
Švenčionių rajono savivaldybės mero ir tarybos 

2017 metų 
veiklos ataskaita 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

• 2017 m. 2015-2019 m. kadencijos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sudėtis nesikeitė. 

• Rajono savivaldybės tarybos daugumą sudarė 14 tarybos narių. Opozicijoje veikė 4 Darbo partijos frakcijos 
atstovai. 4 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovai, tarybos narai Darius Velička, Kęstutis 
Trapikas ir Audrius Karvelis veikė neprisijungę.  

• 2017 m. birželio 8 d. savivaldybės taryba mero teikimu atleido Kęstutį Trapiką iš mero pavaduotojo pareigų ir 
nuo 2017 m. birželio 9 d. į vicemerės pareigas paskyrė tarybos narę Violetą Čepukovą. 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

• Pagrindinės mero funkcijos taryboje – tarybos veiklos planavimas, posėdžių 
darbotvarkių sudarymas, sprendimų projektų teikimas, posėdžių kvietimas 
ir pirmininkavimas jų metu.  

• 2017 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 12 tarybos posėdžių, tarybai 
svarstyti buvo pateikta 264 sprendimų projektų, iš jų priimta – 255.  

• Taryba po svarstymo posėdyje nepriėmė 9 sprendimų projektų. Posėdžių 
metu taryba išklausė 33 informacinius pranešimus ar ataskaitas. 

• Per metus buvo surašyta 12 savivaldybės tarybos posėdžių protokolų, 55 
savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolai, užregistruota ir 
perduota vykdymui 255 savivaldybės tarybos sprendimai. 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

• 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 2017 metais vykusius savivaldybės 
tarybos posėdžius – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų 
projektus ir priimtus sprendimus talpinama savivaldybės 
interneto svetainėje svencionys.lt. 

• Interneto svetainėje tarybos posėdžiai transliuoti tiesiogiai, 
joje paskelbti ir jų vaizdo įrašai. Augant gyventojų 
susidomėjimui tarybos veikla 2017 m. tarybos posėdžių 
transliacijos pradėtos vykdyti pasitelkiant Youtube 
platformą. 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 
 

2017 m. 14 tarybos narių nepraleido nė vieno tarybos posėdžio.  
 

TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA 

 

Tarybos narys Praleista 
posėdžių 

Tarybos narys Praleista 
posėdžių 

Beinar Irena  0 Romualdas Pauliukevičius  1 

Vytautas Bulka  1 Konstantas Ramelis  1 

Violeta Čepukova  1 Vida Rastenienė  2 

Janina Deveikienė  0 Kęstutis Savickas  1 

Vaclavas Gabrinovičius  2 Kęstutis Trapikas 0 

Vladislav Jedinskij  0 Darius Velička 0 

Antonij  Jundo  2 Vytautas Vigelis  1 

Audrius Karvelis  1 Bronislovas Vilimas  2 

Valdemaras Kasperovičius 0 Vaclav Vilkoit  1 

Rimantas Klipčius 0 Tatjana Višnevskaja  1 

Rimas  Klipčius  0 Zenonas Zenkevičius  0 

Raja Krupenina  4 Dovilė Žižienė  2 

Jolanta Jurkuvėnienė  1  



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

• 2017 m. rugsėjo 28 d. savivaldybės taryba, siekdama užtikrinti 
efektyvesnę komitetų veiklą ir paskatinti komitetų narių 
aktyvumą, performavo keturis iki tol veikusius komitetus – 
Biudžeto finansų ir ekonomikos, Verslo plėtros ir kaimo reikalų, 
Sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir aplinkosaugos bei 
Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir teisėtvarkos. 

• Sudaryti du plačios kompetencijos komitetai: Biudžeto, 
ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas ir 
Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas. 
Kiekviename komitetų veikia po 12 tarybos narių, tad komitetų 
posėdžiuose svarstomi tarybos sprendimų projektai nagrinėjami 
platesniame komiteto narių rate, kiekvienas tarybos narys 
išnagrinėja daugiau nei iki tol sprendimų projektų, o komitetų 
sprendimai priimami platesnės daugumos valia. 

• Tuo pačiu patobulinus tarybos veiklos reglamentą tarybos 
sprendimų projektai teikiami komitetams nagrinėti du kartus: 
vyksta tiek preliminarus, tiek pagrindinis projektų svarstymas. 
Tarybos darbas ženkliai patobulėjo: tarybos nariai dabar turi 
dvigubai daugiau laiko išnagrinėti jiems pateiktą medžiagą ir 
sąlygas dar aktyviau teikti pasiūlymus, o dėka nuodugnaus 
sprendimų projektų nagrinėjimo komitetų posėdžiuose 
sutrumpėjo tarybos posėdžių laikas.  

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

Komitetų posėdžiai iki 2017 m. rugsėjo 28 d. 

• Biudžeto finansų ir ekonomikos komitetas – 9 posėdžiai. 

• Verslo plėtros ir kaimo reikalų komitetas – 9 posėdžiai.  

• Sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir aplinkosaugos – 9 posėdžiai. 

• Švietimo, kultūros, sporto, jaunimo ir teisėtvarkos komitetas – 9 posėdžiai. 

 

Komitetų posėdžiai po 2017 m. rugsėjo 28 d. 

• Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas – 5 posėdžiai. 

• Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas – 6 posėdžiai. 

-------- 

• Kontrolės komitetas – 7 posėdžiai. 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA (iki 2017 m. rugsėjo 28 d.) 

Tarybos narys 
Praleista 
posėdžių 

Tarybos narys Praleista posėdžių 

Beinar Irena  0 (9) Romualdas Pauliukevičius  1 (9) 

Vytautas Bulka  2 (9) Konstantas Ramelis  2 (9) 

Violeta Čepukova  0 (9) Vida Rastenienė  3 (9) 

Janina Deveikienė  0 (9) Kęstutis Savickas  0 (9) 

Vaclavas Gabrinovičius  3 (9) Kęstutis Trapikas 0 (9) 

Vladislav Jedinskij  3 (9) Darius Velička 2 (9) 

Antonij Jundo  4 (9) Vytautas Vigelis  4 (9) 

Audrius Karvelis  0 (9) Bronislovas Vilimas  2 (9) 

Valdemaras Kasperovičius 0 (9) Vaclav Vilkoit  2 (9) 

Rimas Klipčius  0 (9) Tatjana Višnevskaja  1 (9) 

Raja Krupenina  5 (9) Zenonas Zenkevičius  0 (9) 

Jolanta Jurkuvėnienė  0 (9) Dovilė Žižienė  1 (9) 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA (po 2017 m. rugsėjo 28 d.) 

 

Apžvelgiant komitetų posėdžių lankomumą 2017 m. matyti, kad šeši tarybos nariai nepraleido nė vieno 
jiems priklausančio komiteto posėdžio. Tačiau vienas tarybos narys yra praleidęs pusę jam priklausančio 
komiteto posėdžių. 
 

Tarybos narys Praleista posėdžių Tarybos narys Praleista posėdžių 

Beinar Irena  0 (4) Romualdas Pauliukevičius  0 (5) 

Vytautas Bulka  0 (5) Konstantas Ramelis  1 (5) 

Violeta Čepukova  0 (5) Vida Rastenienė  1 (4) 

Janina Deveikienė  0 (5) Kęstutis Savickas  1 (4) 

Vaclavas Gabrinovičius  0 (4) Kęstutis Trapikas 0 (4) 

Vladislav Jedinskij  0 (4) Darius Velička 1 (4) 

Antonij  Jundo  2 (4) Vytautas Vigelis  1 (4) 

Audrius Karvelis  1 (5) Bronislovas Vilimas  0 (5) 

Valdemaras Kasperovičius 0 (4) Vaclav Vilkoit  0 (4) 

Rimas Klipčius  1 (4) Tatjana Višnevskaja  1 (5) 

Raja Krupenina  2 (5) Zenonas Zenkevičius  0 (5) 

Jolanta Jurkuvėnienė  1 (5) Dovilė Žižienė  0 (5) 

 



Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla 

• Administracinė komisija prie Švenčionių rajono 
savivaldybės tarybos – neposėdžiavo, panaikinta 
įsigaliojus naujai LR ikiteisminio administracinių ginčų 
nagrinėjimo tvarkos įstatymo redakcijai. 

• Etikos komisija – 4 posėdžiai, 2 svarstyti klausimai. 

• Antikorupcijos komisija – 2 posėdžiai, 7 svarstyti 
klausimai. 

• Peticijų komisija – neposėdžiavo. 

• Strateginio planavimo komisija – 2 posėdžiai, 3 
svarstyti klausimai. 

• Švenčionių rajono Verslo plėtros komisija – 2 
posėdžiai, 3 svarstyti klausimai. 

• Švenčionių rajono savivaldybės visuomeninė 
administracinių ginčų komisija – 1 posėdis, 1 
svarstytas klausimas. 

• Nuolatinė neįgaliųjų reikalų komisija – 3 posėdžiai, 5 
svarstyti klausimai. 

• Bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba – 
neposėdžiavo. 

• Jaunimo reikalų taryba – 5 posėdžiai, 26 svarstyti 
klausimai. 

• Bendruomenės sveikatos taryba – 4 posėdžiai, 8 
svarstyti klausimai. 

• Kūno kultūros ir sporto taryba – 3 posėdžiai, 11 
svarstytų klausimų. 

• Kultūros ir meno taryba – 5 posėdžiai, 13 svarstytų 
klausimų. 

• Nevyriausybinių organizacijų taryba – 8 posėdžiai, 11 
svarstytų klausimų. 

• Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo taryba –  2 
posėdžiai, 1 svarstytas klausimas. 

• Narkotikų kontrolės komisija – 4 posėdžiai, 8 svarstyti 
klausimai. 

• Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija – 1 
posėdis, 3 svarstyti klausimai. 

TARYBOS SUDARYTŲ KOMISIJŲ IR TARYBŲ POSĖDŽIAI 
 



Atlikti 
darbai 



Švenčionių progimnazijos pastato rekonstravimas  

• Po ilgų metų statybų užbaigtas Švenčionių 
progimnazijos vidaus patalpų atnaujinimas. 

• Per metus suremontuotos visos pirmo bei 
antro aukšto klasės, atnaujintos inžinierinės 
komunikacijos, antrame aukšte įrengti 
sanitariniai mazgai, renovuotos šalia sporto 
salės esančios persirengimo patalpos. 

• Užbaigus vidaus patalpų modernizavimą 
mokykloje ženkliai pagerėjo darbo ir 
mokymosi sąlygos.  

• Per metus investuota 358 294 Eur 



Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacija ir V a. patalpų 
pritaikymas gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimui 

• Švenčionių rajono ligoninės pastatas buvo renovuojamas tiek išoriškai, tiek viduje. 

• Apšiltinus pagrindinio ligoninės korpuso sienas ir atlikus išorės apdailos darbus, pastatas tapo 
šiltesnis, taupesnis ir patrauklesnis. Viduje vyko baigiamieji V a. patalpų kapitalinio remonto ir 
pritaikymo gerontologijai bei reabilitacijai darbai: pakeistas keleivinis liftas, įsigyta medicininė 
įranga. 

• Užbaigtas valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimas, ligoninė 
rengiasi pradėti gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimą. 

• Per metus investuota 465 484 Eur 

 



Bėlio ežero estrados remontas ir infrastruktūros sutvarkymas 

• Kompleksiškai sutvarkyta Bėlio 
ežero estrada ir ją supanti 
viešoji infrastruktūra. 

•  Šventinėms mugėms skirtoje 
aikštėje įrengti elektros 
paskirstymo tinklai, 
prekeiviams sudaryta galimybė 
prisijungti prie naujai įrengtų 
skydų. 

• Suremontuota įvažiavimo į 
estradą ir pačios estrados 
asfaltbetonio danga, pakeistas 
apšvietimas, pastatyti nauji 
flagštokai, pakeisti amfiteatro 
suoleliai. 

• Iš viso investuota 62 610 Eur 



Apleisto pastato Adutiškio g. 16 Švenčionyse griovimas 
 

• Savivaldybei įsigijus šalia Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos stovėjusį apleistą gyvenamąjį 
namą, šis pastatas kartu su pagalbiniais kiemo statiniais buvo nugriautas, o asocialių asmenų name 
sukauptos buitinės atliekos išvalytos. 

• Teritorija sutvarkyta, joje numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. 

• Iš viso investuota 9 600 Eur 



Dušinių įrengimas Švenčionių miesto gyventojams 
 • Nenaudojamose Švenčionių rajono 

ligoninės patalpose, pastato rūsyje, 
įrengtos miesto gyventojams skirtos 
dušinės. Patalpos buvo 
perplanuotos, pakeisti jose buvę 
inžineriniai tinklai, atliktas 
remontas. 

• Įrengus persirengimo patalpą ir 
dušo kabinas Švenčionių socialinių 
paslaugų centras praėjo teikti 
higienos (dušo) paslaugas. 

• Iš viso investuota 19 200 Eur 

 
Mokyklos g. Švenčionyse paprastasis remontas 

• 180 metrų ilgio Mokyklos gatvėje paklota ištisinė 
viensluoksnė asfaltbetonio danga, suremontuota 
pralaida. 

• Iš viso investuota 17 455 Eur 



Universalios sporto aikštelės 
įrengimas Švenčionių mieste 

• Pritraukus Kūno kultūros ir sporto departamento 
(KKSD) paramą Švenčionyse, Taikos gatvės daugiabučių 
namų kvartale, pastatyta naujutėlė dirbtinės dangos 
universali sporto aikštelė.  

• KKSD finansavo universalios dirbtinės dangos sporto 
aikštelės įrengimą, o savivaldybė įrengė jos pagrindus, 
apšvietimą ir aptvėrimą.  

• Iš viso investuota 54 339 Eur 

• Taikos g. įrengtą dirbtinės dangos universalią 
sporto aikštelę papildė šalia įrengti lauko 
treniruokliai. Jų įrengimui taip pat pritraukta 
dalinė KKSD parama. 

 
• Iš viso investuota 10 824 Eur 

Sporto inventoriaus įsigijimas 
ir įrengimas Švenčionių mieste 



Švenčionėlių progimnazijos fasado remonto (šiltinimo) darbai ir 
balkonų stiklinimas 
 • Apšiltinti Švenčionėlių progimnazijos komplekso (pagrindinio pastato, valgyklos ir bendrabučio) fasadai, 
atlikta jų išorės apdaila, įstiklinti bendrabučio balkonai. 

• Sumažėjo pastato šilumos nuostoliai, pasiekta energinio efektyvumo C klasė, taupomos lėšos šildymui. 

• Iš viso investuota 265 481 Eur 

 



Šilumos punkto įrengimas Švenčionėlių progimnazijoje 
 
 • Atsisakius neekonomiškos ir taršios Švenčionėlių progimnazijos kieto kuro katilinės mokykla prijungta prie 

naujai nutiestų centralizuotų šilumos tinklų.  

• Progimnazijos prijungimui buvo būtina įrengti modernų šilumos punktą, kuris pagal lauko temperatūrą, 
paros metą ir kitus parametrus reguliuotų šilumos srautus bei paskirstytų šilumą pastato viduje. 

• Iš viso investuota 11 652 Eur 

 



Kaltanėnų g. Švenčionėliuose vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas 
 
• Rekonstruojamoje Kaltanėnų gatvėje nutiesti nauji 

vandentiekio ir nuotekų tinklai. Iš viso paklota 744 m 
vandentiekio ir 814 m nuotekų vamzdynų, įrengti individualūs 
atvadai gyventojams.  

• Statyba užbaigta, vykdomas tinklų perdavimas eksploatuoti 
UAB „Vilniaus vandenys“. 

• Per metus investuota 147 131 Eur  

 
Bažnyčios skg. Švenčionėliuose vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas 

• Bažnyčios skersgatvyje gatvėje nutiesti nauji vandentiekio ir 
nuotekų tinklai. Iš viso paklota 309 m vandentiekio ir 270 m 
nuotekų vamzdynų, įrengti individualūs atvadai gyventojams. 

• Statyba užbaigta, vykdomas tinklų perdavimas eksploatuoti 
UAB „Vilniaus vandenys“. 

• Iš viso investuota 54 058 Eur 
 



Dušinių įrengimas Švenčionėlių miesto gyventojams 

 
• Nenaudojamose Švenčionėlių socialinių paslaugų centro dušinėse 

atliktas remontas ir atnaujinimas.  Įrengus persirengimo patalpą ir 
dušo kabinas Švenčionėlių socialinių paslaugų centras praėjo teikti 
higienos (dušo) paslaugas. 

• Iš viso investuota 5 700 Eur 

 

• Savivaldybė gauna ir stokojantiems gyventojams išdalina paramą maistu, 
kurią iki paskirstymo privalo saugiai sandėliuoti. 

• Netekus galimybės naudotis UAB „Maltosa“ patalpomis, buvo būtina 
įrengti alternatyvų maisto sandėlį. Jis įrengtas rekonstravus ir pritaikius 
nenaudojamas Švenčionėlių socialinių paslaugų centro patalpas – buvusį 
skysto kuro sandėlį. 

• Darbų eigoje čia buvo išmontuotos kuro talpyklos, utilizuoti kuro likučiai, 
išvežtas užterštas gruntas, atlikti patalpų remonto ir apdailos darbai, 
įrengti sandėlio vartai. 

• Iš viso investuota 24 805 Eur 

Sandėlio, skirto maisto produktams sandėliuoti, įrengimas 



Kaltanėnų g. Švenčionėliuose rekonstrukcija 

• Iš esmės rekonstruota viena 
pagrindinių Švenčionėlių miesto 
arterijų – 518 m ilgio Kaltanėnų 
gatvė. 

• Čia nutiesti nauji šaligatviai, 
važiuojamoji dalis su dviračių 
juostomis, atnaujintas 
apšvietimas, pasodinti medeliai. 

• Per metus investuota 612 404 
Eur 



Pašaminės g. Švenčionėliuose statyba 

 • Švenčionėlių miesto pakraštyje, naujai 
formuojamame pramonės rajone nutiesta 
Pašaminės gatvė. Čia įrengta važiuojamoji 
dalis, šaligatvis, parkavimosi vietos, 
apšvietimas – sudarytos visos sąlygos 
verslo  įsikūrimui. 

• Per metus investuota 110 800 Eur 

 

• Atliktas 740 metrų ilgio Žeimenos gatvės 
dalies kapitalinis remontas: atnaujinta 
gatvės važiuojamoji dalis, nutiestas 
vienpusis šaligatvis, įrengtas gatvės 
apšvietimas. 

• Iš viso investuota 375 039 Eur 

Žeimenos g. dalies Švenčionėliuose kapitalinis remontas 
 



Baranavos g. Švenčionėliuose paprastasis remontas 
 
• 110 metrų ilgo Baranavos gatvėje 

įrengta ištisinė viensluoksnė 
asfaltbetonio danga, sustabdytas 
lietaus plovimas. 

• Iš viso investuota 11 077 Eur 
 

• Siekiant užtikrinti saugų pėsčiųjų 
judėjimą, Žemutinės gatvės dalyje 
nutiestas 1,5 metro pločio 
šaligatvis, įrengtas modernus tako 
apšvietimas, taip pat pradėtas 
apšviestos pėsčiųjų perėjos 
įrengimas.  

• Iš viso investuota 45 084 Eur 
 

Pėsčiųjų tako Žemutinėje g. Švenčionėliuose įrengimas 
 



Paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas Švenčionėliuose 

 
• Švenčionėlių miesto sporto aikštyną 2017 m. papildė 

paplūdimo tinklinio aikštelė. 

• Iš viso investuota 2961 Eur 

 

• Aptvertos šunų vedžiojimo aikštelės su ekskrementams 
skirtomis šiukšliadėžėmis įrengtos Pabradės ir 
Švenčionėlių miestuose. Galimybę saugiai vedžioti savo 
augintinius dabar turi visų trijų rajono miestų gyventojai. 

• Iš viso investuota 6 897 Eur 

 

Šunų vedžiojimo aikštelių įrengimas Švenčionėliuose ir 
Pabradėje 



Pabradės „Ryto“ gimnazijos pastato avarinės būklės likvidavimas 

 
• Pabradės „Ryto“ gimnazijos pastato būklė per daugelį metų buvo pasiekusi avarinį lygį, todėl 

buvo būtina atlikti nemažai darbų: sustiprinti iširusį išorės sienų mūrą, apšiltinti salės cokolinio 
aukšto sienas, atstatyti šviesduobes, apšiltinti salės stogą ir įrengti naują stogo dangą, įrengti 
naujus įėjimo laiptus.  

• Iš viso investuota 65 808 Eur 

 



Pabradės „Ryto“ gimnazijos pastato modernizavimas 

 
• Kad gimnazijos pastatas taptų ne tik saugus, bet ir šiltas bei taupus, apšiltintas pastato 

stogas ir fasadas, atlikta išorės apdaila. 

• Sumažėjo pastato šilumos nuostoliai, pasiekta energinio efektyvumo C klasė, 
taupomos lėšos šildymui. 

• Iš viso investuota 204 508 Eur 

 



Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos vidaus patalpų remontas 
 

• Belaukiant naujų mokslo metų Pabradės 
„Žeimenos“ gimnazijoje buvo atnaujintos 
bendrosios erdvės: pagrindinio pastato laiptinėje 
ir jos holuose atliktas sienų, lubų bei grindų 
remontas. 

• Mokykla, laukianti valstybės investicijų 
programos starto, tapo šviesesnė, patrauklesnė. 

• Iš viso investuota 57 955 Eur 

 



Pabradės meno mokyklos kiemo sutvarkymas 

 
• Nugriauti Pabradės meno 

mokyklos kieme daugelį metų 
stūksoję nenaudojami statiniai: 
mūriniai sandėliukai, garažas, 
lauko tualetų blokas. 

• Atlaisvinta teritorija sutvarkyta, 
atvertas vaizdas į Žeimenos upę, 
paruošta formuoti priėjimą prie 
naujai kuriamos paupio erdvės. 

• Iš viso investuota 39 738 Eur 

 



Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ išorės apšiltinimas 

 
• Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“ ne tik buvo apšiltintas, bet ir neatpažįstamai išgražėjo. 

Suremontavus ir apšiltinus pastato sienas, stogą bei cokolį, atstačius nuogrindą įrengtas 
žaismingas vėdinamas fasadas. 

•  „Varpelis“ tapo ne tik šiltesnis, ekonomiškesnis, bet ir žymiai jaukesnis. 

• Iš viso investuota 157 270 Eur 

 



Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ metodinio kabineto 
remontas 
• Padidinus lopšelio-darželio „Varpelis“ grupių skaičių, ėmė trūkti 

patalpų metodiniams užsiėmimams, todėl šiai veiklai pritaikytos 
nenaudojamos buvusios skalbyklos patalpos. 

• Išgriovus nereikalingas pertvaras ir atliktus remontą, naujai 
atgimusiose patalpose įkurtas šviesus metodinis kabinetas. 

• Iš viso investuota 7 738 Eur 

 

 

• Pabradės seniūnijos administraciniame pastate atliktas 
paprastasis antrojo aukšto vidaus patalpų remontas, atnaujinti 
fiziškai ir moraliai nusidėvėję kabinetai, bendrosios patalpos. 

• Iš viso investuota 27 999 Eur 

Pabradės seniūnijos administracinio pastato remontas 



Architektų g. Pabradėje kapitalinis remontas 
 
• Atnaujinta 320 metrų ilgio Architektų gatvė ir 

automobilių stovėjimo aikštelė, nutiesti 
šaligatviai, įrengtas apšvietimas, pasodinti 
medeliai. 

• Iš viso investuota 421 062 Eur 

 

• Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių 
kelių direkcija (LAKD) atliktas kapitalinis 480 
metrų ilgio Gaspariškių gatvės remontas: 
važiuojamoji dalis atnaujinta LAKD, o 
šaligatviai bei apšvietimas – savivaldybės 
lėšomis. 

• Iš viso investuota 71 328 Eur 

 

Gaspariškių g. Pabradėje kapitalinis remontas 
 



Vandentiekio tinklų tiesimas Arnionių g. Pabradėje 
 
• Arnionių g. Pabradėje vandentiekio tinklų būklė buvo avarinė, todėl 

vykdant gatvės rekonstrukciją nuspręsta iš esmės atnaujinti 
vandentiekio vamzdyną. Pakeitus tinklus ateityje bus išvengta 
papildomų kasinėjimų. 

• Iš viso investuota 62 078 Eur 

 

• Atsižvelgus į gyventojų prašymą, Darbininkų gatvės dalyje įrengti 
trūkstami šviestuvai. 

• Iš viso investuota 1 556 Eur 

 

Apšvietimo Darbininkų g. dalyje Pabradėje įrengimas 
 
 



Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Vilniaus g. Pabradėje 

 
• Atsižvelgus į gyventojų prašymą ir pavojų, pėstiesiems kylantį 

intensyvaus eismo Vilniaus gatvėje, ties trimis pėsčiųjų perėjomis 
įrengtas specialus apšvietimas, sumontuoti kryptiniai šviestuvai. 

• Iš viso investuota 19 261 Eur 

 

• Esamos elektros oro linijos atramos trukdė atlikti Arnionių gatvės 
rekonstrukcijos statybos darbus, todėl oro linija buvo pakeista 
požeminiais kabeliniais tinklais. Tuo pačiu sumontuoti du gatvės 
šviestuvai. 

• Iš viso investuota 11 784 Eur 

 

0.4 kV oro linijos iškėlimas Arnionių g.  Pabradėje 
 



Apšvietimo tinklų remontas Švenčionių, Švenčionėlių ir 
Pabradės miestuose 

 • Atsižvelgiant į užfiksuotus gedimus bei gautus gyventojų prašymus trijuose 
rajono miestuose vykdyti įvairūs gatvių apšvietimo tinklų remonto darbai. 

• Per metus investuota 31 179 Eur 

 

• 270 metrų ilgio Liepų alėjoje, vedančioje link Cirkliškio dvaro, paklota ištisinė asfaltbetonio danga, 
įrengtos nuovažos. 

• Iš viso investuota 46 289 Eur 
 

Liepų al. Cirkliškyje paprastasis remontas 
 



Cirkliškio dvaro ledainės restauracija 

 • Restauruotas Cirkliškio dvaro sodybos pastatų komplekso ledainės 
pastatas. Pakeista ledainės stogo danga, sutvarkytos stogo ir 
bokštelio konstrukcijos, fasadus juosiantis karnizas – ištrupėjusios 
plytos papildytos naujomis, atkurtas stogo bokštelis, įrengta 
žaibosauga. 

• Iš viso investuota 8 250 Eur 

 

• Prieš daugelį metų sudegęs buvusios mokyklos pastatas darkė 
kaimo kraštovaizdį ir kėlė pavojų aplinkiniams. Gavus Mylių I k. 
gyventojų prašymą nesaugūs pastatas nugriautas, griuvėsiai 
sutvarkyti, teritorija rekultivuota. 

• Iš viso investuota 7 260 Eur 
 

Apleisto pastato Mylių I k. Cirkliškio seniūnijoje griovimas 
 



Sarių seniūnijos administracinio pastato remontas 

 • Sarių seniūnijos administraciniame pastate atliktas paprastasis antrojo 
aukšto vidaus patalpų remontas, atnaujinti fiziškai ir moraliai 
nusidėvėję kabinetai, bendrosios patalpos.  

• Iš viso investuota 17 400 Eur 

 

• Pagal gyventojų prašymą prie komunalinių nuotekų tinklų prijungtas 
daugiabutis gyvenamasis namas – gyventojai jau gali naudotis 
centralizuoto nuotekų tvarkymo privalumais. 

• Iš viso investuota 5 975 Eur 

 

Daugiabučio gyvenamojo namo Trūdų k. Švenčionėlių 
seniūnijoje prijungimas prie nuotekų tinklų 



Daugiafunkcinio ugdymo centro Kaltanėnuose plėtra 
 • Plečiant daugiafunkcinio centro veiklas ir gerinant jų kokybę, 
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre įrengti valymo įrenginiai, o 
Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrai aprūpinti reikalingais 
baldais bei buitine technika. 

• Per metus investuota 125 016 Eur 
 

• Atnaujinta Mokyklos gatvės važiuojamoji dalis, taip pat šalia 
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro esanti automobilių 
stovėjimo aikštelė – čia nutiesta ištisinė viensluoksnė 
asfaltbetonio danga. 

• Iš viso investuota 25 773 Eur 

 

Mokyklos g. Kaltanėnuose paprastasis remontas 
 



Mokyklos pastato Šakališkės k. Kaltanėnų sen. stogo įrengimas 

 • Siekiant išsaugoti užkonservuotą buvusios mokyklos pastatą 
Šakališkės kaime, įrengtas naujas jo stogas su danga bei lietaus 
nuvedimo sistema. 

• Iš viso investuota 11 798 Eur 

 

• Labanoro seniūnijos stogo danga buvo nesandari, prasisunkiant 
vandeniui puvo medinės stogo konstrukcijos, iro pastato apdaila. 
Siekiant išsaugoti pastatą buvo pakeista stogo danga, sustiprintos 
konstrukcijos, išspręstas lietaus vandens nuvedimo klausimas. 
Dabar pastatą galima saugiai eksploatuoti. 

• Iš viso investuota 31 637 Eur 

 

Labanoro seniūnijos administracinio pastato stogo remontas 
 



Apšvietimo Girdėnų k. Svirkų seniūnijoje įrengimas 

 
• Atsižvelgus į gyventojų prašymą, Girdėnų kaime įrengta 700 m naujų gatvės apšvietimo tinklų, 

valdymo automatika ir elektros tinklo atvadas.  

• Per metus investuota 6 445 Eur 

 

• Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės ir Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centro 
investicijų sutartimi, renovuojamas pastatas prijungtas prie magistralinių vandentiekio ir 
nuotekų tinklų, sumontuota nuotekų siurblinė. 

• Iš viso nutiesta 120 metrų vandentiekio ir tiek pat nuotekų tinklų. 

• Per metus investuota 3 776 Eur 

• Iš viso investuota 19 343 Eur 

 

 

Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centro prijungimas prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų 
 



Kelio nuo Jenarališkės k. iki Žukiškės k. Pabradės seniūnijoje 
paprastasis remontas 

 • Atstatyta vietinės reikšmės pasienio kelio važiuojamoji 
dalis – iš viso 1,55 km kelio dangos. Nuo Jenarališkės k. iki 
Žukiškės k. įrengtas 20 cm žvyro sluoksnis, atskirose 
vietose atstatyti kelio grioviai. 

• Iš viso investuota 49 280 Eur 

 

• Rajono miestuose – Švenčionėliuose, 
Švenčionyse ir Pabradėje, o taip pat kaimiškose 
vietovėse – Cirkliškyje, Sariuose, Trūduose, 
Platumuose, Pašamineje, Svirkose, 
Bačkininkuose, Adutiškyje, Strūnoje, 
Pavoverėje ir Karkažiškėje pastatytos 
naujutėlės vaikų žaidimų aikštelės.  

• Iš viso investuota 44 988 Eur 

 

Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas 
 



Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai plėtra (Bendruomeniniai 
šeimos namai) 

 

• Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro 
patalpose įkurti ir atidaryti Bendruomeniniai šeimos 
namai. 

• Juose šeimoms ir vaikams teikiamos vaikų 
priežiūros, taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos), 
tėvystės įgūdžių ugdymo bei sociokultūrinės 
paslaugos, organizuojami pozityvios tėvystės 
mokymai.  

• Per metus investuota 37 574,76 Eur 

 



Integralios pagalbos į namus plėtra Švenčionių rajone  

 
• Integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) 

rajone teikia trys mobiliosios komandos, 
sudarytos iš slaugytojo, jo padėjėjo, socialinio 
darbuotojo ir jo padėjėjo. 

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

• Mobiliosios komandos yra suformuotos seniūnijų 
principu. Švenčionių socialinių paslaugų centras 
turi dvi mobilias komandas, kurios aptarnauja 
asmenis Švenčionių miesto ir kaimiškųjų seniūnijų 
zonoje ir Pabradės zonoje. Švenčionėlių socialinių 
paslaugų centras savo ruožtu turi vieną mobilią 
komandą, aptarnaujančia asmenis Švenčionėlių 
zonoje. 

• Per metus investuota 88 722 Eur 

 



Išdaužų asfalto dangoje taisymas 

 • 2017 m. Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių ir kitų rajono gyvenviečių 
gatvėse suremontuota 2,5 tūkst. kv. m asfaltbetonio dangos. 

• Atskirai taisytos daugiabučių namų kiemuose susidariusios išdaužos – 
remontuotas plotas čia sudarė 1,034 kv. m. 

• Per metus investuota 126 741 Eur 

 

• 2017 m. intensyvaus eismo keliai ir gatvės su žvyro danga buvo 
greideriuojamos du kartus per metus, kiti – vieną kartą. 

• Žvyro dangai pagerinti buvo užvežta 3,625 tūkst. kub. m sertifikuoto žvyro. 

• Per metus investuota 146 745 Eur 

 

Gatvių su žvyro danga greideriavimas ir žvyravimas 



Sanitarinio mazgo žmonėms su negalia įrengimas savivaldybės 
administracijos pastate  
 

• Atlikus paprastąjį remontą savivaldybės 
administracijos pastato pirmajame aukšte, šalia 
Socialinės paramos skyriaus, įrengtas asmenims 
su negalia pritaikytas sanitarinis mazgas. 

• Iš viso investuota 3300 Eur 

 



Seniūnijų technikos atnaujinimas 
 
Švenčionių seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

• 3 vnt. krūmapjovių komplekte su 
medžio pjovimo disku ir apsauga 

• Žolės smulkintuvas (mulčeris) 

 

Švenčionėlių seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

• Greideris, prikabinamas prie 
traktoriaus 

 

Magūnų seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

• Greideris-buldozeris sniego 
verstuvas 

 

Svirkų seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

• 3 vnt. krūmapjovių 

 

Adutiškio seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

 

Sarių seniūnija 

• Automobilis „Škoda Yeti“ 

• Vienos ašies traktorinė puspriekabė 

• Greideris, prikabinamas prie 
traktoriaus 

• Horizontali žemės freza 

• Sniego peilis 

• Priekinė hidraulika traktoriui 

 
 

Pabradės seniūnija 
• Automobilis „Škoda Yeti“ 

 
Strūnaičio seniūnija 
• Automobilis „Škoda Yeti“ 
 
Labanoro seniūnija 
• Automobilis „Škoda Yeti“ 
• Traktorius 
• Pūstuvas 
• Priekinė pakaba  
• Verstuvas 
• Greideris, prikabinamas prie 

traktoriaus 

 
 

 

Iš viso investuota 242 369 Eur 
 



Lėšos, skirtos NVO ir VšĮ projektams finansuoti 

 

 

Iš viso NVO ir VšĮ projektams finansuoti išdalinta 54 184,27 Eur 
paramos. 

Paremtos 37 įstaigos ir organizacijos. 

Didžiausios paramos sumos: 
• Švenčionių Visų Šventųjų parapija – 9 500 Eur 
(Koplyčios įrengimui, vaikų dienos centro „Liepsnelė“ veiklai) 

• Strūnaičio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija – 3 000 Eur 
(Vargonų atnaujinimui, seifo įsigijimui) 

• Švenčionių rajono sporto centras – 11 600 Eur 
(Perspektyvių savivaldybės sportininkų skatinimui skiriant jiems finansinę paramą, 
160 vaikų mokymui plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, Švenčionių rajono moksleivių 
U12, U15 ir U19 vaikinų krepšinio komandų pasiruošimui Lietuvos moksleivių 
krepšinio lygos čempionatui, Švenčionėlių miesto futbolo komandos dalyvavimui 
įvairiose varžybose) 

• Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras – 10 000 Eur 
(Jaunų sveikatos specialistų pritraukimui ir jų išlaikymui, diagnostikos ir gydymo 
technologijų diegimui) 

 



Ryškiausi tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

 

 

Kartu su ES Regionų komitetu įgyvendintas projektas 
„Y faktorius“, skirtas ES institucijų pažinimui. 22 
rajono gimnazistai dalyvavo projekto kūrybinėse 
dirbtuvėse Lietuvoje, 4 iš jų vyko į pažintinę-
mokomąją kelionę į Briuselį. 
Švenčionių rajonas –  vienintelis projekto dalyvis iš 
vidurio ir rytų Europos regiono. 

Kartu su Vilniaus universiteto Konfucijaus institutu 
įgyvendinta iniciatyva – Švenčionėlių Mindaugo bei 
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijose atidarytos kinų 
kalbos klasės. Mokinius mokė iš Kinijos atvykusi 
savanorė, du rajono mokiniai dalyvavo kinų kalbos 
vasaros stovykloje Liaoning universitete, Kinijoje. 
Kinų kalbos, be didžiųjų šalies miestų, mokoma tik 
Švenčionių rajone. 



Ryškiausi tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

 

 

Kartu su Vilniaus universiteto 
Konfucijaus institutu įgyvendinta 
iniciatyva – Švenčionyse paminėta 
Konfucijaus diena. Renginio metu 
pasirodė muzikantai ir kovos menų 
meistrai iš Kinijos, vyko tradicinė 
arbatos gėrimo ceremonija, 
kaligrafijos pamoka. 
 
 
 

Pabradės meno mokyklos šokių 
kolektyvas „Gelmė“ 2017 m. 
rugsėjį dalyvavo Kinijos Luoyang 
mieste vykusiame tarptautiniame 
menų festivalyje. 

Kartu su Izraelio ambasada Lietuvoje 
įgyvendintas projektas „Izraelita“, 
skirtas Izraelio ir Lietuvos diplomatinių 
santykių 25-osioms metinėms 
pažymėti. Simbolinės ąžuolų giraitės 
„Izraelita“ sodinime dalyvavo 
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 
mokiniai ir mokytojai. 



Ryškiausi tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

 

 

  
Kartu su Nyderlandų Karalystės ambasada Lietuvoje įgyvendintas projektas „Šimtmečio dovana“. 1000 
Nyderlandų Karalystės ambasados padovanotų tulpių „Gintarinė Lietuva“ svogūnėlių pasodinti naujai 
suformuotoje žaliojoje zonoje Cirkliškyje. Visus, atvykstančius į Švenčionis, pavasarį pasitiks žydintis užrašas 
„LT100“. 
 



Ryškiausi tarptautinio bendradarbiavimo projektai 

 

 

Kartu su Nyderlandų karalystės ambasada 
Lietuvoje įgyvendintas projektas – Pabradės 
poliklinikos slaugos korpuso vidaus patalpų 
atnaujinimas. VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos 
priežiūros centras pasirūpino reikiamomis 
statybinėmis medžiagomis, o NATO priešakinių 
pajėgų bataliono kovinėje grupėje tarnaujantys 22 
olandų kariai atliko vidaus patalpų kosmetinį 
remontą. 

Tarpininkaujant Kroatijos ambasadai Lietuvoje 
Švenčionys užmezgė draugystę su vienu stipriausių 
Kroatijos regionų – Virovitičko-Podravska apygarda. 
Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas, kuriuo 
įsipareigota plėsti šalių ekonominius santykius, 
bendradarbiauti regionų ir kaimo plėtros, ekonomikos, 
žemės ūkio, programų, fondų ir ES projektų, turizmo, 
kultūros, sporto, švietimo, mokslo ir kitose srityse. 



Vykdomi 
darbai 



Švenčionių r. Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato modernizavimas 

 
• 2017 m. buvo pasirašyta sutartis dėl pradinių klasių ir 

gimnazijos korpuso modernizavimo, pradėti ir užbaigti 
darbai pradėti pradinukų dalyje. 

• Čia suremontuota 1543 m² patalpų: iš esmės 
atnaujinti pirmojo ir antrojo aukštų kabinetai bei Aktų 
salė. Pakeisti vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, 
elektros instaliacija, pilnai atnaujinta šildymo sistema, 
įrengta vėdinimo ir patalpų stebėjimo sistema, gaisro 
signalizacija. Pradinukų korpuse atsirado naujas 
specialiai mažiausiems mokiniams pritaikytas 
sanitarinių mazgų blokas ir gimnastikos salė. 

• Darbai tęsiami gimnazijos korpuse: pradedant 
trečiuoju aukštu išardytos senos konstrukcijos, 
keičiamos inžinerinės sistemos (elektros tinklai, 
šildymas, vėdinimas, vandentiekis ir kanalizacija), 
įrengiami nauji kompiuteriniai tinklai, naujos lubų ir 
grindų konstrukcijos, remontuojamos sienos, 
keičiamos durys ir santechnikos prietaisai, įrengiama 
nauja sienų, lubų apdaila ir grindų dangos.  

• Per metus investuota 405 616 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 2 289 000 Eur 
 



Švenčionių stačiatikių cerkvės tvarkybos darbai 

 
• 2017 m. buvo tęsiamas cerkvės 

atnaujinimas. Sutvarkytos cerkvės 
kupolų stogų konstrukcijos, kupolų 
stogai apdengti titancinko skarda, 
restauruotas mūrinių sienų 
paviršius, lauko tinkas, lipdiniai. 
Taip pat sumontuoti nauji 
mediniai langai, įrengta apsauginė 
ir priešgaisrinė signalizacijos. 
Tvarkybos darbai toliau persikels į 
žemutinį cerkvės aukštą ir varpinę. 

• Per metus investuota 170 000 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 
1 956 860 Eur 

 



Kompleksinis Švenčionių m. daugiabučių gyvenamųjų namų 
kvartalo, esančio tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių, 
sutvarkymas 

 • 2017 m. buvo pasirašyta kvartalo infrastruktūros atnaujinimo rangos darbų sutartis ir pradėti darbai.Dalyje 
kvartalo nufrezuotas viršutinis asfalto sluoksnis, pradėtas naujų lietaus nuotekų tinklų tiesimas. 

• Darbai kvartale bus tęsiami leidus orams: pasitraukus įšalui tęsis lietaus surinkimo sistemos statyba, bus 
įrengiamas LED apšvietimas, statoma nauja Taikos gatvės atkarpa, sujungsianti skirtingas kvartalo dalis, 
rekonstruojama įvažiavimų, kiemų ir stovėjimo aikštelių asfalto danga, šaligatviai, formuojamos naujos 
žaliosios ir poilsio zonos, atnaujinamos esamos. 

• Per metus investuota 36 001 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 056 245 Eur 

 



Švenčionėlių gatvės dalies rekonstravimas Švenčionyse 

 
• 2017 m. buvo pasirašyta sutartis dėl 460 metrų ilgio Švenčionėlių gatvės rekonstrukcijos, pradėti 

pirmieji darbai. Iki įšalo išardyta dalis seno šaligatvio, įrenginėta paviršinio vandens surinkimo 
sistema, tiesti LED apšvietimo kabeliai. 

• Atšilus orams darbai bus tęsiami – atkarpoje nuo sankryžos su Vilniaus gatve iki transporto žiedo bus 
paklotas naujas asfaltas, nutiesti šaligatviai, sumontuotas modernus apšvietimas.  

• Per metus investuota 8 837 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 448 500 Eur 

 



Vandentiekio ir nuotekų tinklų Švenčionėlių g. Švenčionyse 
statyba 
 
• Švenčionėlių gatvės atkarpoje, apstatytoje privačiais 

namais, iki šiol nebuvo vandentiekio ir nuotekų tinklų. 
Todėl, atsižvelgus į gyventojų prašymus, šie 
vamzdynai bus nutiesti vykdant gatvės rekonstrukciją. 

• 2017 vyko tinklų projektavimas, o metų pabaigoje 
įvyko rangos darbų konkursas. Nuotekų ir 
vandentiekio tinklai bus klojami orams leidus. 

• Per metus investuota 2 631 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 86 700 Eur 

 



Švenčionėlių m. kultūros centro ir Švenčionių r. sav. 
viešosios bibliotekos pastato, Vilniaus g.1/11, 
Švenčionėlių m. modernizavimas 
 • 2017 metais intensyviai vyko kultūros centro pastato išorės modernizavimo darbai: baigtas pamatų, fasado ir 

stogo šiltinimas, sumontuota apdaila. Išsyk sumažėjo pastato šilumos nuostoliai, jau taupomos lėšos šildymui. 

• Statybos darbai keliasi į pastato vidų – pirmiausiai čia bus keičiamos visos inžinerinės sistemos, remontuojamos 
studijos. 

• Per metus investuota 271 301 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 065 000 Eur 

 



Kompleksiškas Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių 
sutvarkymas 
 • 2017 m. pabaigoje buvo pasirašyta kvartalo infrastruktūros atnaujinimo rangos darbų sutartis, todėl statybininkai į 

kvartalo prieigas sugužės vos leidus orams. 

• Maždaug 3,5 ha teritorijoje bus įrengtas modernus LED apšvietimas, rekonstruoti įvažiavimai į kiemus, stovėjimo 
aikštelės, šaligatviai, atnaujintos žaliosios zonos, įrengtos naujos poilsio zonos ir vaikų žaidimų aikštelės. 

• Darbai persikels ir į šalia kvartalo esantį sporto aikštyną: čia bus galutinai sutvarkyta teritorija, įrengta riedučių 
rampa ir teniso aikštelė. 

• Projekto metu taip pat bus rekonstruotas šalia Švenčionėlių progimnazijos esantis stadionas: suplanuota jį išplėsti, 
įrengti bėgimo takus, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius, 100 m bėgimo sektorių, futbolo aikštelę, lauko 
gimnastikos sieneles, pastatyti suoliukus ir įrengti apšvietimą. 

• Per metus investuota 40 549 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 513 566 Eur 
 



Švenčionių rajono kraštovaizdžio formavimas gamtinio 
karkaso teritorijoje ir estetinio potencialo didinimas 
 • 2017 m. prasidėjo šio iš dviejų dalių sudaryto projekto įgyvendinimas. 

• Metų eigoje palaipsniui griauti devyni bešeimininkiai pastatai skirtingose Švenčionių rajono vietovėse: nenustatytos paskirties 
pastato likučiai Vilniaus gatvėje, Pabradėje, apleista gyvulių ferma Magūnuose, garažo, dispečerinės ir dirbtuvių griuvėsiai 
Šventoje, buvusi karvidė Berniūnuose, kiaulidės, karvidės ir siloso tranšėjos griuvėsiai Svirkose. Atšilus orams darbai bus 
užbaigiami: rangovai pašalins statybines medžiagas bei atliekas, susidariusias griovimo metu, išlygins žemės paviršių, pasės žolę. 

• 2017 m. taip pat vyko naujos edukacinės bei poilsio zonos kairiajame Žeimenos upės krante ties Švenčionėliais projektavimas. 
Užbaigus dokumentų rengimą pradėti rangos darbai: nuo Platumų tilto iki pėsčiųjų tiltelio besidriekianti upės pakrantė valyta 
nuo sergančių ar menkaverčių krūmų bei medžių, pradėta pontoninio pėsčiųjų tako, praturtinto regyklomis ir poilsio zonomis, 
statyba. Netrukus čia ne tik vingiuos pėsčiųjų takas, bet ir iškils informaciniai stendai, mažosios architektūros elementai.  

• Per metus investuota 148 878 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 620 360 Eur 

 



Pabradės miesto kultūros centro ir viešosios bibliotekos 
pastato rekonstravimas 
 
• 2017 m. kultūros centro ir viešosios bibliotekos pastato viduje vyko paskutinieji statybų darbai. 

Užbaigtas vidaus patalpų remontas, taip pat iš esmės pertvarkyta didžioji koncertų salė, joje 
įrengta moderni akustinė sistema. Metų eigoje nupirkti reikalingi baldai, įsigyta dalis 
technologinės įrangos. 

• Per metus investuota 429 969 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 216 000 Eur 

 



Socialinio būsto fondo plėtra Švenčionių rajono 
savivaldybėje 
 
• 2017 m. pasirašyta statybos rangos sutartis ir 

pradėta naujo daugiabučio gyvenamojo namo 
Pabradėje, Žaliojoje gatvėje, statyba. 

• Šiame keturių aukštų (25 butų) daugiabutyje 
užbaigus statybas įsikurs socialinio būsto 
laukiančios šeimos, o 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.  

• Per metus investuota  172 387 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 299 842 Eur 

 



Arnionių gatvės Pabradės m. kapitalinis remontas, 
automobilių stovėjimo aikštelės ir lietaus nuotekų 
statyba  
 • 2017 m. pradėtas Arnionių gatvės kapitalinis remontas – gatvėje įrenginėtos lietaus nuotekos, 

modernus apšvietimas, nauji šaligatviai ir asfaltbetonio danga. Saugiam eismui ir gyventojų 
patogumui užtikrinti šalia UAB „Intersurgical“ įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė. 

• Baigiamieji darbai gatvėje bus atlikti orams leidus. 

• Per metus investuota 257 700 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 159 900 Eur 

 



Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone 
 
• 2017 m. pradėtas šio daugiasluoksnio vandentvarkos 

projekto įgyvendinimas. Pabradėje, Gaspariškių gatvėje, 
nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, įrengti atvadai 
vartotojams. Šie tinklai kol kas (iki susijungimo su 
magistraliniu vamzdynu) neeksploatuojami. 

• Pradedamas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų Švenčionių, 
Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, Saulės, Projektų gatvėse 
projektavimas. 

• Pabradėje ne tik vyks tinklų plėtra, bet ir bus įrengti nauji 
vandens gerinimo įrenginiai, sprendžiantys geležingo 
geriamojo vandens problemą. 

• Jau projektuojami vandens gerinimo ir nuotekų valymo 
įrenginiai kaimiškose vietovėse: Trūduose, Sariuose, 
Šventoje, Milkuškose ir Magūnuose – vandens gerinimo, 
Šventoje ir Vidutinėje – nuotekų valymo.  

• Per metus investuota 119 844 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 347 857 Eur 
 



Tradicinių amatų centro Reškutėnuose plėtra 

 • Reškutėnų tradicinių amatų centras atsikratė praeities rudimentų – iki galo nesutvarkytoje centro teritorijoje stūksojusios 
apleistos mūrinės katilinės bei ūkinio pastato. 

• Senoji katilinė buvo rekonstruota ir pritaikyta amatų centro pagalbinėms reikmėms (čia įrengta vilnų karšykla, žaliavų 
sandėlis ir sanitariniai mazgai), o antrasis pastatas nugriautas, vietoje jo pastatyta stoginė malkoms. Įrengiami nauji 
privažiavimai, pėsčiųjų takai, estetiškai sutvarkyta centro aplinka, įrengtas apšvietimas. 

• Tradicinių amatų centras įsigijo pilnavertei veiklai būtinus baldus, buvo aprūpintas jo veiklai būtina įranga (nuo 
kompiuterių iki žiedimo staklių) ir žaliavomis: mediena, moliu, glazūra, siūlais, verpalais ir t.t. 

• Per metus investuota 67 184 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 216 481 Eur 

 



Sosnovskio barščio naikinimas Švenčionių rajone 
 • Švenčionių rajone, Cirkliškio apylinkėse, užfiksuotos vienos pirmųjų Lietuvoje pavojingo invazinio 

augalo – Sosnovskio barščio – radimvietės. Dabar specialistai Švenčionių rajone priskaičiuoja apie 
40 ha Sosnovskio barščių sąžalynų. 

• 2017 m. kovai su Sosnovskio barščiais panaudojus savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos lėšas, vykdyti šių augalų naikinimo darbai: Cirkliškio seniūnijoje 
herbicidais apdorotas 14,61 ha, Švenčionių seniūnijoje – 4,62 ha, Švenčionėlių seniūnijoje – 1,24 
ha plotas.  

• Per metus investuota 8 890 Eur 

• Iš viso ketinama investuoti apie 30 000 Eur 

 



Projektuojami 
darbai 



Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimas Švenčionių m., 
Švenčionių raj. 
 
• Saulėtekio gatvėje Švenčionyse suprojektuota įrengti paviršinio vandens surinkimo sistemą, 

modernų LED apšvietimą, patiesti asfaltą ir šaligatvius. 

• Rekonstruojamos Saulėtekio gatvės dalies ilgis – apie 600 metrų.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 374 300 Eur 

 



Saulėtekio gatvės Švenčionyse antrosios dalies 
rekonstrukcija 
 

• Projektuojama antrosios Saulėtekio gatvės dalies, 
esančios tarp Pakalnės ir Strūnaičio gatvių, 
rekonstrukcija. 

• 260 metrų ilgio gatvės atkarpa taip pat bus iš 
esmės atnaujinta ir išasfaltuota.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 99 000 tūkst. Eur 

 



Siaurosios gatvės Švenčionyse rekonstrukcija 

 
• Projektuojama su Saulėtekio gatve 

besijungiančios Siaurosios gatvės 
rekonstrukcija. 

• 160 metrų ilgio atkarpą numatyta atnaujinti 
taip, kad visas gatvių mazgas taptų saugus ir 
patogus. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 194 500 tūkst. 
Eur 

 



Adutiškio gatvės Švenčionyse rekonstrukcija 

• Bendradarbiaujant su Lietuvos automobilių kelių 
direkcija (LAKD) rengiamas techninis Adutiškio gatvės 
rekonstrukcijos projektas. 

• 1,72 km ilgio Adutiškio gatvė yra ir regioninio kelio Nr. 
110 Švenčionys-Adutiškis dalis, todėl jo valdytoja 
LAKD atnaujins važiuojamąją dalį, o savivaldybė paklos 
lietaus nuotekų tinklus, įrengs modernų apšvietimą, 
atnaujins šaligatvius. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 966 000 Eur 

 



Dviračių tako Švenčionių mieste (Adutiškio g.- 
Kochanovkos k.) Švenčionių r. nauja statyba 
 
• Projektuojamas maždaug 2,2 km ilgio dviračių 

takas drieksis nuo Adutiškio gatvės pabaigos 
iki Kochanovkos k. 

• Platus takas leis švenčioniškiams saugiai ir 
patogiai dviračiais pasiekti poilsio ir koncertų 
erdvę prie Bėlio ežero. Gyventojų patogumui 
projektuojamas ne tik takas su nuovažomis, 
bet ir atokvėpio aikštelės.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 299 099 Eur 

 



Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos edukacinių erdvių 
efektyvinimas 
 • Švenčionėlių progimnazijoje suprojektuota bendrabučio patalpų ir valgyklos dalies rekonstrukcija. 

• Pirmame progimnazijos aukšte apjungus valgyklos, bibliotekos, skaityklos ir muziejaus patalpas bei 
įrengus transformuojamas pertvaras bus sukurtos modernios erdvės. 

• Antrajame aukšte pagal parengtą techninį projektą atsiras patalpos, skirtos dailės, muzikos ir kitiems 
užsiėmimams, o trečiajame aukšte – naujos informacinių technologijų ir kalbų mokymuisi skirtos 
erdvės. 

• Iš viso bus sukurta 1324,25 kv. m šiuolaikinės mokyklos standartą atitinkančių didesnių ir nedidelių 
edukacinių erdvių. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 289 500 Eur 
 



Ryto gatvės rekonstravimas Švenčionėlių m., Švenčionių raj. 

 

• Parengtas techninis projektas numato 
šiuolaikiškus Ryto gatvės pertvarkymo 
sprendinius: įrengti lietaus vandens surinkimo 
sistemą, modernų LED apšvietimą, pakloti asfaltą 
ir nutiesti šaligatvius. 

• 618 metrų ilgio gatvė taps patogi pėstiesiems bei 
vairuotojams, o svarbiausia – žymiai saugesnė.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 420 400 Eur 

 



Ateities gatvės Švenčionėliuose rekonstrukcija  

• Siekiant suformuoti saugų ir patogų vietinių 
gatvių tinklą, rengiamas techninis 700 m ilgio 
Ateities gatvės  rekonstrukcijos projektas. 

• Numatyti visi būtini darbai: paviršinio vandens 
surinkimo sistemos, modernaus LED apšvietimo 
įrengimas, šaligatvių klojimas, asfaltavimas. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 390 000 Eur 

 



Turgaus gatvės Švenčionėliuose rekonstrukcija 

• Siekiant suformuoti saugų ir patogų vietinių 
gatvių tinklą, rengiamas techninis 800 m ilgio 
Turgaus gatvės  rekonstrukcijos projektas. 

• Planuojama įrengti paviršinio vandens surinkimo 
sistemą, modernų LED apšvietimą, patiesti 
asfaltą ir šaligatvius. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 420 000 Eur 

 



Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Švenčionių r. sav., 
Švenčionėlių m., Klevų g. statyba 

• Dalis Klevų gatvės gyventojų turi galimybę 
naudotis centralizuotais vandentiekio ir 
nuotekų tinklais, tačiau dalis gatvės gyventojų 
šių patogumų neturi. 

• Todėl, atlikus geodezinius tyrimus, pradėtas 
likusios gatvės dalies vandentiekio ir nuotekų 
vamzdyno projektavimas. 

• Dėl reljefo ypatumų šioje gatvėje būtina 
įrengti nuotekų siurblinę, todėl šis projektas 
techniškai sudėtingesnis už įprastus 
vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos 
projektus. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 201 600 Eur 

 



Bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas palei Žeimenos 
upę 

 
• Kuriant patrauklią viešąją infrastruktūrą Švenčionėliuose, prie Žeimenos upės, projektuojamas 

dešiniajame upės krante, Platumų kaime, esančios teritorijos sutvarkymas. 

• Čia numatyti pėsčiųjų takai, įprasti ir pontoniniai paplūdimio takai, paplūdimo zona su gultais. 

• Projektuojama pastatyti treniruoklių ir vaikų žaidimo aikšteles, informacinius stendus, įrengti 
mažosios architektūros elementus, taip pat automobilių stovėjimo aikštelę, tualetus ir atliekų 
aikšteles. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 133 077 Eur 

 



Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos edukacinių erdvių 
efektyvinimas 

 
• Projektuojama senosios „Ryto“ gimnazijos 

sporto salės konversija į šiuolaikišką renginių 
salę. 

• Pagal parengtą paprastojo remonto aprašą, 
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, kūrybiškumą skatinanti 
edukacinė erdvė, kurios plotas – apie 240 kv. 
m.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 117 646 Eur 

 



Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto viešųjų 
erdvių sutvarkymas 

• Pagal parengtą techninį projektą 4,13 ha ploto daugiabučių namų kvartale, esančiame Vilniaus g., rekonstruojami 
privažiavimai, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir šaligatviai, lietaus nuotekų surinkimo sistema, 
įrengiamos daugiafunkcės sporto aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, pavėsinės su lauko šaškių stalais, skalbinių 
džiovinimo aikštelės, įrengiamas apšvietimas, atnaujinami arba iš naujo suformuojami želdynai, įrengiami suolai su 
šiukšliadėžėmis. 

• Darbai vykdomi ir dešiniojoje Žeimenos pakrantėje nuo Vilniaus g. iki Kranto g.: maždaug 7,77 ha plote iškertami 
nevertingi krūmai ir medžiai, apželdinama teritorija, įrengiamas pėsčiųjų takas, apšvietimas, suoliukai su 
šiukšliadėžėmis, pavėsinė, vaikų žaidimo aikštelė, teniso kortai, riedlenčių rampa, petankės ir krepšinio-tinklinio 
aikštelės su reikalinga įranga ir aptvėrimu, įrengiama lietaus nuotekų sistema.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 570 359 Eur 

 



Bendruomeninės infrastruktūros sukūrimas Pabradės mieste 

 
• Šis projektas papildo kompleksiško Pabradės viešųjų erdvių prie Žeimenos sutvarkymo projektą, 

nes išplečiant darbų apimtis, pakrantės erdvė pritaikoma dar platesniam poreikių spektrui. 

• Sklype, esančiame adresu Kranto g. 18, projektuojama išvalyti dalį upės kranto, išardyti seną 
lieptą ir neveikiančius valymo įrenginius ir suformuoti smėlio pakrantę, įrengti pontoninę baidarių 
prieplauką ir pontoninį lieptą su tilteliu 

• Teritorijoje taip pat įrengiamos persirengimo kabinos, suoliukai, lauko treniruokliai ir vaikų 
žaidimo aikštelės. Galiausiai teritorija apželdinama, įrengiami į ją atvedantys mediniai laiptai su 
turėklais ir aikštelėmis. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 77 022 Eur 

 



Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės 
mieste 

 • Pašto gatvėje suplanuota griauti nenaudojamą avarinės būklės pastatą, kuriame kadaise veikė 
mokykla. Pasirašius europinio finansavimo sutartį ir gavus statybos leidimą, pradėtas naujo 
pastato, kuriame įsikurs suaugusių neįgaliųjų dienos centras, projektavimas. 

• Projektas leis išplėtoti pabradiškiams ir apylinkių gyventojams teikimas socialines paslaugas: čia 
veiks masažo kabinetas, sporto ir kineziterapijos, užimtumo erdvės, bus teikiamos dienos 
socialinės globos paslaugos. Kabinetai, individualios ir bendrosios erdvės, kitos būtinos patalpos 
bus aprūpintos reikalinga nauja įranga ir baldais.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 905 980 Eur 

 



Upės gatvės Pabradėje kapitalinis remontas 

• Projektuojamas pabradiškiams itin 
reikšmingos Upės gatvės kapitalinis 
remontas. 

• 320 metrų ilgio gatvėje, vedančioje į 
polikliniką, lopšelį-darželį ir abi miesto 
mokyklas, bus suremontuota važiuojamoji 
dalis, įrengtos automobilių statymo 
vietos, pertvarkyti šaligatviai ir įrengtas 
modernus gatvės apšvietimas. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 389 900 
Eur 

 



Arnionių gatvės Pabradėje atkarpos (2 etapo) statyba 

• Užbaigus intensyviai naudojamos 
Arnionių gatvės dalies kapitalinį remontą, 
pereinama prie darbų gatvės dalyje, 
vedančioje prie Pabradės miesto 
tvenkinio. 

• Pagal parengtą techninį projektą, ši 450 
metrų ilgio gatvės atkarpa turės naują 
asfaltbetonio dangą, saugų šaligatvį ir 
modernų apšvietimą. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 520 000 
Eur 

 



0,4 kV oro linijų keitimas į požemines kabelines linijas Ryto ir 
Švenčionių g. Švenčionėliuose, Saulėtekio g. Švenčionyse ir 
Upės g. (tarp Vilniaus ir Žaliosios g.) Pabradėje 

 
• Projektuojamų darbų zonose Ryto, Upės ir 

Saulėtekio gatves kerta elektros oro linijos, 
trukdysiančios vykdyti statybas. 

• Rekonstruotoje Švenčionių g. tebėra likusios 
kelios gelžbetoninės atramos, kurios taip pat 
bus demontuotos. 

• Vadovaujantis AB „ESO“ ir savivaldybės 
susitarimu, savivaldybė parengė elektros linijų 
kabeliavimo ir gelžbetoninių atramų 
demontavimo projektus, o AB „ESO“ savo 
lėšomis atliks suprojektuotus oro linijų 
keitimo į požemines kabelines linijas darbus. 

• Projektas bus įgyvendinamas AB „ESO“ 
lėšomis 

 



Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 
renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone 

• Vykdomas vandentiekio ir nuotekų tinklų 
Švenčionėlių Lauko, Ateities, Turgaus, 
Ryto ir Malūno gatvėse projektavimas. 

• Pagal techninį projektą šiose gatvėse bus 
įrengta apie 1130 m vandentiekio ir 2510 
m nuotekų tinklų, gyventojai galės 
naudotis centralizuoto vandens tiekimo ir 
nuotekų šalinimo privalumais.  

• Projektas taip pat apima vandentiekio ir 
nuotekų tinklų sistemos atnaujinimą 
Švenčionių ir Švenčionėlių daugiabučių 
namų kvartaluose. 

• Iš viso ketinama investuoti apie  1 480 
915 Eur 

 



Adutiškio miestelio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenei 

• Pagal parengtą techninį projektą startuos 
šiuolaikiškos viešosios erdvės Adutiškyje 
kūrimas. 

• Šalia Kamajos upelio ir Adutiškio Švč. 
Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios 
bus įrengiama poilsio erdvė, laisvalaikio ir 
sveikatingumo zona: pėsčiųjų takai, 
mažoji architektūra, vasaros estrada, 
vaikų žaidimų aikštelė ir lauko 
treniruokliai. 

• Kartu bus vykdoma šaligatvių 
rekonstrukcija, automobilių stovėjimo 
aikštelės ir apšvietimo įrengimas, 
teritorijos apželdinamas.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 224 602 
Eur 

 



Kartos namų įrengimas ir plėtra Pašaminės kaime 

• Suprojektuotas bendruomeninių Senos Pašaminės 
kaimo patalpų – buvusio vaikų darželio – 
pertvarkymas. 

• Projektuotojai jau parengė visus dokumentus, 
kuriais vadovaujantis bus suremontuotas pastato 
stogas, apšiltintas fasadas, pakeisti langai bei 
durys. Perplanuotos ir vidaus patalpos: čia po 
remonto bus įrengta įvairiems susibūrimams ir 
veikloms tinkama salė, o pastatas pritaikytas 
neįgaliesiems 

•  Įrengti kartos namai turės reikalingus baldus, 
buitinę techniką, sporto inventorių. 

• Lauko erdvė taip pat neužmiršta: ji ne tik bus 
sutvarkyta, atnaujinti pėsčiųjų takai – lauko zonoje 
bus pastatyta ir vaikų žaidimo aikštelė, lauko 
treniruokliai, apšviesta daugiafunkcė sporto 
aikštelė. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 196 079 Eur 

 



Investicijos į bendruomeninės infrastruktūros plėtrą Strūnaičio 
kaime 

 • Baigtas techninis projektas, numatantis Naujojo Strūnaičio kaimo klubo atnaujinamą. 

• Pagal šį dokumentą bus sutvirtintos pastato stogo konstrukcijos, atliktas stogo apšiltinimas ir dangos pakeitimas, 
sumontuoti nauji langai bei durys. 

• Šalia klubo bus statoma vaikų žaidimo aikštelė, lauko treniruokliai, vasaros estrada ir lauko treniruokliai, taip pat 
daugiafunkcė sporto aikštelė. 

• Sutvarkius klubo prieigas bus įrengti mažosios architektūros elementai, automobilių stovėjimo aikštelė ir 
atnaujinti pėsčiųjų takai. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 165 442 Eur 

 



Bendruomenės centro Prienų kaime plėtra 

• Pagal baigiamą rengti techninį projektą iš 
esmės atnaujinamas Prienų bendruomenės 
centras: apšiltinamas pastato stogas, 
pakeičiama jo danga, šiltinama išorė. 

• Atliekami pirmojo aukšto sutvarkymo bei 
perplanavimo darbai, atnaujinamos antrojo 
aukšto patalpos. 

• Centrą ketinama apstatyti naujais baldais, 
aprūpinti buitine technika, sporto 
inventoriumi. Pastatas bus pritaikytas 
neįgaliųjų poreikiams, turės keltuvą. 

• Sutvarkius bendruomenės centro prieigas, 
bus įrengta vaikų žaidimo aikštelė bei lauko 
treniruokliai. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 235 507 Eur 

 



Daugiabučių gyvenamųjų namų prijungimas prie magistralinių 
nuotekų šalinimo tinklų Cirkliškio kaime 

• Cirkliškio kaimą kerta komunaliniai 
nuotekų tinklai, tačiau keturi daugiabučiai 
namai iki šiol eksploatuoja išgriebimo 
duobes. 

• Toks nuotekų šalinimo būdas ne tik teršia 
aplinką, bet ir yra brangus. Todėl, 
atsižvelgus į Cirkliškio gyventojų 
prašymus, parengtas projektas, 
numatantis šių keturių daugiabučių namų 
prijungimą prie centralizuotų nuotekų 
tinklų.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 80 730 
Eur 

 



Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Pašaminės 
gatvėje, Augustave, Švenčionėlių sen. 

• Tai – projektas, padėsiantis išauginti 
investicijoms palankią Švenčionėlių 
pramoninę zoną. 

• Pašaminės gatvėje, kurioje suformuoti 
sklypai pramoniniams pastatams ir jau 
veikia UAB „Alviva“ siuvimo įmonė, 
numatyta įrengti vandentiekio ir 
nuotekų tinklus. 

• Pagal parengtą techninį projektą bus 
nutiesti magistraliniai vamzdynai ir 
įrengti atvadai į sklypus. Prie tinklų 
ketina prisijungti ir UAB „Alviva“. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 251 
800 Eur 

 



Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas 

• Projektuojamas tris Vilniaus regiono 
savivaldybes kertančio turizmo 
maršruto sukūrimas ir 
paženklinimas:  Šalčininkų, Vilniaus ir 
Švenčionių rajonuose bus įrengti 
informaciniai stendai ir kelio ženklai, 
nukreipsiantys turistus link lankytinų 
vietų. Iš viso  bus įrengta šešios 
dešimtys ženklų. 

• Informacija apie lankytinas vietas 
bus pateikiama taip, kad su ja 
susipažinti galėtų ir neįgalieji: bus 
įrengti liečiamieji, taktiliniai 
žemėlapiai, garso įranga.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 309 
567 Eur 

 

 



Planuojami 
darbai 



Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija 
ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių r. 
savivaldybėje  

• Tam, kad atliekos būtų tvarkomos ne tik patogiai, bet ir švariai bei 
estetiškai, įrengsime arba iš esmės rekonstruosime daugiau nei šešias 
dešimtis komunalinių atliekų aikštelių. 

• Projekto įgyvendinimo metu bus naujai įrengtos arba atnaujintos 
antžeminės aikštelės Švenčionyse (13 vnt.), Švenčionėliuose (10 vnt.), 
Pabradėje (10 vnt.), Cirkliškyje (1 vnt.), Kaltanėnuose (1 vnt.), 
Karkažiškėje (1 vnt.) ir Mažalotėje (3 vnt.). Miestų daugiabučių 
kvartaluose atsiras po žeme paslėpti konteineriai. 

• Švenčionyse penkias požemines atliekų aikšteles planuojama įrengti 
Taikos g. kvartale, aštuonias Žilvičių/Žemutinės g. kvartale ir tris – 
Liepų/Bažnyčios g. kvartale Švenčionėliuose, po keturias – Vilniaus g. 
kvartale ir Architektų/Gamyklos g. kvartale Pabradėje. Dar po vieną 
požeminę atliekų aikštelę suplanuota įrengti Vilniaus g. 
Švenčionėliuose, Fabriko skg. Pabradėje, dvi – Adutiškio ir Gedimino 
gatvėse Švenčionyse. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 1 184 880 Eur 
 



Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas 
Švenčionių rajone 

• Švenčionių rajono savivaldybės pateikta 
paraiška buvo palankiai įvertinta, todėl ES skirs 
lėšų lopšelių-darželių „Gandriukas“, „Varpelis“ 
ir „Vyturėlis“ modernizacijai. 

• Kiekvieno iš pastatų vidaus patalpų 
atnaujinimas vyks dviem etapais: pirmiausiai 
bus modernizuojama po keturias grupes 
Švenčionyse ir Švenčionėliuose, šešias – 
Pabradėje. 

• Grupės bus ne tik remontuojamos, bet 
aprūpinamos ir naujais baldais bei 
priemonėmis, skatinančiomis vaikų 
kūrybiškumą.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 898 015 Eur 

 



Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Švenčionių 
rajono savivaldybėje 

• Savivaldybės administracijoje ir Švenčionėlių 
bei Švenčionių socialinių paslaugų centruose 
planuojama įdiegti kokybės vadybos sistemą 
ISO 9001 ir pritaikyti „Lean“ metodą. 

• Pasinaudojus ES parama, įstaigose bus 
tobulinamas darbas „vieno langelio“ principu: 
savivaldybės administracijoje įrengsime 
gyventojų aptarnavimo salę, įsigysime 
kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtą 
gyventojų aptarnavimui, taip pat 
atnaujinsime gyventojų aptarnavimui 
naudojamą įrangą socialinių paslaugų 
centruose. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 145 476 Eur 

 



Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone 

• Visų amžiaus grupių asmenims 
planuojama organizuoti informacinius 
renginius ir užsiėmimus streso 
valdymo, alkoholio, tabako, narkotikų 
prevencijos temomis, taip pat fizinio 
aktyvumo skatinimo užsiėmimus, 
psichologo, mitybos specialistų 
paskaitas ir kitas veiklas, skatinsiančias 
mūsų rajono žmones gyventi sveikiau. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 
261 015 Eur 

 



Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas 
tuberkulioze sergantiems asmenims Švenčionių rajone 

• Tuberkulioze sergančius asmenis 
planuojama skatinti vartoti 
antituberkuliozinius vaistus 
ambulatorinio gydymo metu jiems 
dalijant maisto talonus. 

• Taip pat numatyta pagerinti 
ambulatorinių sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą – tuberkulioze 
sergantiems pacientams būtų 
nuperkami mėnesiniai kelionės bilietai 
arba kompensuojamas medicininio 
personalo vykimas pas asmenis, 
kuriems paskirtas DOTS gydymas. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 7 304 
Eur 

 



Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 
Švenčionių rajone 

• Planuojamos investicijos į 
Švenčionėlių ir Pabradės poliklinikų 
infrastruktūrą. 

• Konkrečios projekto veiklos ir 
investicijų sumos bus sukonkretintos 
Sveikatos apsaugos ministerijai 
patvirtinus šios priemonės 
finansavimo sąlygų aprašą. 

 



Sodų g. Adutiškyje paprastasis remontas 

• 850 metrų ilgio Sodų gatvė – išvagota senų 
duobių ir lopų, todėl miestelio gyventojų 
prašymu planuojama pakeisti beveik 6 tūkst. 
kv. m šios gatvės asfalto dangos.  

• Iš viso ketinama investuoti apie 130 900 Eur 

 

• Naujajai gatvei Vidutinėje taip pat būtinas 
ištisinis asfalto dangos atnaujinimas. 
Atsižvelgus į Vidutinės gyventojų prašymą, 
maždaug 400 m ilgio gatvėje ketinama 
atnaujinti apie 2,8 tūkst. kv. m asfalto dangos. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 138 000 Eur 

 

Naujosios g. Vidutinėje paprastasis remontas 



Vietinės reikšmės kelio link Alių durpyno paprastasis remontas 

• Planuojama atlikti link Alių durpyno (Svirkų sen.) vedančio 
vietinės reikšmės kelio paprastąjį remontą. 1,34 km ilgio kelio 
atkarpoje iš viso planuojama atnaujinti 6,7 tūkst. kv. m asfalto 
dangos. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 183 600 Eur 

 

• Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės pateikta paraiška dėl universalios 
dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimo Adutiškyje. 

• Pritraukus dalinį KKSD finansavimą, aikštelei įrengti būtų 
naudojamos ir savivaldybės biudžeto lėšos. Tokioje aikštelėje 
galima žaisti futbolą, tinklinį, badmintoną bei kitus sportinius 
žaidimus. 

• Iš viso ketinama investuoti apie 55 000 Eur 

 

Universalios sporto aikštelės įrengimas Adutiškio miestelyje 



Universalios arenos statyba Švenčionėlių mieste 

• Švenčionių rajono gyventojai daugelį metų susiduria su sporto ir sveikatinimo paslaugų 
infrastruktūros trūkumu, todėl savivaldybė inicijavo investicijų projekto „Universalios arenos 
statyba Švenčionėlių mieste“ parengimą. 

• Siekiant patenkinti sporto mėgėjų bei mokinių poreikius Švenčionėliuose planuojama pastatyti 
daugiau nei 1,3 tūkst. kv. m ploto sporto areną, kurioje būtų įrengtos sporto salės, trenerių 
patalpos, persirengimo kambariai, sanitariniai mazgai ir kitos patalpos. 

• Šalia arenos planuojama įrengti lauko žaidimų aikštelę ir automobilių parkingą. 

• Nauja universali arena turėtų iškilti adresu Stoties g. 4, Švenčionėliai (buvusios Švenčionėlių 
suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos teritorijoje). 

• Iš viso ketinama investuoti apie 3 100 000 Eur 

 



 
 
Dėkoju visiems, prisidedantiems prie mūsų krašto 
gerovės kūrimo –  tarybos nariams, administracijos 
vadovams ir tarnautojams, įstaigų specialistams, 
verslininkams ir investuotojams, bendruomenėms ir 
gyventojams. 
 
Būkime vieningi bei ambicingi! 
 


