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MERAS RIMANTAS KLIPČIUS: 
GYVENTOJŲ PADĖKOS IR  

NESUVAIDINTAS NUOŠIRDUMAS 
– GERIAUSIAS STIMULAS  

NUVEIKTI DAUGIAU
 Kadenciją įpusėjęs Švenčionių rajono 
savivaldybės meras Rimantas Klipčius į pastarųjų 
dvejų metų savo veiklą nelinkęs žiūrėti pro rožinius 
akinius. Kalbėdamas apie strateginius savivaldybės 
projektus ir kasdienes problemas, jau atliktus darbus 
bei tai, kas dar priešakyje, rajono vadovas dažniau 
akcentuoja laukiančius iššūkius. Tačiau jauniausias 
savivaldybės vadovas Lietuvoje prisipažįsta, kad 
malonūs kraštiečių žodžiai – geriausias stimulas 
dėliojant naują savivaldybės darbų planą. 

 Gerbiamas mere, pažvelkime atgal – kokie 
didžiausi iššūkiai antraisiais kadencijos metais kilo 
Jums ir kitiems savivaldybės vadovams? 
 Iššūkių būta dvejopų: tiesiogiai susijusių su 
valdymu bei administravimu ir politinių.

 Kalbant apie pirmuosius, rajono vadovybė 
praėjusiais metais daug laiko ir jėgų atidavė 
europinių projektų planavimui ir parengiamiesiems 
darbams. Pagalius į ratus kaišiojo gana sunkiai 
įsibėgėjantis ministerijų, nustatančių savivaldybėms 
taisykles, darbas. Tos taisyklės, vadinamieji 
finansavimo sąlygų aprašai, vėlavo ir tebevėluoja. 
Mes, savivaldybė, suplanavome veiklas, atlikome 
daug namų darbų, o sulaukę aprašų pamatėme, 
kad teks prisitaikyti prie kitokių nei tikėtasi 
biurokratinių taisyklių, koreguoti planus. Tai atėmė 
daug brangaus laiko.

 Kalbant apie politinius niuansus, iššūkiu tapo 
praėjusiais metais koalicijos viduje prasidėjusios 
intrigos. Jos trukdė susikoncentruoti, nori nenori 
teko galvoti apie pašalinius dalykus. Gaila, kad dėl 
šių intrigų į šalį buvo atidėti keli rajonui reikšmingi 
sprendimai arba taryboje buvo balsuota prieš juos.

 Minite, kad įsibėgėja 2014-2020 m. ES 
struktūrinės paramos laikotarpis. Švenčionių rajono 
savivaldybė įgyvendins daugiau nei dvidešimt 
skirtingų europinių projektų. Kuriuos iš šių projektų 
vertinate kaip sėkmingus ir gerai išdirbtus, o kur dar 
trūksta spartos?
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 Pačioje savivaldybėje problemų per daug 
nematau – administracija neblogai susidoroja su jai 
keliamomis užduotimis.

 Problema, kaip jau sakiau, yra ilgos 
biurokratinės procedūros. Labai iškalbinga 2017 
metų pradžios statistika: sausį Vilniaus regione 
(įskaitant ir apskrities rajonus, ir Vilniaus miestą) buvo 
pasirašyta vos 10 sutarčių europiniams projektams 
finansuoti, nors 2014-2020 m. laikotarpis jau buvo 
įpusėjęs. Šiame kontekste galime džiaugtis, kad 
Švenčionių rajono savivaldybės administracija buvo 
pasirašiusi net tris finansavimo sutartis: Švenčionių 
Taikos gatvės kvartalo infrastruktūros tvarkymui, 
daugiabučio namo Pabradėje statyboms 
(socialinio būsto plėtrai) ir Žeimenos upės pakrantės 
sutvarkymui Švenčionėliuose. Simboliška – visuose 
miestuose būta po projektą, visoms trims dukterims 
po lygiai (šypsosi).

 Tačiau sugrįžkime prie problemos. Paraiškų 
pateikimas ir vertinimas užima mėnesių mėnesius, 
kartais net metų metus. Pasitaiko, kad projektas 
nuo idėjos išgryninimo iki jo įgyvendinimo išsitempia 
net dvejus ar trejus metus. Manau, kad trūksta 
procedūrinio lankstumo.

 Neabejoju, kad visus savivaldybės vykdomus 
projektus visuomenė įvertins kaip naudingus. 
Juolab, kad daugelis jų yra išties sudėtingi. Štai, 
pavyzdžiui, miestų daugiabučių kvartaluose reikia 
suderinti net tris skirtingus projektus, paprastai 
tariant, prisitaikyti prie trijų skirtingų taisyklių, tai – 
pakankamai sudėtingas valdymo iššūkis. Būtent 
kvartalų kompleksinio sutvarkymo, vandentvarkos 
projektai, mano akimis, yra keliantys daugiausiai 

iššūkių ir tuo pačiu prioritetiniai. Be abejo, nereikia 
pamiršti ir kelių.

 Investicijų Švenčionių rajone skatinimas – 
vienas Jūsų įvardytų prioritetų. Ką iki šiol pavyko 
nuveikti ir kokius tikslus keliate sau artimiausiems 
dvejiems metams?

 2016 m. išties būta teigiamų poslinkių, 
sėkmingai vyko su investuotojais sudarytų 
bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimas. Gerų 
rezultatų pavyko pasiekti bendradarbiaujant su 
Vyriausybe, išsiderėjome lėšų gatvei Švenčionėlių 
pramonės parke tiesti, Arnionių gatvei Pabradėje 
rekonstruoti.

 Ateinančiais metais regiu gerą perspektyvą 
savo sumanymų įgyvendinimui. Dirbame siekdami 
rajone turėti tarptautinį pasienio perėjimo punktą. 
Šiandien punktų net trys, bet tarptautinio – nė 
vieno. Esame „uždaryti“ iš rytų. Sienos atvėrimas 
tikrai leistų tapti ekonomiškai patrauklesniems.

 Nemažai laiko praleidžiame investicijų 
pritraukimo būdus derindami su Ūkio ir Vidaus 
reikalų ministerijomis, taip pat tokiomis įstaigomis, 
kaip „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“. 
Matome Švenčionių rajono savivaldybę, kaip 
pilotinių projektų įgyvendintoją, turime nematytų 
idėjų. Na, o vietiniam verslui ypač svarbu, kad 
šiemet galų gale atsivėrė parama verslo iniciatyvų 
kaimiškosiose vietovėse įgyvendinimui.

 Ar jau esate kalbėjęsis su konkrečiais 
investuotojais?

 Esu kalbėjęsis su nemažai investuotojų. 
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Pirmiausiai su tais, kurie jau dirba mūsų rajone, žino 
realią jo situaciją ir galimybes, galvoja apie plėtrą. 
Sutikite, pritraukti verslą iš šalies žymiai sudėtingiau 
nei padėti plėstis ir kurti naujas darbo vietas tiems, 
kurie čia jau veikia. 

 Mums išties svarbi mūsų ekonominė galiūnė 
UAB „Intersurgical“.  Su ja kalbamės apie tam tikrų 
Pabradės zonos objektų pardavimą aukcione, 
jų atgaivinimą, įveiklinimą. Į gamyklą ir jos plėtrą, 
logistikos centro statybą, orientuota ir Arnionių 
gatvės rekonstrukcija. Juk be tinkamo privažiavimo 
nebūtų galimybės statyti logistikos centrą, kurti 
naujas darbo vietas.

 Kalbant apie investicijų pritraukimą į 
Švenčionėlių pramonės parką, daug laiko skyrėme 
tiek darbui su centrinės valdžios institucijomis, tiek 
pokalbiams su investuotojais. Suprantama, kad kol 
šioje zonoje neatsiras visos komunikacijos, į plyną 
lauką niekas neateis. 

 Mus labai domina įdomūs ir sudėtingi 
konversijos projektai, apie juos diskutuojame ir su 
potencialiais investuotojais. Šiuo metu gryniname 
idėjas, bandysime pasinaudoti europinėmis 
priemonėmis. Konversija pritaikant kitos paskirties 
infrastruktūrą verslui galėtų būti nukreipta į tokius 
skaudulius, kaip Švenčionėlių profesinė mokykla. 
Tokius objektus įmanoma prikelti kitam gyvenimui.

 Plataus kelių ir gatvių tinklo būklė – ne tik 
gyventojų, bet ir savivaldybės vadovų galvos 
skausmas. Kokių priemonių ėmėtės, kad vairuotojai 
ir pėstieji judėtų saugiau ir patogiau?

 Gyventojai dažnai nežino, kad gatves valdo 

nebūtinai savivaldybė. Dažnas atvejis, jog gatvės 
važiuojamoji dalis priklauso regiono keliams, o 
šaligatvis ir apšvietimas – savivaldybei.  Todėl labai 
džiaugiuosi rezultatyviu savivaldybės ir Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos bendradarbiavimu. 
Bendromis jėgomis Švenčionėliuose sutvarkėme 
Švenčionių gatvę, eigoje – Pabradės Gaspariškių 
gatvės remontas, savo eilės laukia Švenčionių 
Adutiškio gatvės rekonstrukcija, dėl kurios jau 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Ši gatvė 
ypač „skaudi“ dėl pėsčiųjų: užtenka pažiūrėti į jos 
apšvietimą – stulpai vidury šaligatvio. O kur dar 
kreivi šaligatviai.

 Praėjusiais metais iš kelių priežiūros ir 
plėtros programos išspaudėme maksimumą, be 
to, pritraukėme Vyriausybės rezervo lėšas ir tikslinį 
finansavimą. Visa tai – susitarimų su aukščiausia 
šalies valdžia rezultatas. 

 Labai svarbu, kad taryboje priėmėme 
sprendimą dėl žvyro karjero įrengimo. Tai – geras 
sprendimas, kurį turės įgyvendinti UAB „Švenčionių 
švara“. Šiuo metu vykdomi žvalgybos darbai, 
aiškinamasi, ar žvyro ištekliai yra pakankami juos 
išgauti pramoniniu būdu. Mums svarbu, kad 
savivaldybės valdoma bendrovė, turėdama 
karjerą, galėtų pasiūlyti konkurencingą žvyruotų 
kelių priežiūros kainą, todėl už tą pačią sumą 
galėtume padaryti daugiau. Žvyro išteklių turime 
nemažai, bet iki šiol jais nebuvo pasinaudota. 

 Kaip Švenčionių rajono skaudulį esate 
įvardijęs prastą švietimo įstaigų pastatų būklę. 
Net ir naujoji ES finansinė perspektyva nukreipta 
į mokyklų ir darželių vidaus tvarkymo darbus, 
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nes pagal nutylėjimą išorinis pastatų šiltinimas 
savivaldybėse jau senokai turėjo būti atliktas. 
Švenčionių rajonas čia buvo nemaloni išimtis. Kokių 
sprendimų ėmėtės šiai problemai spręsti?

 Ne paslaptis, kad vienintelė rajono mokykla, 
atitinkanti šiuolaikinės mokyklos išorės standartą 
ir bebaigianti tokia tapti ir viduje, yra Švenčionių 
progimnazija. Kitos mokyklos iki šiol kažkodėl 
nelaikytos prioritetinėmis. 

 Teisingai pastebėta, kad šis europinis 
laikotarpis – tik mokyklų ir darželių vidaus darbams. 
Ministerija aiškiai pasakė, kad savivaldybės pastatų 
išorę jau turėjo būti susitvarkiusios ir gauti europinę 
paramą vidaus darbams galės tik tie, kurie tai 
jau padarė. Čia buvo kilęs pavojus, kad nė viena 
Švenčionių rajono mokykla negalės gauti ES lėšų, 
bus prarasti maždaug 800 tūkst. Eur paramos. To 
priežastis – nepadaryti namų darbai, kurie turėjo 
būti atlikti per 25 metus nuo Nepriklausomybės 
atkūrimo. 

 Pastatų išorės šiltinimas turi didžiulį potencialą, 
nes gana greitai atsiperka taupant energiją. 
Daugelis savivaldybių tai įvertino ir jau anksčiau 
pasinaudojo ES, valstybės investicijų programos 
ar savo biudžeto lėšomis, apšiltino fasadus. Mūsų 
rajonas čia buvo atsilikęs. Todėl džiaugiuosi, kad 
per šiuos pora metų pavyko susitvarkyti su skolomis, 
„atlaisvintos rankos“ leido mokyklų ir darželių 
šiltinimui šiemet skirti dideles biudžeto lėšų sumas. 
Šiemet „aprengsime“ Švenčionėlių progimnaziją, 
Pabradės darželį, sutvarkysime Pabradės „Ryto“ 
gimnazijos antrąją dalį.

 Kalbant apie kitas mokyklas, Švenčionių 
Zigmo Žemaičio gimnazijos išorės apšiltinimo 
projektas rudenį bus pateiktas finansavimui pagal 
visuomeninių pastatų energetinio efektyvumo 
didinimo programą gauti. Pernai parengėme 
investicinį projektą, dabar laukiame tik šaukimo 
finansavimui. 2019 m. ši mokykla minės 100-metį, 
tad mūsų prioritetas iki jubiliejaus ją sutvarkyti ir iš 
vidaus, ir išorės. Mokyklos vidaus tvarkymui šiemet 
pritraukėme net 755 tūkst. Eur valstybės investicijų 
programos lėšų, tačiau reikia nepamiršti, kad po 
vieno komplekso stogu telpa dvi mokyklos (čia ir 
Švenčionių pradinė), tad ir lėšų prireiks nemažai.

 Valstybės investicijų programai šiemet 
teiksime ir Pabradės „Žeimenos“ gimnaziją, o 
ministerijos finansuojamai mokyklų modernizavimo 
programai – Pabradės „Ryto“ gimnaziją. 

 Kaip vertinate arčiausiai gyventojų esančių 
valstybės tarnautojų – mūsų rajono seniūnų – 
veiklą? 

Su seniūnais susitinkame dažnai, kartu su 
administracijos direktoriumi jiems pateikiame 
nemažai užduočių, susijusių su gražesnės ir švaresnės 
aplinkos kūrimu. Seniūnijos iš esmės gerai tvarkosi tiek 
su šiomis užduotimis, tiek su gyventojų problemomis. 
Tačiau nebūna namų be dūmų – daliai seniūnų, 
kuriems sekasi prasčiau, tenka išsakyti pastabas.

 Per pora metų seniūnijose įvyko nemažai 
personalinių pasikeitimų, nebus taip, kad pasikeitimų 
nebus ir per likusius du kadencijos metus, nes 
taisytinų dalykų vis dar yra.
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 Kaip vertinate savivaldybės administracijos 
darbo efektyvumą ir kokybę, kas pasikeitė ir ko 
dar trūksta? 

 Iš patirties žinau, kad kartais viešojo 
administravimo įstaigų specialistai, kuriems tądien 
tenka spręsti jau n-tąją problemą, pavargsta ir 
ima naudoti „biurokratinį bloką“. Tai žmogiška, 
noro lanksčiai mąstyti dėl įvairių priežasčių kartais 
pritrūksta ir pas mus. 

 Tačiau yra daug gerų dalykų. Žmonės dėkoja 
už specialistų suteiktą pagalbą ir paaiškinimus. Mūsų 
specialistai yra tikrai kompetentingi, išmano savo 
darbą ir yra jam atsidavę, dirbdami už biudžetinį 
atlyginimą, o ne aukso kalnus, kaip daug kam 
atrodo. Tai būtina vertinti.

 Aš asmeniškai matau „vieno langelio“ 
problemą, jis mūsų savivaldybėje neveikia taip, kaip 
turėtų veikti. Be to, gyventojai per mažai naudojasi 
jiems sudarytomis elektroninėmis galimybėmis. 
Taisytinų dalykų yra, todėl įgyvendinsime ir gyventojų 
aptarnavimo kokybės gerinimo projektus.

 Man, kaip vadovui, visada norisi didesnės 
darbų spartos, greitų sprendimų. Bet labiausiai – 
aktyvesnio skyrių bendravimo ir bendradarbiavimo. 

 Po savivaldybės skėčiu – net kelios įmonės, 
dešimtys biudžetinių įstaigų. Kaip vertinate jų 
veiklą, ar planuojate kažkokius pokyčius?

 Pokyčiai yra natūralus reiškinys, mano 
rinkiminis šūkis ir buvo „už pokyčius“. Manau, kad jie 
turi vykti nuolat, nes stovintis vanduo prasmirsta.

 Nemažai laiko skiriu įmonių ir įstaigų veiklos 
analizei, bendravimui su įstaigų vadovais. Vertinant 
mūsų įstaigas ir įmones, dalis jų vadovų išties pateisino 
lūkesčius, dalis, deja, nuvylė. Mačiau tikrai nemažai 
gerų pavyzdžių, kaip įstaigos ar įmonės persitvarkė, 
atsistojo į geras vėžes. Labiausiai mane liūdina, 
kai pastebiu pesimizmą, nenorą keistis pačiam 
ir keisti savo aplinką, menką iniciatyvumą. Vieni 
vadovai – hiperaktyvūs, tiesiog spinduliuoja noru 
veikti, tobulėti, o yra tokių, kurie tenori, kad niekas 
jų nekliudytų, nieko neklausinėtų ir nesidomėtų jų 
veikla mėnesių mėnesiais. 

 Turbūt nereikia nė sakyti, kad iš to 
išplaukiančių natūralių pasikeitimų buvo, yra ir bus.

 Mero kabinetas – vieta, į kurią gyventojai 
ateina tik su problemomis, ar ir su pasiūlymais? 
Kokius gyventojams aktualius klausimus dažniausiai 
tenka spręsti?

 Mero kabinete dažnai tenka nagrinėti 
klausimus, susijusius su socialine parama, socialinio 
būsto poreikiu, komunikacijų (vandentiekio, 
nuotekų tinklų) plėtra, apšvietimu, taip pat kelių, 
gatvių būkle. 

 Be abejo, dalis gyventojų klausimų yra 
visiškai nenusiję su savivaldybe ar mero institucija. 
Žmonės dažnai galvoja, kad žemėtvarkos klausimai 
priklauso mūsų kompetencijai. Gyventojus klaidina 
tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba nuomojasi 
patalpas administracijos pastate. 

 Dažnai gyventojai į savivaldybę kreipiasi 
kaip į policiją. Tada mes išklausome jų problemas, 
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stengiamės bent jau patarti, kur ir kaip rasti 
atsakymus į klausimus. 

 Žinoma, gyventojai taip pat turi suprasti, kad 
ne visas problemas galima išnagrinėti bei išspręsti 
čia ir dabar.

 Kaip vertinate Švenčionių rajono 
savivaldybės finansinę būklę, kaip esami 
įsipareigojimai paveiks savivaldybės veiksmų 
laisvę ar planuojamus įgyvendinti projektus?

 Savivaldybės finansų būklė yra žymiai 
geresnė nei buvo 2015 metais pradėjus kadenciją. 
2015 m. balandį kuriozų, apie kuriuos nekalbėjome 
garsiai, buvo daug. Kartais savivaldybės 
automobiliu nuvykti į sostinėje suplanuotą susitikimą 
su ministru būdavo iššūkis, nes degalų kortelės dėl 
skolų buvo blokuojamos, žinojome, kad Vilniaus 
galime nepasiekti arba pilsimės degalus už 
asmenines lėšas. 

 Tekdavo pasukti galvą ir dėl to, kaip išmokėti 
darbuotojams atlyginimus, nes savivaldybės iždas 
buvo kiauras kaip rėtis. Apie projektus, kurie buvo 
sumąstyti, su kuriais eita į rinkimus, nebuvo kalbos 
– atėjus dirbti į savivaldybę, ji balansavo ant ribos, 
jog mums bus atjungta elektra ar telefono ryšys. 
Komiška. Lėšų nelikdavo niekam, negalėjome eiti 
į priekį, tik žaidėme žaidimą pavadinimu „Kaip 
užkamšyti skyles“.

 Per šiuos pora metų skolos ženkliai sumažintos: 
neliko įsiskolinimų už prekes ir paslaugas, grąžinta itin 
brangi paskola, kurią savivaldybė buvo paėmusi iš 
Finansų ministerijos, refinansuotos senos ilgalaikės 
paskolos. Pasinaudojome nusistovėjusiomis 

žemomis palūkanomis ir persiskolinome pigiau, tai 
teigiamai įvertino ir Valstybės kontrolė.

 Reikia nepamiršti, kad Seime yra priimti 
įstatymai, neleidžiantys savivaldybėms įsiskolinti, 
įspraudžiantys mus į griežtus finansinius rėmus. 
Šiandien esame gavę kelias grąžintinas dotacijas 
ES projektams įgyvendinti, už tai įsipareigojome 
laikytis finansinės drausmės: grąžinti senas skolas ir 
nepadidinti esamų finansinių įsipareigojimų. 

 Kodėl šios dotacijos mums svarbios? 
Nes „atlaisvinsime“ skolintas ir biudžeto lėšas, 
turėsime pinigų naujų projektų vystymui. Čia noriu 
pasidžiaugti puikiu Finansų skyriaus įdirbiu, mūsiškiai 
puikiai susitvarkė su šia naujove. 

 Labiausiai gyventojams pastebimi darbai 
– tvarkant miestus ir gerinant viešąją infrastruktūrą. 
Kokia pradėtų projektų eiga ir kur toliau krypsta 
Jūsų akys?

 Kai ateini į praskolintą savivaldybę, kalbėti 
apie naujus projektus yra naivu. Švenčionių 
savivaldybė nebuvo ta, kurioje į viešąją infrastruktūrą 
galėjo būti nukreipti dideli finansiniai srautai, 
biudžetas buvo orientuotas į „pravalgymą“, t. y. 
atlyginimų išmokėjimą, o ne viešosios infrastruktūros 
tvarkymą. Todėl ir miestai atrodė atitinkamai, 
gyventojai skundėsi.

 Turiu nemažai minčių dėl projektų, kuriuos 
būtų galima finansuoti viešosios ir privačios 
partnerystės būdu. Sulaukiu daug kritikos strėlių iš 
senų politikų esą tai – neprogresyvu, lėšų švaistymas, 
savęs apgaudinėjimas ir nuostoliai. Tačiau Vakarų 
Europos miestų savivaldybės tvarkėsi būtent tokiu 



SVENČIONIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS

2016 METŲ
ATASKAITA

9 

būdu, naudojosi visomis galimybėmis. Mums 
naudinga viešoji ir privati partnerystė, nes toks 
projektų įgyvendinimo būdas nereikalauja didinti 
savivaldybės įsiskolinimų. 

 Vienas iš projektų, kuriam buvo pritarta 
taryboje, yra miestų apšvietimo atnaujinimas 
viešosios ir privačios partnerystės būdu. Girdžiu, kad 
tai – pasenęs būdas, bet mano nuomone, pasenęs 
būdas – palikti veikiančius keliasdešimt šviestuvų, 
taupyti juos anksti išjungiant.

 Kaimų tuštėjimas – visos Lietuvos iššūkis. 
Juose mažėjant gyventojų, komplikuota tampa 
ir investicijų politika. Ką Švenčionių rajono 
savivaldybė per šiuos metus nuveikė kaimiškųjų 
vietovių gyventojų labui, kokias galimybes 
artimiausiu metu jiems galėsite pasiūlyti? 

 Kaimiškosioms vietovėms per šiuos du metus 
neskyrėme tiek dėmesio, kiek norėjosi. Turėjome 
nemažai įsisenėjusių problemų miestuose, buvo 
būtina jas išspręsti. Todėl kalbant apie kaimus, per 
ateinančius dvejus metus ketiname stipriai susiimti.

 Artimiausiu metu nemažai investuosime 
į kaimų vandentvarką. Ir čia vėl girdžiu kritiką: 
neinvestuokite ten, kaimuose nėra gyventojų. 
Tačiau tuomet keliu klausimą, kodėl 200 gyventojų 
bendruomenė XXI a. turi būti palikta be galimybės 
naudotis vandentiekiu ir nuotekomis? Savivaldybė 
mato šią problemą, tačiau jaučia spaudimą 
užsimerkti prieš šias bėdas.

 Be abejo, daug pokyčių kaimiškosiose 
vietovėse atneš specialiai joms skirta europinė 

priemonė: tvarkysis ar plėsis bendruomenių 
centrai, bus gražinamos viešosios teritorijos. 2018 m. 
savivaldybės biudžeto eilutės taip pat bus labiau 
orientuotos į kaimiškas vietoves.

 Tiesą sakant, tikėjausi, kad kaimiškąsias 
vietoves greičiau pasieks vietos bendruomenėms 
skirta europinė parama, administruojama 
Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių 
partnerystė“.  Tačiau valstybinė politika, praūžę 
rinkimai ir biurokratija paliko savo ženklą, lėšos 
kaimiškųjų vietovių nepasiekė 2016 m., teko sulaukti 
2017-ųjų.

 Mere, kas Jus, kaip rajono vadovą, 
labiausiai džiugino praėjusiais metais?

 Dirbant tokį atsakingą darbą didžiausias 
džiaugsmas ir laimėjimas – gyventojų išsakytos 
padėkos. Labai gera, kai žmonės džiaugiasi 
(kartais net išspausdami ašarą) dėl pagaliau 
gauto socialinio būsto, galimybės prisijungti prie 
vandentiekio ar nuotekų, geresnio kelio. Tokios 
padėkos ir buvo didžiausias praėjusių metų 
džiaugsmas bei pagrindinis motyvas stengtis.

Dėkojame už pokalbį.
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 2016 m. pasikeitė 2015-2019 m. 
kadencijos Švenčionių rajono savivaldybės 
tarybos sudėtis. 2016 m. rudenį vykusiuose 
LR Seimo rinkimuose tarybos narys Vytautas 
Rastenis buvo išrinktas Seimo nariu, todėl jo 
įgaliojimai nutrūko prieš terminą. Savivaldybės 
taryboje atsiradus laisvai vietai, tarybos nare 
tapo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatų sąrašo kandidatė Dovilė Žižienė. 

 Rajono savivaldybės tarybos daugumą 
sudarė 16 tarybos narių (5 frakcijų atstovai). 

Opozicijoje veikė 4 Darbo partijos frakcijos 
atstovai. 4 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos atstovai ir tarybos narys Darius Velička 
dirbo neprisijungę.

 2016 m. tarybos daugumos ir mažumos 
santykis keitėsi tarybos narei Violetai 
Čepukovai 2016 m. rugsėjo 7 d. prisijungus prie 
valdančiosios daugumos ir 2016 m. rugsėjo 
29 d. tarybos nariams paskelbus apie naujos 
sudėties opoziciją iš keturių tarybos narių.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sudėtis

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Beinar Irena
Darbo partijos frakcija Bulka Vytautas
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Socialdemokratų partijos frakcija Čepukova Violeta
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Socialdemokratų partijos frakcija Deveikienė Janina
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Gabrinovičius Vaclavas
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Jedinskij Vladislav
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija Jundo Antonij
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Socialdemokratų partijos frakcija Karvelis Audrius
Liberalų frakcija Kasperovičius Valde-

maras
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Socialdemokratų partijos frakcija Klipčius Rimantas 
Frakcija „Už permainas“ Klipčius Rimas
Darbo partijos frakcija Krupenina Raja
Frakcija „Už permainas“ Olechnovič Jolanta
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Pauliukevičius Romual-

das
Darbo partijos frakcija Ramelis Konstantas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija Rastenienė Vida
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (iki 2016-11-14) Rastenis Vytautas
Liberalų frakcija Savickas Kęstutis
Liberalų frakcija Trapikas Kęstutis
- Velička Darius
Darbo partijos frakcija Vigelis Vytautas
Frakcija „Už permainas“ Vilimas Bronislovas
Vienybės frakcija Vilkoit Vaclav
Vienybės frakcija Višnevskaja Tatjana
Vienybės frakcija Zenkevičius Zenonas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija (nuo 2016-11-24) Žižienė Dovilė
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 Pagrindinės mero funkcijos taryboje 
– tarybos veiklos planavimas, posėdžių 
darbotvarkių sudarymas, sprendimų projektų 
teikimas, posėdžių kvietimas ir pirmininkavimas 
jų metu. 

 2016 m. savivaldybės taryba dirbo 
pagal metų pradžioje patvirtintą darbo planą. 
Pagrindinė tarybos darbo forma, kaip įprasta, 
buvo tarybos ir jos sudarytų komitetų posėdžiai. 
Per metus įvyko 11 tarybos posėdžių, tarybai 
svarstyti buvo pateikti 274 sprendimų projektai, 
iš jų priimti – 268. 

              Vidutiniškai viename posėdyje  
         svarstyti 25 sprendimų projektai ir  

        išklausyti 3 informaciniai pranešimai. 

 Taryba po svarstymo posėdyje 
nepriėmė 5 sprendimų projektų, 1 sprendimo 
projektą komiteto siūlymu grąžino tobulinti be 
svarstymo tarybos posėdyje. Posėdžių metu 
taryba išklausė 33 informacinius pranešimus ar 
ataskaitas.

                 Per metus buvo surašyta 11 savivaldybės tarybos     
                     posėdžių protokolų, 56 savivaldybės tarybos  
                komitetų posėdžių protokolai, užregistruota ir  

            perduota vykdymui 268 savivaldybės tarybos    
          sprendimai.

 Tarybos posėdžiai buvo šaukiami 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 
reglamento nustatyta tvarka, gyventojai 
apie posėdžių laiką ir darbotvarkę informuoti 
savivaldybės interneto svetainėje www.
svencionys.lt. Tarybos posėdžiai buvo vieši, 
juose dalyvaudavo suinteresuoti klausimų 
sprendimu asmenys, įstaigų, įmonių  vadovai, 
bendruomenių atstovai. 

          Visa informacija apie 2016 metais vykusius  
      savivaldybės tarybos posėdžius – eigą, balsavimo   
                rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus  
            sprendimus talpinama savivaldybės interneto 
                              svetainėje www.svencionys.lt. 

 Interneto svetainėje tarybos posėdžiai 
transliuoti tiesiogiai, joje paskelbti ir jų vaizdo 
įrašai. Augant gyventojų susidomėjimui 
tarybos veikla ir atitinkamai kilus techninių 
problemų dėl besijungiančiųjų prie tiesioginės 
transliacijos srauto, 2017 m. tarybos posėdžių 
transliacijos pradėtos vykdyti pasitelkiant 
Youtube platformą.
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Tarybos posėdžių lankomumo statistika

2016 m.  
12 tarybos narių nepraleido nė vieno 

tarybos posėdžio. 

Tarybos narys Praleista 
posėdžių Tarybos narys Praleista 

posėdžių

Irena Beinar 0 Romualdas Pauliukevičius 0

Vytautas Bulka 1 Konstantas Ramelis 0

Violeta Čepukova 1 Vida Rastenienė 2

Janina Deveikienė 0 Vytautas Rastenis (iki 11-14) 3

Vaclavas Gabrinovičius 3 Kęstutis Savickas 0

Vladislav Jedinskij 0 Kęstutis Trapikas 0

Antonij  Jundo 1 Darius Velička 1

Audrius Karvelis 0 Vytautas Vigelis 2

Valdemaras Kasperovičius 0 Bronislovas Vilimas 2

Rimantas Klipčius 0 Vaclav Vilkoit 1

Rimas  Klipčius 0 Tatjana Višnevskaja 1

Raja Krupenina 3 Zenonas Zenkevičius 1

Jolanta Olechnovič 1 Dovilė Žižienė (nuo 11-24) 0
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TARYBOS KOMITETŲ 
POSĖDŽIAI
 Biudžeto finansų ir ekonomikos komitetas 
(pirmininkas Kęstutis Trapikas) posėdžiavo 12 
kartų (iš jų 2 – jungtiniai komitetų posėdžiai).

 Verslo plėtros ir kaimo reikalų komitetas 
(pirmininkas Kęstutis Savickas) posėdžiavo 11 
kartų (iš jų 2 – jungtiniai komitetų posėdžiai), 1 
posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui.

 Sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos 
ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Audrius 
Karvelis) posėdžiavo 12 kartų. 

 Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir 
teisėtvarkos komitetas (pirmininkas Zenonas 
Zenkevičius) posėdžiavo 10 kartų.

Kontrolės komitetas (pirmininkas Konstantas 
Ramelis) posėdžiavo 9 kartus, 3 posėdžiai 
neįvyko nesusirinkus kvorumui. 

Tarybos narys Praleista 
posėdžių Tarybos narys Praleista 

posėdžių

Irena Beinar 1 (12) Konstantas Ramelis 1 (12)

Vytautas Bulka 2 (12) Vida Rastenienė 2 (12)

Violeta Čepukova 1 (12) Vytautas Rastenis (iki 11-14) 7 (10)

Janina Deveikienė 0 (12) Kęstutis Savickas 0 (12)

Vaclavas Gabrinovičius 1 (10) Kęstutis Trapikas 0 (12)

Vladislav Jedinskij 1 (12) Darius Velička 7 (12)

Antonij  Jundo 3 (12) Vytautas Vigelis 3 (12)

Audrius Karvelis 0 (12) Bronislovas Vilimas 2 (10)

Valdemaras Kasperovičius 0 (12) Vaclav Vilkoit 2 (12)

Rimas  Klipčius 3 (12) Tatjana Višnevskaja 4 (10)

Raja Krupenina 7 (10) Zenonas Zenkevičius 0 (10)

Jolanta Olechnovič 0 (10) Dovilė Žižienė (nuo 11-24) 0 (1)

Romualdas Pauliukevičius 2 (12)  

Apžvelgiant komitetų posėdžių lankomumą 2016 m.  
matyti, kad aštuoni tarybos nariai nepraleido nė 

vieno jiems priklausančio komiteto posėdžio. Tačiau 
trys tarybos nariai yra praleidę daugiau nei pusę 

jiems priklausančio komiteto posėdžių.
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AKIVAIZDŽIĄ NAUDĄ NEŠANTYS  
ES INVESTICIJŲ PROJEKTAI – JAU  
ŠALIA JŪSŲ ARBA PAKELIUI

 ES kofinansuojami projektai nuo 
įgyvendinamų tik savivaldybės lėšomis skiriasi 
ne tik tuo, kad dažniausiai jie – didelės apimties 
ir todėl brangūs. Jie yra ir kieti biurokratiniai 
„riešutėliai“: tokio projekto virtimas kūnu yra 
ilgas ir formalizuotas procesas. Siekdami Jus 
deramai supažindinti su Švenčionių rajono 
savivaldybės įgyvendinamais europiniais 
projektais ir atskleisti atliktą įdirbį, pateikiame 
visą bet kurio europinio projekto kelią 
atskleidžiančią schemą.

 Ne paslaptis, jog Švenčionių rajone, 
kaip ir visose šalies savivaldybėse, nuolat kyla 
didelių investicijų reikalaujančių socialinių, 
ekonominių ir infrastruktūros iššūkių. Deja, 
santykinai nedideliu biudžetu disponuojanti 
savivalda neretai nepajėgi čia ir dabar 
savarankiškai išspręsti lėšoms itin imlias 
problemas, pavyzdžiui, iš esmės kompleksiškai 
sutvarkyti mokyklą/darželį, įrengti naują 
socialinių paslaugų centrą ar rekonstruoti 
didesnį kelių/gatvių mazgą. Todėl labai svarbų 
vaidmenį čia suvaidina regionus pasiekiančios 
ES lėšos. 

 Vadovaujantis 2014-2020 m. ES fondų 
investicijų veiksmų programa, Lietuvai skirta 
solidi finansinė parama. Į dalį jos pretenduoti 
ir taip savo skaudulius išspręsti gali ir 
savivaldybės. Tačiau lėšos nėra dalijamos 
chaotiškai – sukuriamos specifinės priemonės, 
o atskiros ministerijos nustato griežtas taisykles, 
vadinamuosius finansavimo tvarkos aprašus, 
prie kurių prisitaikiusios savivaldybės gali 
tikėtis gauti lėšų savo investicijų projektams 
įgyvendinti. 
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 Kaip matyti, nuo idėjos, kaip spręsti 
vieną ar kitą problemą, išgryninimo iki realių 
darbų – ne viena pakopa. Pakilimas nuo 
vieno „laiptelio“ ant kito skaičiuojamas ne 
dienomis, o mėnesiais, mat laiko pareikalauja 
tiek projektavimas, tiek įvairūs vertinimai 
ir kitos biurokratinės procedūros, niekaip 
nepriklausančios nuo savivaldos. Dalies šių 
„laiptelių“ prašokti ir prie jų sugrįžti vėliau 
neįmanoma, tad ėjimas link taip laukiamos 
finalinės stadijos labai nuoseklus. 

 Švenčionių rajono savivaldybė 
šiuo metu aktyviai dirba įgyvendindama 
dvidešimt penkis 2014-2020 m. ES finansinės 
perspektyvos projektus. Dalis jų jau ėmė tapti 
kūnu, savo miestuose matome atliekamus 
rangos darbus, dalis „tebekopia“ link finalinės 
stadijos. Itin ilgai teko laukti priemonės 
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
prieinamumo didinimas“ finansavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo, šalyje kol kas neįsisiūbavo 
ir priemonė, kuria pasinaudodamos 
savivaldybės investuotų į pirminės asmens ir 
visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. 

Darbų atlikimas

Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas

Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

Tipinė ES investicinio projekto eigos schema
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Darbų atlikimas – nuo 2017 m. 
birželio 30 d.

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas – 2017 m. sausio 31 d.

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2016 m. 
rugsėjo 30 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ 
KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS

 Ne vieną dešimtmetį skaičiuojančiame 
daugiabučių namų kvartale iš esmės 
atnaujinamos fiziškai ir morališkai nusidėvėjusios 
prieigos. Svarbiausieji darbai – lietaus nuotekų 
tinklų statyba ir modernaus LED apšvietimo 
įrengimas, naujos Taikos gatvės atkarpos, 
sujungsiančios skirtingas kvartalo dalis, statyba, 
įvažiavimų į kiemus, pačių kiemų ir stovėjimo 
aikštelių rekonstrukcija, šaligatvių sutvarkymas, 
naujų žaliųjų ir poilsio zonų įrengimas ar esamų 
atnaujinimas.

 Su gerbūvio tvarkymu persipina kiti projektai 
– nuotekų ir vandentiekio tinklų keitimas, 
požeminių atliekų aikštelių įrengimas. Kvartale 
jau pastatyta daugiafunkcė sporto aikštelė 
ir lauko treniruoklių kompleksas. Statybininkų 
užduotis – sklandžiai derinti visus šiuos darbus, 
kad tikrai netrumpu statybų laikotarpiu 
gyventojams kiltų kuo mažiau nepatogumų. 

Kompleksiškai 
sutvarkoma daugiau 

nei 2 ha teritorija.
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Darbų atlikimas 

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 
m. kovo 31 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
KVARTALO, ESANČIO TARP ŽEMUTINĖS IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS

 Darbai suprojektuoti taip, kad juos 
įgyvendinus gyventojų kasdienybė tampa 
patogesnė, o gyvenamoji aplinka – žymiai 
jaukesnė. Tam įrengiamas modernus LED 
apšvietimas, rekonstruojami įvažiavimai į 
kiemus bei šaligatviai, iš esmės sutvarkomi 
kiemai ir stovėjimo aikštelės, atnaujinamos 
žaliosios zonos, įrengiamos naujos poilsio zonos 
ir vaikų žaidimų aikštelės. 

 Iš esmės atnaujinama ne tik apibrėžta 
daugiabučių namų kvartalo teritorija, bet 
ir išplečiamas sporto aikštynas – įrengiama 
riedučių rampa ir teniso aikštelė, sutvarkoma 
aikštyno teritorija. Kompleksiškai  

sutvarkoma 
maždaug 3,5 ha  

teritorija.
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Darbų atlikimas 

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 
m. kovo 31 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas
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KOMPLEKSINIS PABRADĖS M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS GATVĖJE, SUTVARKYMAS

 Kaip ir Švenčionėliuose bei 
Švenčionyse, šiame Pabradės daugiabučių 
kvartale kompleksiškai atnaujinama 
gyvenamoji aplinka: statomi lietaus 
nuotekų tinklai, įrengiamas modernus LED 
apšvietimas, rekonstruojami įvažiavimai 
į kiemus, stovėjimo aikštelės, šaligatviai. 
Taip pat įrengiamos naujos žaliosios ir 
poilsio zonos, pastatomos vaikų žaidimų 
bei sporto aikštelės.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
rugsėjo 29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. gruodžio 29 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

Tuo pačiu sutvarkoma ir 
bendruomenės poreikiams 

pritaikoma viešoji erdvė prie 
Žeimenos upės, įrengiamas 
pėsčiųjų ir dviračių takas. 
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ŠVENČIONIŲ RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS GAMTINIO  
KARKASO TERITORIJOJE IR ESTETINIO POTENCIALO DIDINIMAS

 Projektas sudarytas iš dviejų dalių: 
kraštovaizdį darkančių bešeimininkių 
pastatų griovimo ir naujos edukacinės 
bei poilsio zonos suformavimo kairiajame 
Žeimenos upės krante ties Švenčionėliais. 

 Pirmąja projekto dalimi likviduojami 
devyni šeimininkų neturintys pastatai 
penkiose Švenčionių rajono vietovėse. Tai 
– gyvulių fermos griuvėsiai Magūnuose, 
garažo, dispečerinės ir dirbtuvių griuvėsiai 
Šventoje, karvidės griuvėsiai Berniūnuose, 
kiaulidės, karvidės ir siloso tranšėjos griuvėsiai 
Svirkose bei nenustatytos paskirties pastato 
griuvėsiai Vilniaus gatvėje, Pabradėje. Visi 
šie pastatai nugriaunami, o statybvietė 

Darbų atlikimas nuo 2017 m. 
rugpjūčio 21 d. 

Viešųjų pirkimų vykdymas
- Finansavimo skyrimas 

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas
Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas
Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. gruodžio 29 d.
Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė
Idėjos išgryninimas

sutvarkoma: išardomos visos konstrukcijos 
(tarp jų pamatai), pašalinamos statybinės 
medžiagos bei atliekos, susidariusios 
griovimo metu, išlyginamas žemės paviršius, 
teritorija apsėjama žole.

 Antroji projekto dalis apima unikalių 
Žeimenos upės aliuvinių pievų sutvarkymą 
ir naujos edukacinės ir poilsio zonos 
Švenčionėliuose sukūrimą. Nuo Platumų 
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tilto iki pėsčiųjų tiltelio besidriekianti 
upės pakrantė išvaloma nuo sergančių 
ar menkaverčių krūmų bei medžių 
taip sudarant sąlygas išlikti vertingajai 
aliuvinių pievų augalijai bei gyvūnijai. 
Išryškinus vertingąsias teritorijos savybes 
nutiesiamas pontoninis pėsčiųjų takas, 
praturtintas regyklomis ir poilsio zonomis. 
Čia iškyla ir informaciniai stendai, mažosios 
architektūros elementai.

Kraštovaizdžio formavimo  
priemonės bus įgyvendintos  

daugiau nei 13 ha plote.
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SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.,  
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. gruodžio 
29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Į vietinių kelių vystymą orientuotos 
programos priemonėmis rekonstruojama 
viena labiausiai „pavargusių“ Švenčionių 
miesto gatvių. Saulėtekio gatvėje ne tik 
paklojamas asfaltas, bet ir nutiesiami 
pėsčiųjų takai (šaligatviai), įrengiami 
paviršinio vandens surinkimo sistema ir 
modernus LED apšvietimas.

 Rengiantis Saulėtekio gatvės 
rekonstrukcijai, savivaldybės biudžeto 
lėšomis gatvėje buvo nutiesti vandentiekio 
ir nuotekų tinklai. Įvykdžius gerbūvio darbus, 
gatvė papildomų investicijų nereikalaus 
ilgus metus.

Rekonstruojamos  
Saulėtekio gatvės  

ilgis – apie 600 metrų.
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ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.,  
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
gruodžio 29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Analogiškai rekonstruojama ir 
Švenčionių centrą kertanti Švenčionėlių 
gatvė. Atkarpoje nuo sankryžos su Vilniaus 
gatve iki transporto žiedo paklojamas 
asfaltas, nutiesiami nauji šaligatviai (išskyrus 
jau sutvarkytą atkarpą palei miesto parką), 
įrengiama paviršinio vandens surinkimo 
sistema ir LED apšvietimas. Su kompleksiškai 
tvarkomu kvartalu besiribojanti gatvė ne tik 
organiškai įsilies į atnaujintą miesto vaizdą, 
bet ir papuoš miesto centrą bei padarys jį 
patogesniu vairuotojams. 

Rekonstruojamos  
Švenčionėlių gatvės  

ilgis – apie 460 metrų.
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RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ M.,  
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
gruodžio 29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Ryto gatvė visiems švenčionėliškiams 
žinoma kaip viena pagrindinių mokinių 
srauto arterijų – šia gatve į mokyklas kasdien 
keliauja būriai vaikų ir jaunimo. Todėl čia 
klojamas asfaltas, nutiesiami pėsčiųjų takai 
(šaligatviai), įrengiama paviršinio vandens 
surinkimo sistema ir LED apšvietimas. Visa 
tai reikalinga, kad Ryto gatvė taptų ne tik 
patogi pėstiesiems bei vairuotojams, bet ir 
saugi mokiniams.

Rekonstruojamos  
Ryto gatvės  

ilgis – apie 618 metrų.
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PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. rugsėjo 29 d.
Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas
Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. spalio 14 d.
Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė
Idėjos išgryninimas

 Įgyvendinant šį susisiekimo infrastruk-
tūros plėtros projektą švenčioniškiams su-
daroma galimybė pėsčiomis ir dviračiais 
patogiai bei saugiai pasiekti poilsio ir kon-
certų erdvę prie Bėlio ežero. Gyventojų 
patogumui įrengiamas platus pėsčiųjų ir 
dviračių takas su nuovažomis ir atokvėpio 
aikštelėmis bei apšvietimu (miesto ribose). 

Takas drieksis apie  
2,5 kilometro – nuo Adutiškio  

gatvės pabaigos iki  
Kochanovkos k.
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KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR  
REKONSTRUKCIJA IR KONTEINERIŲ KONTEINERINĖMS AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
kovo 30 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 13 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Siekiant, kad komunalinių atliekų 
tvarkymas taptų patogesnis, o šalia 
gyvenamųjų vietovių esančios atliekų 
aikštelės – estetiškesnės, saugesnės ir 
švaresnės, įrengiamos arba iš esmės 
rekonstruojamos 53 atliekų aikštelės, dar 12 
aikštelių atnaujinama.

 Miestų daugiabučių kvartaluose 
atsiranda po žeme paslėpti konteineriai, 
kurių dėka atliekos iki jų išvežimo tampa 
nė nepastebimos. Jos laikinai laikomos 
konteineriuose su uždaromais liukais ir (ar) 
kitokia būtina apsauga nuo lietaus ir kito 
neigiamo aplinkos poveikio. Priėjimai prie 
aikštelių  įrengiami taip, kad jomis patogiai 
naudotųsi žmonės su negalia. Aikštelės 
įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo 
pastatų langų ir durų.

Konteinerinėse aikštelėse pastatomi 
konteineriai mišrioms komunalinėms 

atliekoms bei popieriui ir kartonui, 
stiklui ir plastikui.
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DIENOS CENTRAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA PABRADĖS M.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 2017 m. liepos 26 d.
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. vasa-
rio 27 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. spalio 17 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Pabradėje, Pašto gatvėje, 
nugriaunamas nenaudojamas avarinės 
būklės pastatas, kuriame kadaise 
veikė mokykla. Vietoje jo iškyla naujas 
energetiškai efektyvus pastatas, kuriame 
įkuriamas dienos centras suaugusiems 
asmenims su negalia. Centre įrengiami 
socialinių darbuotojų ir slaugytojų darbo 
kabinetai, patalpos individualios priežiūros 
personalui, taip pat masažo kabinetas, 
sporto ir kineziterapijos, užimtumo 
erdvės. Sukuriamos dienos socialinės 
globos paslaugoms teikti pritaikytos 
zonos, bendravimui ir poilsiui skirta erdvė 
vestibiulyje, kitos būtinos patalpos. Jos 
aprūpinamos reikalinga įranga ir baldais.

Projekto metu išplėtojamas 
socialinių paslaugų teikimas 

pabradiškiams ir miesto apylinkių 
gyventojams. Šioje rajono dalyje 
socialinių paslaugų prieinamu-

mas buvo nepakankamas.
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SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠVENČIONIŲ  
RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Darbų atlikimas nuo 2017 m. 
rugpjūčio 31 d. 

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas – 2016 m. rugsėjo 26 d.

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2016 m. gegužės 31 d.
Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas
Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. vasario 1 d.
Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė
Idėjos išgryninimas

 Pabradėje, Žaliojoje gatvėje, pasta-
tomas naujutėlis keturių aukštų 25 butų 
daugiabutis namas. Jame, užbaigus 
statybas, įsikurs socialinio būsto laukiančios 
šeimos. Vieta namui parinkta neatsitiktinai: 
pro sklypą praeina komunikacijos, arti 
miesto centras, poliklinika, lopšelis-darželis, 
mokyklos. Šio daugiabučio iškilimas reiškia, 
kad pabradiškių, laukiančių socialinio 
būsto, eilė reikšmingai sumažės. Iki šiol 
socialinio būsto ilgiausiai laukia būtent 
Pabradės gyventojai, čia, lyginant su kitais 
rajono miestais, susiformavusios ir ilgiausios 
eilės.

Švenčionių rajone  
naujas daugiabutis namas 

iškils po 20 metų pertraukos.
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GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS  
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
rugsėjo 29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2017 m. sausio 25 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

Šis daugiasluoksnis projektas 
įgyvendinamas kartu su partneriu  

UAB „Vilniaus vandenys“. 

 Pirmoji projekto dalis apima van-
dentiekio ir nuotekų trasų atnaujinimą 
Švenčionių ir Švenčionėlių daugiabučių 
namų kvartaluose. Švenčionėlių kvartale 
keičiama 1200 m vandentiekio ir 1890 
m nuotekų surinkimo tinklų. Švenčionyse 
keičiamų trasų ilgis – 1100 m vandentiekio 
ir 1418 m nuotekų. 

 Švenčionėlių Lauko, Ateities, 
Turgaus, Ryto ir Malūno gatvėse taip pat 
įrengiama apie 1130 m vandentiekio ir 
2510 m nuotekų tinklų. Visoje Ryto gatvėje 
nutiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai, 
o Turgaus gatvėje, kurioje vandentiekis 
įrengtas anksčiau, atsiranda didelė 
nuotekų tinklo atkarpa – vamzdynas eina 
nuo Švenčionių iki Lauko gatvės. Ateities 
gatvės dalyje nuo Švenčionių iki Ryto gatvės 
nutiesiama kanalizacijos linija (vandentiekis 
šioje atkarpoje yra įrengtas, o likusi gatvės 

dalis (iki Lauko g.) turi prisijungimą tiek prie 
nuotekų, tiek vandentiekio tinklų). Malūno 
gatvėje nuo Žemutinės gatvės iki pašto 
nutiesiamas tiek vandentiekis, tiek nuotekų 
vamzdynas, o Lauko gatvėje, kur jau yra 
vandentiekis, paklojama nuotekų linija nuo 
Turgaus g. iki Žilvičių g. 

 Antrojoje projekto dalyje statomi 
Švenčionių miestui skirti vandens gerinimo 
įrenginiai. Kokybiškas vanduo miesto 
vartotojus pasieks iš Zadvarninkų kadastro 
vietovės. Švenčionių laukia ir pats 
brangiausias bei sudėtingiausias rajono 
vandentvarkos infrastruktūros gerinimo 
projektas – nuotekų valyklos rekonstrukcija. 
Technologiškai pasenusi valykla 
modernizuojama, praktiškai perdaroma iš 
naujo. 
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VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS  
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
gruodžio 29 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2017 m. sausio 21 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Vandentiekio ir nuotekų trasų pakei-
timas būtinas ir Pabradės Vilniaus gatvės 
daugiabučių namų kvartalui. Todėl iki pra-
dedant daugiabučių prieigų kompleksinį 
tvarkymą atnaujinamos vandentiekio lini-
jos, kanalizacijos vamzdynai.
 Pabradėje įgyvendinamas vanden-
tiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas am-
bicingas ir įdomus tuo, kad vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdynai taip pat klojami 
po Žeimenos upės dugnu ir geležinkelio 
pylimu. Peržengus šias gamtos ir žmogaus 
sukurtas kliūtis, prie centralizuotų vanden-
tiekio ir nuotekų tinklų prijungiama tankiai 
apgyvendinta miesto dalis – Švenčionių, 
Gaspariškių, Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, 
Saulės, Projektų gatvės. Pabradiškiai gali 
pasidžiaugti ne tik numatoma tinklų plėtra, 
bet ir tuo, kad mieste įrengiami nauji van-
dens gerinimo įrenginiai, sprendžiantys ge-
ležingo geriamojo vandens problemą. 

 Dėmesio sulaukia ir kaimiškoji rajono 
dalis. Vandens kokybė dėl naujai pasta-
tytų vandens gerinimo įrenginių pagerės 
Trūduose, Sariuose, Šventoje, Milkuškose ir 
Magūnuose. Magūnų laukia ir vandentie-
kio tinklų keitimas.
 Be šių darbų, rekonstruojami ir Šven-
tos bei Vidutinės nuotekų valymo įrengi-
niai. 

Projektas įgyvendinamas 
kartu su partneriu UAB 
„Pabradės komunalinis 

ūkis“. 
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PIETRYČIŲ LIETUVOS TURIZMO MARŠRUTAS

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 
2017 m. vasario 28 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. liepos 21 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Sutelkę jėgas trys Vilniaus regiono 
savivaldybės šio projekto metu sukuria 
ir paženklina pietryčių Lietuvos turizmo 
maršrutą. Šiuose rajonuose įrengiami 
kelio ženklai ir informaciniai stendai, todėl 
čia viešintys turistai aiškiai ir patogiai 
nukreipiami link lankytinų vietų. Informacija 
apie lankytinas vietas pateikiama taip, 
kad su ja susipažinti galėtų ir neįgalieji: 
be kita ko įrengiami liečiamieji, taktiliniai 
žemėlapiai, garso įranga. Iš viso įrengiamos 
šešios dešimtys ženklų.

Projektas įgyvendinamas 
kartu su Vilniaus rajono 

ir Šalčininkų rajono 
savivaldybėmis.

 Šio turizmo maršruto tikslas – 
paskatinti lietuvius bei šalies svečius atrasti 
kelionių maršrutus Lietuvoje ir geriau pažinti 
dar mažai žinomas savo šalies vietas.
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TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO REŠKUTĖNUOSE PLĖTRA

Darbų atlikimas nuo 2017 m. 
liepos 27 d. 

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas – 2017 m. kovo 21 d.

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2016 m. 
birželio 30 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Reškutėnų kaime jau kelerius metus 
veikia ankstesniu ES finansavimo laikotarpiu 
įkurtas tradicinių amatų centras. Tačiau 
pilnavertei šio centro veiklai iki šiol trūko 
baldų, įrangos ir žaliavų, be to, iki galo 
nesutvarkytoje centro teritorijoje stūksojo 
apleista mūrinė katilinė bei ūkinis pastatas. 

 Todėl senoji katilinė rekonstruojama 
ir pritaikoma amatų centro pagalbinėms 
reikmėms – čia įrengiama vilnų karšykla, 
žaliavų sandėlis ir sanitariniai mazgai. 
Antrasis pastatas nugriaunamas ir vietoje 

jo pastatoma stoginė malkoms. Atlikus 
statybos darbus, įrengiami privažiavimai, 
pėsčiųjų takai, estetiškai sutvarkoma ir 
apšviečiama centro aplinka. Tradicinių 
amatų centras aprūpinamas jo veiklai 
būtina įranga (nuo kompiuterių iki žiedimo 
staklių) ir žaliavomis: mediena, moliu, 
glazūra, siūlais, verpalais ir t.t.
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ADUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI

Darbų atlikimas nuo 2017 m. 
liepos 27 d. 

Viešųjų pirkimų vykdymas
Finansavimo skyrimas – 2017 m. kovo 21 d.

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2016 m. 
birželio 30 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. liepos 25 d. 

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Adutiškio miestelis daugelį metų ne-
galėjo pasigirti gera viešosios infrastruktū-
ros būkle, todėl neatsitiktinai pateko tarp 
gyvenviečių, kurių bendruomenėms kuria-
mos šiuolaikiškos susibūrimo erdvės. 

 Šalia Kamajos upelio ir Adutiškio Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios 
sukuriama viešoji poilsio erdvė, laisvalaikio 
ir sveikatingumo zona: čia įrengiami 
pėsčiųjų takai, mažoji architektūra, vasaros 
estrada, vaikų žaidimų aikštelė ir lauko 
treniruokliai. Tuo pačiu atliekama šaligatvių 
rekonstrukcija, įrengiama automobilių 
stovėjimo aikštelė, rekonstruojamas 
ir įrengiamas apšvietimas, teritorija 
apželdinama.
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KARTOS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PLĖTRA PAŠAMINĖS KAIME

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
liepos 25 d. 

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Senos Pašaminės kaime bend-
ruomenei patikėtos patalpos yra fiziškai ir 
morališkai pasenusios, be to, nedidelės. 
Tam, kad kaimo bendruomenė galėtų 
susiburti į šventes, turėtų jaukią ir patogią 
vietą, kurioje leistų laisvalaikį, vykdytų 
kultūrinę ir sportinę veiklą, iš esmės 
sutvarkomos ir Pašaminės gyventojų 
poreikiams pritaikomos buvusio vaikų 
darželio patalpos. Pastatas apšiltinamas, 
suremontuojamas jo stogas, pakeičiami 
langai bei durys. Perplanuojamos ir 

suremontuojamos vidaus patalpos, 
įrengiama įvairiems susibūrimams ir 
veikloms tinkama salė. Pastatas taip 
pat pritaikomas neįgaliesiems. Įrengti 
kartos namai nelieka tušti: jie apstatomi 
reikalingais baldais, buitine technika, 
įsigyjamas sporto inventorius. Šalia kartos 
namų esanti lauko erdvė yra sutvarkoma, 
čia pastatoma vaikų žaidimo aikštelė bei 
lauko treniruokliai.

Numatyta ne tik sutvarkyti ir  
apželdinti kartos namų prieigas,  
bet ir atnaujinti pėsčiųjų takus,  
įrengti daugiafunkcinę aikštelę  

sportavimui lauke su apšvietimu.
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BENDRUOMENĖS CENTRO PRIENŲ KAIME PLĖTRA

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
liepos 25 d. 

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Prienų bendruomenės naudojamas 
pastatas taip pat yra pasenęs, o antrojo 
aukšto patalpos – apskritai kritinės būklės. 
Todėl bendruomenės centras iš esmės 
atnaujinamas: apšiltinamas pastato 
stogas, pakeičiama jo danga, šiltinama 
išorė. Atliekami pirmojo aukšto sutvarkymo 
bei perplanavimo darbai, antrojo 
aukšto patalpos taip pat atnaujinamos. 
Centras apstatomas naujais baldais, 
įsigyjama reikalinga buitinė technika, 
sporto inventorius. Bendruomenės 
centras pritaikomas neįgaliųjų poreikiams, 
įrengiamas keltuvas. 

Ne išimtis – bendruomenės  
centro prieigos, jos sutvarkomos.  

Čia taip pat įrengiama vaikų 
žaidimo aikštelė bei lauko tre-

niruokliai.
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INVESTICIJOS Į BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS  
PLĖTRĄ STRŪNAIČIO KAIME

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. 
liepos 25 d. 

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2016 m. rugsėjo 30 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Dar viena bendruomenė, kurios 
laukia naudojamo pastato atgimimas, yra 
Naujojo Strūnaičio. Investicijų ilgai stokojęs 
kaimo klubas atnaujinamas: sutvirtinamos 
pastato stogo konstrukcijos, stogas 
apšiltinamas, o stogo danga pakeičiama. 
Naujais pakeičiami ir klubo langai bei 
durys.

 Gyventojai turės kuo pasidžiaugti, 
nes šalia klubo statoma vaikų žaidimo 
aikštelė, lauko treniruokliai, vasaros estrada 
ir lauko treniruokliai. Čia numatyta įrengti ir 
daugiafunkcinę sporto aikštelę. Be abejo, 
sutvarkomos klubo prieigos, įrengiami 
mažosios architektūros elementai.

Šalia klubo taip pat  
įrengiama automobilių  

stovėjimo aikštelė ir atnauji- 
nami pėsčiųjų takai.
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ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ  
ERDVIŲ EFEKTYVINIMAS

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. rugsėjo 15 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2017 m. gegužės 15 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Švenčionėlių progimnazija buvo 
pastatyta 1962 m., tad nenuostabu, 
kad joje trūksta šiuolaikinės mokyklos 
standartą atitinkančių tiek didesnių, tiek 
nedidelių edukacinių erdvių. Ši problema 
išsprendžiama rekonstruojant mokyklos 
bendrabučio patalpas.

 Pirmame progimnazijos aukšte 
apjungiamos valgyklos, bibliotekos, 
skaityklos ir muziejaus patalpos, 
transformuojamų stiklinių pertvarų pagalba 
sukuriamos modernios erdvės. Antrajame 
aukšte suformuojamos modernios 
patalpos, skirtos dailės, muzikos ir kitiems 
užsiėmimams, o trečiajame aukšte – 
naujos informacinių technologijų ir kalbų 
mokymuisi skirtos erdvės. 

Planuojamas rekonstruoti  
plotas – 1324,25 kv. m.
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ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS RYTO GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ 
EFEKTYVINIMAS 

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 m. rugsėjo 
15 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2017 m. gegužės 15 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Ne išimtis ir Pabradės „Ryto“ 
gimnazija, pastatyta daugiau kaip prieš 
60 metų. Gimnazija iki šiol kaip aktų sale 
naudojosi sena sporto sale, tačiau ji 
neatitinka nei higienos normų, nei techninių 
reikalavimų, nei mokinių ir pedagogų 
poreikių.

 Todėl senoji salė yra modernizuojama. 
Čia sukuriamos dvi atskiros erdvės: 
choreografijos patalpa ir aktų salė 
su scena bei sėdimomis vietomis. Abi 
patalpos atskiriamos transformuojamomis 
pertvaromis, kad esant reikalui jas būtų 
galima sujungti. Veiklos vykdymui taip 
pat įsigyjami modernūs transformuojami 
daugiafunkciniai baldai ir reikalinga 
įranga.

Įkuriama moderni, kūrybiš- 
kumą skatinanti edukacinė  
erdvė, kurios plotas – apie  

240 kv. m.
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IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO  
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE

 Trijuose rajono lopšeliuose-
darželiuose (Švenčionių „Gandriukas“, 
Pabradės „Varpelis“ bei Švenčionėlių 
„Vyturėlis“) esančios grupės vis dar primena 
laikus, kuomet jose dienas leido dabartinių 
darželinukų tėvai. Įgyvendinant šį projektą 
tokie prisiminimai išblanks, nes pagal tipinius 
projektus bus modernizuojama po keturias 
grupes Švenčionyse ir Švenčionėliuose, 
šešios grupės atnaujinamos Pabradėje. 
Tuo pačiu grupės aprūpinamos ir naujais 
baldais.

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas 2017 m. rugsėjo 15 d.

Investicinio projekto parengimas
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas
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BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Darbų atlikimas

Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas

Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Projekto metu Švenčionyse įkuria-
mi Bendruomeniniai šeimos namai. Juose 
darbui su šeimomis pasitelkiami psicholo-
gai, socialiniai pedagogai, sveikatos prie-
žiūros specialistai, teikiantys pagalbą nu-
matytoms tikslinėms grupėms.

 Pagalba šeimoms teikiama orga-
nizuojant veiklas įvairiomis formomis: or-
ganizuojant pozityvios tėvystės mokymus 

(tėvystės įgūdžių grupę, individualias kon-
sultacijas, paramos grupę nėščiosioms), 
teikiant psichosocialinę pagalbą (individu-
alias ir grupines konsultacijas), šeimos įgū-
džių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas 
(savaitgalines stovyklas šeimoms, šeimų 
forumą, šeimų sociokultūrinę veiklą), me-
diacijos, vaikų priežiūros paslaugas, orga-
nizuojant informacines iniciatyvas bei tei-
kiant pavėžėjimo paslaugas. 

Projektas įgyvendinamas su 
partneriais – Švenčionių rajono 
švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ 

Veiklių mamų klubas Švenčionių 
skyriumi bei „Žiburio“ labdaros ir 

paramos fondu.
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INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE

Darbų atlikimas

Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas

Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas

Techninio projekto parengimas

Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas

Projektinio pasiūlymo pateikimas

Investicinio projekto parengimas

Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

Projekto partneriai – Švenčionių  
socialinių paslaugų centras ir 

Švenčionėlių socialinių  
paslaugų centras

 Integrali pagalba (socialinė globa 
ir slauga) yra itin svarbi senyvo amžiaus 
mūsų rajono gyventojams, turintiems 
sunkią negalią, mat jiems reikalinga ne tik 
pagalba atliekant namų ruošos darbus, 
bet ir slaugos paslaugos (žaizdų perrišimas, 
pragulų profilaktika, nuprausimas ir kt.). Be 
to, iki šiol buvo susiduriama su darbuotojų 
nuvykimo pas paslaugų gavėjus proble-
ma. 

 Dabar integralią pagalbą rajone 
teikia trys mobiliosios komandos, sudary-
tos iš slaugytojo, jo padėjėjo, socialinio 
darbuotojo ir jo padėjėjo. Komanda, at-

vykusi specialiu automobiliu, atsigabena 
ir technines pagalbos priemones, įrangą 
ar slaugos priemones, taip pat skalbinius, 
produktus, labdarą, medicinines priemo-
nes. Integrali pagalba į namus teikiama iki 
4,5 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę. 

 Mobiliosios komandos yra suformuo-
tos seniūnijų principu. Švenčionių socialinių 
paslaugų centras turi dvi mobilias koman-
das, kurios aptarnauja asmenis Švenčionių 
miesto ir kaimiškųjų seniūnijų zonoje ir 
Pabradės zonoje. Švenčionėlių socialinių 
paslaugų centras savo ruožtu turi vieną 
mobilią komandą, aptarnaujančia as-
menis Švenčionėlių zonoje. 
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PRIEMONĖ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS  
GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“

Darbų atlikimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Finansavimo skyrimas 
Paraiškos pateikimas ir jos vertinimas – 2017 
m. gruodžio 24 d.

Techninio projekto parengimas
Vilniaus regiono plėtros tarybos svarstymas

Regioninės plėtros departamento vertinimas
Projektinio pasiūlymo pateikimas – 2017 m. spalio 2 d.

(Investicinio projekto parengimas)
Finansavimo sąlygų aprašo analizė

Idėjos išgryninimas

 Šis projektas žengia dar tik pirmąsias 
savo stadijas. Jis yra orientuotas į tai, kad 
į savivaldybę besikreipiantys gyventojai 
informaciją bei paslaugas gautų greičiau ir 
kokybiškiau. Savivaldybė planuoja būdus, 
kaip tai pasiekti.

 Laukdami priemonės „Pirminės as-
mens ir visuomenės sveikatos priežiūros 
veiklos efektyvumo didinimas“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo, 
vykdome parengiamuosius darbus. Ana-
lizuojame esamą situaciją ir planuojame, 
kaip poliklinikos ir jos padalinių, o taip pat 
ir visuomenės sveikatos biuro paslaugas 
padaryti kokybiškesnes, patogesnes ir len-
gviau prieinamas.
 Planuodami veiklas orientuojamės į 
mums iškeltus prioritetus: vaikų ligų, kraujo-

takos ir galvos smegenų kraujotakos siste-
mos, onkologinių ligų profilaktiką, vyresnio 
amžiaus gyventojų ligų profilaktiką, pre-
venciją ir ankstyvąją diagnostiką, taip pat 
priklausomybės ligų prevenciją, sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimą 
neįgaliesiems ir sveiką senėjimą.
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KITOS VIEŠOSIOS INVESTICIJOS ŠVENČIONIŲ RAJONE

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJA
	2016 m. mokyklos modernizacijai skirta 

ir panaudota daugiau nei 200 tūkst. 
Eur valstybės investicijų programos 
(VIP) ir savivaldybės biudžeto lėšų. 
Renovuoti muzikos ir biologijos kabi-
netai, užbaigta trečiojo aukšto korido-
riaus renovacija, šalia Aktų salės įrengti 
nauji sanitariniai mazgai, sporto salėje 
sumontuotas modernus apšvietimas.

	2017 m. mokyklos modernizacijai 
pritraukta 355 tūkst. Eur VIP lėšų ir 
mokyklos modernizacija galutinai 
užbaigta.

2017 m. visos mokyklos klasės ir 
bendrosios erdvės tapo šviesios ir 

gražios, saugios ir patogios.  
Renovacija baigta.
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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA (KARTU SU ŠVENČIONIŲ  
PRADINE MOKYKLA)

	2016 m. mokyklos modernizaci-
jai skirta ir panaudota 185 tūkst. Eur 
valstybės investicijų programos (VIP) 
ir savivaldybės biudžeto lėšų. Įrengtas 
visiškai naujas korpusas, kuriame įsikūrė 
trys technologijų klasės su pagalbinėmis 
patalpomis. 

	2016 m. taip pat nugriautas mokyklos 
prieigose stūksojęs pastatas-vaiduoklis. 
Vietoje jo planuojama įrengti auto-
mobilių stovėjimo aikštelę. 

	2017 m. mokyklos modernizacijai pri-
traukta 400 tūkst. Eur VIP lėšų. Iki metų 
pabaigos pradinukų korpuse bus pa-
keisti vandentiekio ir nuotekų vamzdy-
nai, elektros instaliacija, pilnai atnau-
jinta šildymo sistema, įrengta vėdinimo 
ir patalpų stebėjimo sistema, gaisro 
signalizacija. Taip pat atsiras nau-
jas sanitarinių mazgų blokas ir sporto 
salytė. Be abejo, iš esmės bus atnaujinti 
korpuso pirmojo ir antrojo aukštų kabi-
netai bei Aktų salė.

Švenčionių Zigmo Žemaičio 
gimnazijos ir Švenčionių pradinės 
mokyklos kompleksas artimiausiu 

metu bus pateiktas Viešųjų pastatų 
energinio efektyvumo didinimo 

programos finansavimui gauti, t. y. 
pastato išorės šiltinimui ir kitiems 

darbams atlikti.
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ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJA

	2016 m. parengti reikalingi dokumen-
tai, o 2017 m. savivaldybės biudžeto 
lėšomis mokykla pilnai (kartu su valgykla 
ir bendrabučiu) apšiltinta ir nutinkuota. 

	Atsisakyta ir senojo mokyklos re-
likto – kūrenimo malkomis. 2016 
m. savivaldybės taryba patvirtino 
UAB „Fortum Švenčionių energija“ 
investicijų planą, kuriuo vadovaujantis 
2017 m. pradėti mokyklos prijungimo 
prie centralizuotų šilumos tinklų darbai. 
Naująjį šildymo sezoną šilumą mokykla 
gaus iš centrinės miesto katilinės.
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PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJA

PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJA

	2016 m. pritraukus mokyklų moderniza-
vimo programos lėšas pakeisti mokyklos 
senojo korpuso langai, lauko durys.

	2017 m. toliau investuota į gimnazijos 
atnaujinimą: savivaldybės biudžeto 
lėšomis sutvarkytas senojo korpuso 
stogas, pamatai, paradiniai laiptai, 
pradėtas ir bus užbaigtas fasado 
šiltinimas.

	2016 m. gimnazijoje atnaujintas van-
dentiekio vamzdynas ir šildymo sistema, 
atlikti kiti smulkesni remonto darbai.

	2017 m. tęsiamas gimnazijos bendrųjų 
erdvių atnaujinimas: koridoriuose, 
holuose atlikti remonto darbai. 

Tolesniems darbams gim-
nazijoje siekiama pritraukti 

valstybės investicijų programos 
(VIP) lėšas.
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PABRADĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „VARPELIS“

	2016 m. atlikti vidaus patalpų, skirtų 
naujoms grupėms, remonto darbai, 
aptverta teritorija. 

	2017 m. pastato sienų ir cokolio 
šiltinimui, nuogrindos atstatymui skirta 
150 tūkst. Eur, vyksta darbai.

PABRADĖS MIESTO KULTŪROS CENTRAS IR VIEŠOJI BIBLIOTEKA

	2016 m. kultūros centre atlikti reno-
vacijos darbai, kurių vertė perkopia 
335 tūkst. Eur. Juos finansavo valstybės 
investicijų programa ir savivaldybė.

	2017 m. tolesniems darbams iš 
valstybės investicijų programos pri-
traukta 427 tūkst. Eur. 
 

Pastato rekonstrukcija (kartu su 
kitomis projekto veiklomis) 2017 m. 

bus visiškai užbaigta.
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ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRAS IR VIEŠOJI BIBLIOTEKA

	2016 m. pradėti statybiniai kultūros 
centro renovacijos darbai, suremon-
tuotas stogas.

	2017 m. darbai tęsiami: apšiltinti 
pastato pamatai, sienos, sumontuota 
apdaila. 
 

ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖ

	2016 m. buvo vykdomas ligoninės V 
aukšto patalpų kapitalinis remontas: 
pakeistas ligonių liftas, užbaigtas šalto 
ir karšto vandentiekio, buitinių nuotekų 
tinklų ir šildymo sistemos kapitalinis re-
montas, įsigyta medicininė įranga ir 
baldai.

	2017 m. darbai buvo tęsiami ir 
užbaigiami, gerontologijos ir reabili-
tacijos paslaugas ketinama pradėti 
teikti artimiausiu metu.

	2017 m. apšiltinta didžioji dalis ligoninės 
pastatų.
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KELIŲ IR GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMAS

 Pradedant 2016 m. ir tęsiant dar-
bus 2017 m., savivaldybėje vykdyti rajono 
gatvių ir kelių remonto ir rekonstrukcijos 
darbai, rengti projektai artimiausios ateities 
projektams. Atrenkant gatves, kuriose vyk-
dyti darbai, vertinta tiek jų būklė, tiek jomis 
besinaudojančių gyventojų srautas.

	Švenčionių g. Švenčionėliuose 

	Žeimenos g. Švenčionėliuose

	Pašaminės g. Švenčionėliuose

	Kaltanėnų g. Švenčionėliuose 

	Baranavos g. Švenčionėliuose

	Mokyklos g. Kaltanėnuose

	Miško g. Švenčionyse

	Mokyklos g. Švenčionyse

	Vasaros estrada prie Bėlio ežero 
ir link jos vedantis kelias

	Liepų al. Cirkliškyje

	Ąžuolo g. dalis Adutiškyje

	Architektų g. Pabradėje

	Arnionių g. Pabradėje

	Gaspariškių g. Pabradėje 

Kaltanėnų g. Švenčionėliuose po ilgų statybų taps viena 
moderniausių rajono gatvių

Tiesiama Pašaminės g. Švenčionėliuose
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Darbai Architektų g. Pabradėje

Kelinininkai dirba Arnionių g. Pabradėje

Baigiamas Liepų al. Cirkliškyje remontas

Intensyvūs darbai Bėlio estradoje vyko besirengiant 
Švenčionyse vykusiai Dainų šventei

Atnaujinta Švenčionių g. Švenčionėliuose
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SPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

 Švenčionėlių miesto sporto aikštynas 
(krepšinio, futbolo ir lauko treniruoklių aikš-
telės) 2016 m. buvo įrengtas įgyvendinant 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 
krepšinio federacijos ir Švenčionių rajono 
savivaldybės lėšomis finansuojamą pro-
jektą „Sporto aikštelių įrengimo Lauko g., 
Švenčionėlių m. projektas“. 2016 m. liepos 
12 d. Švenčionėlių mieste vyko Švenčionė-
lių miesto sporto aikštyno atidarymo šven-
tė. 2017 m. aikštyną papildė paplūdimo 
tinklinio aikštelė.

 Pabradės miesto sporto aikštynas 
(stadionas su danga, futbolo  ir krepšinio 
aikštelės) 2016 m. buvo įrengtas pasinau-
dojus švietimo įstaigų sporto aikštynų at-
naujinimo programa. Pabradės sporto 
aikštynas vartus atvėrė 2016 m. rugsėjo 22 
d., surengta iškilminga atidarymo šventė.

 Lauko treniruokliai Pabradėje įrengti 
2016 m. lapkritį. Tam skirtą projektą „Svei-
katingumo ugdymas ir aktyvus bendruo-
menių laisvalaikio skatinimas“ Švenčionių 
rajono savivaldybė įgyvendino laimėjusi 
UAB „Maxima LT“ konkursą „Mes - ben-
druomenė“.

 Švenčionių mieste sporto aikštynas 
išvystytas 2017 m. Pateikus paraiškas Kūno 
kultūros ir sporto departamentui prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendinti 
projektai „Sporto inventoriaus įsigijimas ir 
įrengimas Švenčionių mieste“ ir „Universa-
lios sporto aikštelės įrengimas Švenčionių 
mieste“. Departamento ir Švenčionių rajo-
no savivaldybės lėšomis Taikos g. daugia-
bučių namų kvartale iškilo nauja universali 
aikštelė, pastatyti lauko treniruokliai.

Pabradės sporto aikštynas. Pabradės sporto aikštynas.
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Švenčionių lauko treniruokliai

Paplūdimio tinklinis Švenčionėliuose

Švenčionių universali aikštelė

Krepšinio aikštelė Švenčionėliuose

Lauko treniruokliai 
Švenčionėliuose

Universali aikštelė 
Švenčionėliuose
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SVENČIONIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS

2016 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA


