenčionių rajone 2015 metais VVG
neorganizavo dėl itin didelės darbų apimties užbaigiant projektus.

• VVG teikė informaciją bendruomenėms apie naujus projektus, renginius,
kvietė atvykti į VVG renginius. VVG atstovai dalyvavo kaimo
bendruomenių susirinkimuose, renginiuose, vietos projektų pabaigimo
šventėse. Vietos plėtros strategijos baigiamąją konferenciją VVG surengė
kartu su kaimo bendruomenių asociacija Cirkliškio dvare, jos kasmetinės
Jurginų šventės metu.
• 2015 m. lapkričio 11-12 d. 2 VVG atstovai dalyvavo tarptautinėje
konferencijoje-forume „LEADER – nauja pradžia“, surengtoje Programos
„LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Raudondvario dvaro
menų inkubatoriuje.
• Lapkričio 28 d. VVG atstovai kartu su kaimo bendruomenių vadovų
grupe dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Žinių radijo
organizuotoje bendruomenių kultūrinėje šventėje – sąskrydyje „Tai mes“
Kėdainių arenoje.
• Metams baigiantis VVG surengė prieškalėdinę popietę vietos veiklos
grupės nariams Reškutėnų amatų centre.

Švenčionių miesto vietos veiklos grupė
• 2015 m. liepos mėnesį asociacija ,,Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“
įkurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu.
• ŠMVVG nariai yra trijų sektorių atstovai: Švenčionių rajono savivaldybės,
Švenčionių krašto verslininkų asociacijos ir Jėgos sporto šakų klubo „Grifas“
atstovai.

Švenčionių miesto vietos veiklos grupė
• ŠMVVG aktyviai bendradarbiauja su jau nemažą patirtį turinčia Švenčionių rajono VVG, su ja 2015
m. gruodžio 2 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Vykdydamos pasirašytą sutartį, VVG
dalyvauja susitikimuose, grupių susirinkimuose ir konferencijose, kuriose dalinasi projektų
inicijavimo bei įgyvendinimo patirtimi.
• 2015 m. rugpjūčio 19 d. ŠMVVG pateikė VšĮ Europos socialinio fondo agentūrai projekto
,,Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos parengimas”, finansuojamo pagal 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova
su skurdu“ priemonę 08.6.1-ESFA-T-909 „Vietos plėtros strategijų rengimas“ parašką. 2015 m.
gruodžio 9 d. su agentūra pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto sutartis, pagal kurią ŠMVVG įsipareigojo parengti Švenčionių miesto plėtros
strategiją.
• ŠMVVG parengė Švenčionių miesto vietos plėtros strategiją. Į strategijos rengimą buvo įtrauktos
bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios sektorių atstovai. Plėtros
strategijos rengimo laikotarpiu buvo organizuojami susitikimai, skelbiama informacija internetinėje
svetainėje. Miesto gyventojai dalyvavo anketinėje apklausoje.
• Parengtos strategijos biudžetas - 529.000 Eur. Parengtas veiksmų planas, iškelti tikslai ir uždaviniai
yra nukreipti į verslumo skatinimą ir įsidarbinimo galimybių didinimą bei socialinių ir kitų paslaugų
plėtrą mažinant socialinę atskirtį.
• Strategijos įgyvendinimo laikotarpis - 2016-2022 m. Strategija orientuota į socialinę atskirtį
patiriančius asmenis, nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį jaunimą, neaktyvius darbingo
amžiaus asmenis, verslą ar savarankišką veiklą pradėjusius asmenis.

Teritorinės sanglaudos didinimas
Didinant teritorinę sanglaudą regionuose yra
nustatyti 2 uždaviniai, kuriais siekiama:
• spręsti tikslinėms teritorijoms (gyvenamosioms
vietovėms)
būdingas
problemas,
didinant
konkurencingumą
ir
gyvenamosios
vietos
patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą;
• gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką
(kompleksinis kaimo gyvenamųjų vietovių vystymas
ir plėtra).

2014-2020 metais planuojamos priemonės bei
numatomi įgyvendinti projektai
Nr.06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių techninių parametrų ir
eismo saugos gerinimas“
Nr.05.4.1-LVPA-R-831 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų
ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

Planuojamos veiklos
Planuojamos veiklos

Projektas „Švenčionių rajono
kraštovaizdžio formavimas ir
Nr.05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
estetinio potencialo
didinimas“
Projektas „Vandens tiekimo
Nr.05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
ir nuotekų tvarkymo
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo
infrastruktūros
rekonstrukcija ir plėtra
tobulinimas“
Švenčionių rajone“
Projektas „Komunalinių
atliekų konteinerinių
aikštelių įrengimas ir
Nr.05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo
rekonstrukcija ir konteinerių
surinkimo infrastruktūros plėtra“
konteinerinėms aikštelėms
įsigijimas Švenčionių rajono
savivaldybėje“

Nr.09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo
didinimas“
Nr.09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“
Nr.08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“
Nr.08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra“
Nr.08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Nr.08.4.2-ESFA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Nr.10.1.3-ESFA-R-921 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas savivaldybėse“
Priemonė – įgyvendinant vietos plėtros strategijas, gerinti
vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją

Planuojamos veiklos
Planuojamos veiklos
Projektas „Socialinio būsto
fondo plėtra Švenčionių
rajono savivaldybėje“
Planuojamos veiklos
Planuojamos veiklos
Planuojamos veiklos
Planuojamos veiklos

Parengta Švenčionių miesto
plėtros strategija

Nr.04.5.1-TID-R-514
priemonių diegimas“
veiklos
2014-2020 „Darnaus
metaisjudumo
planuojamos
priemonėsPlanuojamos
bei
Nr.04.5.1-TID-R-516
„Pėsčiųjų ir dviračių
takų rekonstrukcija ir
numatomi įgyvendinti
projektai
plėtra“

Nr.08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių
atnaujinimas“

Nr.07.1.1-CPVA-V-903 „Pereinamojo laikotarpio tikslinių
teritorijų vystymas. II“

Priemonė – remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą – atnaujinti
mažiau kaip 1 tūkst. gyventojų turinčių miestų, miestelių ir
kaimų viešąją infrastruktūrą

Planuojamos veiklos
Projektas „Kompleksinis
Pabradės m. daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo,
esančio Vilniaus gatvėje,
sutvarkymas“
Projektas „Kompleksinis
Švenčionėlių m. daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo,
esančio tarp Žemutinės ir
Žilvičių gatvių, sutvarkymas“
Projektas „Kompleksinis
Švenčionių m. daugiabučių
gyvenamųjų namų kvartalo,
esančio tarp Taikos ir
Švenčionėlių gatvių
sutvarkymas“
Planuojamos veiklos

Tarptautinis
bendradarbiavimas
Švenčionių rajono
savivaldybė
bendradarbiauja su 9
partneriais iš užsienio
šalių.
2015 metais
aktyviausiai
bendradarbiauta su
Rumia ir Vengrovu
(Lenkija), Postavais ir
Astravu (Baltarusija).

Vizitas Postavuose, Baltarusijoje
2015 m. birželio 13-14 dienomis Postavuose, Baltarusijoje,
vyko XXV tarptautinis liaudies muzikos festivalis „Skamba
cimbolai ir armonika“. Į šį festivalį Postavų vykdomojo
komiteto pirmininko ir rengėjų kvietimu vyko savivaldybės
delegacija, sudaryta iš mero Rimanto Klipčiaus,
administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, tarybos
narių Zenono Zenkevičiaus ir Kęstučio Savicko.
Be festivalio kultūrinės programos, vyko diskusijos
strateginių investicijų, tarpusavio bendradarbiavimo
klausimais. Taip pat susipažinta su miestu, lankytasi
pramonės įmonėse.

Užsienio partnerių vizitas Švenčionyse
tarptautinio liaudiškos muzikos ir šokių
festivalio „Ežerų sietuva 2015“ metu
2015 m. liepos 3-5 dienomis Švenčionyse viešėjo delegacijos iš
Rumios (Lenkija), Vengrovo (Lenkija) ir Postavų (Baltarusija). Tai –
pirmasis, pažintinis, užsienio partnerių vizitas Švenčionyse, kurio
metu tarp šalių užmegzti draugiški santykiai.
Svečiai dalyvavo ne tik muzikos ir šokių festivalyje, bet ir
darbiniuose susitikimuose, susipažino su Švenčionių rajonu:
Labanoru, Kaltanėnais, Pabrade ir jos apylinkėmis, Švenčionėliais,
Švenčionimis. Aplankyta UAB „Švenčionių vaistažolės“, susipažinta
su rajono viešąja infrastruktūra.
Vizito
metu
pasirašytas
ketinimų
protokolas
dėl
bendradarbiavimo su Rumios miestu atnaujinimo.

Vizitas Vengrove, Lenkijoje
2015 m. rugpjūčio 7-9 dienomis Vengrove, Lenkijoje, vyko
tradicinis festivalis „Vengrovo dienos“. Į šį festivalį
Vengrovo burmistro Krzysztof Wyszogrodzki kvietimu vyko
savivaldybės delegacija, sudaryta iš mero Rimanto
Klipčiaus bei tarybos narių Irenos Beinar ir Tatjanos
Višnevskajos.
Delegatai dalyvavo šventinėje Vengrovo eisenoje, skirtoje
miesto išlaisvinimui, taip pat vietos tarybos posėdyje.
Susitikimo-diskusijos su miesto vadovybe metu aptartos
šalių
bendradarbiavimo
perspektyvos,
investicijų
klausimai, pasidalinta patirtimi. Švenčionių rajono
delegacija taip pat lankėsi įmonėje ADDIT, užsiimančioje
nuotekų tvarkymu.

Vizitas Astrave, Baltarusijoje
2015 m. rugpjūčio 22 dieną Astrave, Baltarusijoje, vyko
regioninė paroda „Gardino šiaurės vektorius 2015“. Į šią parodą
Astravo vykdomojo komiteto pirmininko kvietimu vyko
savivaldybės delegacija, sudaryta iš mero pavaduotojo Kęstučio
Trapiko, administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, tarybos
narių Janinos Deveikienės ir Audriaus Karvelio.

Delegatai ne tik dalyvavo parodoje, bet ir susipažino su
augančiu Astravo miestu, jo infrastruktūra, aptarė Astravo
rajono ir Švenčionių rajono savivaldybės bendradarbiavimo
sutarties atnaujinimo niuansus.

Astravo (Baltarusija) delegacijos vizitas
Švenčionyse rudens kermošiaus „Švenčionys –
Lietuvos vaistažolių sostinė“ metu
2015 m. rugsėjo 26 d., Švenčionyse viešint Astravo rajono delegacijai,
pasirašyta 3 metų bendradarbiavimo sutartis su Švenčionių rajono savivaldybe.
Susitarta bendradarbiauti investicijų, gamybos, prekybos ir kitose ekonominėse
srityse; kurti palankias sąlygas, plėtojant organizacijų veiklas, pritraukiant
investicijas, kuriant bendras įmones; skatinti kontaktus tarp regiono
ekonominių subjektų, keistis informacija apie perspektyvius investicinius
projektus, organizuoti specialistų bei organizacijų stažuotes, pasidalinti šalių
patirtimi gamybos bei paslaugų plėtros srityse.

Diskusijų metu Astravo rajono delegacija pareiškė didelį norą bendradarbiauti
bei teikti bendrus projektus Europos Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo
abipus Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos sienos 2014–2020 metų laikotarpio
programos įgyvendinimui.
Svečiai taip pat dalyvavo rudens kermošiaus „Švenčionys – Lietuvos vaistažolių
sostinė“ programoje, susipažino su renovuoto Švenčionių miesto A. Rymo
gatvės kvartalo, Kaltanėnų miestelio viešosios infrastruktūros projektais.

Vizitas Rumios mieste, Lenkijoje
2015 m. gruodžio 10-13 dienomis Rumios mieste, Lenkijoje, šio
miesto burmistro Michał Pasieszny kvietimu viešėjo savivaldybės
delegacija, sudaryta iš mero Rimanto Klipčiaus, tarybos narių
Kęstučio Savicko ir Audriaus Karvelio bei tarybos sekretorės
Simonos Kazlienės.
Vizito metu dalyvauta susitikime su Rumios miesto verslininkais. Jo
metu pristatytas Švenčionių rajono ūkis, rajono ekonominis
potencialas ir investicijų galimybės, įvyko kontaktų mugė. Su Rumios
miesto burmistru ir miesto vadovais aptartos savivaldybių
bendradarbiavimo perspektyvos, ypač sporto, jaunimo klausimais.
Delegacija susipažino su Rumios miestu, taip pat viešėjo Gdanske ir
Sopote.
Vizito metu įvyko susitikimas su dar vienos Švenčionių rajono
savivaldybės partnerės – Veiherovo apskrities – vadove Gabriela
Lisius.

Euroregionas „Ežerų kraštas“
Viešoji įstaiga „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis Euroregiono
„Ežerų kraštas“ direktorato tarybos sprendimus, organizuojantis regione socialinių,
ekonominių, kultūrinių projektų rengimą ir dalyvaujantis juos įgyvendinant.
Įstaigos veiklos tikslai:
daryti įtaką regiono plėtros procesui ir kartu išnaudoti galimybes, kurias
jis suteikia įtraukiant į Euroregiono „Ežerų kraštas“ veiklą atskirus gyventojus,
organizacijas ir savivaldybes bendradarbiaujant šalių nacionaliniu lygiu;
bendradarbiauti su Latvijos ir Baltarusijos Respublikų biurais ir kartu
įgyvendinti bendrus projektus bei palaikyti glaudžius ryšius;
dalyvauti Europos Sąjungos programų veikloje;
vykdyti Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato tarybos sprendimus;
atlikti Euroregiono „Ežerų kraštas“ direktorato tarybos pavestas
vykdomąsias ir aptarnavimo funkcijas;
daryti įtaką Euroregiono „Ežerų kraštas“ ilgalaikei ekonominei plėtrai.

Euroregionas „Ežerų kraštas“
Įstaigos veiklos sritys:
sukurti efektyvų projektų organizavimo, finansavimo ir koordinavimo
modelį, pritraukiant Euroregiono „Ežerų kraštas“ narius ir partnerius;
sukurti būtinas sąlygas sėkmingam bendradarbiavimui tarp Euroregiono
„Ežerų kraštas“ narių ir kitų Euroregionų;
dalyvauti tarptautiniuose projektuose, skatinti ES remiamą pasienio
regionų bendradarbiavimą;
organizuoti kultūrinius, švietimo mainus;
skatinti gyventojų, institucijų ir socialinių partnerių dalyvavimą
programose, projektuose ir sprendimų priėmimo procese.
2015 metais dalyvauta Euroregiono „Ežerų kraštas“ tarybos posėdžiuose, VšĮ
„Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ visuotiniuose dalininkų
susirinkimuose.
Aktyviai buvo dirbama ties Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programos 2014-2020 m. projektinėmis idėjomis bei partnerių paieškos
klausimais. Buvo pasirašyta LR Švenčionių rajono savivaldybės ir Baltarusijos
Respublikos Gardino srities Astravo rajono bendradarbiavimo sutartis.

Bendradarbiavimo per sieną (kaimynystės)
programos
• 2015 m. vyko pasiruošimas 2014-2020 m. Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programos įgyvendinimui. Dokumentas patvirtintas 2015 m.
gruodžio 17 d.
• Švenčionių rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie santykių su
kaimyninėmis šalimis plėtros, sukurti ES vertybėmis grindžiamą
gerovės ir geros kaimynystės erdvę, rengėsi INTERREG V-A Lietuvos –
Lenkijos programos įgyvendinimo laikotarpiui, ieškodama galimybių
dėl bendrų projektinių idėjų. Šios programos dokumentą Europos
komisija priėmė 2015 m. gruodžio 15 d.
• Švenčionių rajono savivaldybė aktyviai dalyvavo Euroregiono „Ežerų
kraštas“ veikloje. 2015 m. didelis dėmesys Euroregiono „Ežerų
kraštas“ buvo skiriamas 2014-2020 metų LATLIT (Latvijos ir Lietuvos)
programos įgyvendinimo galimybėms. Švenčionių savivaldybė nėra
programos teritorijoje, todėl programos finansavimas (pastatų
rekonstrukcijai, įrangos įsigijimui ir pan.) negali būti skirtas. Tačiau
buvo ieškoma galimybių, kaip prisijungti prie šios programos
įgyvendinimo iš dalies.

Bendravimas su gyventojais
• Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius laikotarpyje
nuo kadencijos pradžios iki 2015 m. gruodžio 31 d. gavo 183
gyventojų prašymus, skundus ir pasiūlymus. Į juos stengtasi atsakyti
kuo operatyviau ir išsamiau.
• Siekiant užtikrinti glaudų tiesioginį bendravimą su savivaldybės
gyventojais, kiekvieną savaitę buvo organizuojami gyventojų
priėmimai aktualiais klausimais: juos priiminėjo meras, mero
pavaduotojas, administracijos direktorius.
• Siekiant kuo glaudesnio bendradarbiavimo su rajono gyventojais,
savivaldybės administracijoje yra įrengta dėžutė pranešimams apie
galimus korupcinius pažeidimus administracijoje.
• Užtikrinant tarybos narių tolygų bendravimą su visais savivaldybės
rinkėjais visoje teritorijoje, tarybos reglamento nustatyta tvarka yra
apmokamos sąnaudos, susijusios su tarybos nario veikla: pašto,
telefono, interneto ryšio,
transporto, kanceliarijos išlaidoms
kompensuoti.

2015 metais savivaldybės meru dirbau beveik 9 mėnesius,
tačiau kartu su komanda pavyko nuveikti nemažai rajonui
reikalingų darbų. Tęsėme pradėtus, atnaujinome
sustabdytus darbus, priėmėme sprendimus, duodančius ir
dar duosiančius teigiamų rezultatų rajono gyventojams.
Žinoma, yra daug spręstinų įsisenėjusių vandens tiekimo ir
nuotekų išvežimo, atliekų surinkimo, transporto ir kelių
problemų, kurių sprendimui reikalingi ne tik kardinalūs
pokyčiai, bet ir laikas bei didelės investicijos. Siekiame į
šiuos sektorius pritraukti reikiamas ES investicijas,
analizuojame problemas, dirbame su įvairiomis
institucijomis. Dedame visas pastangas, kad gyventojai
gautų kokybiškas ir prieinamas paslaugas.

Dėkoju visiems savivaldybės tarybos nariams, administracijos vadovams ir specialistams,
įstaigų specialistams, rajono gyventojams, savo nuoširdžiu darbu prisidedantiems prie
Švenčionių rajono puoselėjimo ir bendruomenės gerovės.
Dirbkime kartu, puoselėkime ir gražinkime savo rajoną.

Rimantas Klipčius,
Švenčionių rajono savivaldybės meras

