ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR
TARYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

TURINYS
SAVIVALDYBĖS TARYBA
MERO VEIKLA
MERO INSTITUCIJA – LANKSTI, MODERNI IR ATVIRA BENDRUOMENEI
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ PADĖTIS
SUSITIKIMAI SU SEIMO, VYRIAUSYBĖS, ĮVAIRIŲ MINISTERIJŲ ATSTOVAIS
MIESTAI KEIČIASI
GRAŽĖJANČIOS KAIMIŠKOS TERITORIJOS
GERĖJANTI GYVENIMO KOKYBĖ
DĖMESYS VERSLUI
VAIKAI IR JAUNIMAS – MŪSŲ VISUOMENĖS ATEITIS
ŠVENČIONIŲ RAJONAS – SPORTUOJANTIS KRAŠTAS
SVEIKATA – NEĮKAINOJAMA VERTYBĖ
SOCIALINĖ SRITIS
DĖMESYS BENDRUOMENĖMS IR NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
BENDRADARBIAVIMAS
VIEŠASIS SAUGUMAS
SAVIVALDYBĖS INDEKSAS
ENERGIJA TRYKŠTANTIS KRAŠTAS
TURIME KUO DIDŽIUOTIS
2019 M. BAIGTŲ, TĘSIAMŲ IR PRADĖTŲ DARBŲ SUVESTINĖ
ATEITIES PERSPEKTYVOS
ĮDOMŪS FAKTAI
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el. p. savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722
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SAVIVALDYBĖS TARYBA
2019 m. kovo 3 d. vykusiuose savivaldos rinkimuose visi Lietuvos nuolatiniai gyventojai rinko naujus narius į gyvenamosios vietos savivaldybės tarybą.
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) iškeltas kandidatas į savivaldybės merus – Rimantas Klipčius - pirmo rinkimų turo metu (nuo galiojančių biuletenių
surinkęs 65,81 proc. balsų, nuo dalyvavusių rinkėjų – 63,64 proc. balsų) buvo išrinktas Švenčionių rajono meru.
2019 m. balandžio 18 d. Švenčionių rajono savivaldybėje prisiekė išrinktasis meras Rimantas Klipčius ir 23 tarybos nariai.
Vicemerės pareigos buvo patikėtos Violetai Čepukovai.

ŠVENČIONIŲ RAJONO TARYBAI
2019 – 2023 METŲ KADENCIJOJE
ATSTOVAUJA

16

4
Lietuvos laisvės
sąjunga
(liberalai)
Mandatų skaičius

16

Lenkų rinkimų
akcijos ir Rusų
aljanso koalicija
„Krikščioniškų
šeimų sąjunga“
4

3

2

Lietuvos
valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

Darbo partija

3

2
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2019 m. gegužės 30 d. vykusiame tarybos posėdyje, kartu su
Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko
pavaduotoja - sekretore Svetlana Misevičiene, prisiekė 25 - asis
tarybos narys Viktoras Meškauskas.

2019 m. birželio 17 d. taryboje prisiekė 2 nauji tarybos nariai.
Švenčionių rajono Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso
koalicijos „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ nariams Andriui Šarėjui
ir
Edvard
Jedinskij
atsisakius
tarybos
nario
mandatų, į jų vietas pateko Valerij Jurgelianec ir Vaclav Vilkoit.

2019 m. gruodžio 20 d. Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos posėdžio metu Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja Svetlana
Misevičienė priėmė Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos narės Jolantos Razmienės priesaiką.
Jolanta Razmienė išrinkta pagal Lietuvos laisvės
sąjungos (liberalų) iškeltų kandidatų sąrašą.

2019 M. BIRŽELIO 17 D. ŠVENČIONIŲ RAJONE SUFORMUOTA
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KOMANDA
Tarybos posėdžio metu, administracijos direktore vienbalsiai paskirta Jovita
Rudėnienė, pastaruoju metu ėjusi Vietinio ūkio skyriaus vyriausiosios
specialistės pareigas, o savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoju
išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos narys
Andrius Šarėjus, praeitoje kadencijoje ėjęs administracijos direktoriaus
pareigas.
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2019 – 2023 METŲ TARYBOS SUDĖTIS

VLADISLAV JEDINSKIJ
ARŪNAS ČENKUS

ANTONIJ JUNDO

VIOLETA ČEPUKOVA

VELERIJ JURGELIANEC

JANINA DEVEIKIENĖ

VACLAV VILKOIT

RENATA GRIGIANECIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VIDA RASTENIENĖ

VALDEMARAS KASPEROVIČ

ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS

SIMONA KAZLIENĖ
RIMANTAS KLIPČIUS

RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

RIMAS KLIPČIUS
VIKTORAS MEŠKAUSKAS
JOLANTA RAZMIENĖ
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS

KONSTANTAS RAMELIS
RAJA KRUPENINA

BRONISLOVAS VILIMAS
ROKAS ZABIELA
ZENONAS ZENKEVIČIUS

Rajono savivaldybės tarybos daugumą sudaro 16 tarybos narių. Opozicijoje veikė 2 Darbo partijos atstovai.
3 Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai bei 4 Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos atstovai veikė neprisijungę.
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2019 m. savivaldybės taryba dirbo pagal metų pradžioje patvirtintą
darbo planą. Pagrindinė tarybos darbo forma, kaip įprasta, buvo tarybos ir
jos sudarytų komitetų posėdžiai.
Įvyko 2 tarybos posėdžiai
Per 2015 – 2019 metų tarybos kadenciją 2019 m.
Nuo 2019 m. balandžio mėnesio, išrinkus naujos sudėties tarybą,
įvyko 8 posėdžiai

Per metus įvyko 10 tarybos posėdžių, tarybai svarstyti buvo pateikta 285
sprendimų projektai, iš jų priimta – 255.

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 2019 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 (http://195.182.85.22/VideoV3/Conference/ ).

Per metus buvo:
surašyta 10 savivaldybės
tarybos posėdžių protokolų
25 savivaldybės tarybos
komitetų posėdžių protokolai

užregistruota ir perduota
vykdymui 252 savivaldybės
tarybos sprendimai

Taryba po svarstymo posėdyje nepriėmė 3 sprendimų projektų.
Posėdžių metu taryba išklausė 35 informacinius pranešimus / ataskaitas.

Nuo 2019-01-01 iki
2019-04-18
paruošti 95
sprendimų
projektai

pateikti ir priimti
63 sprendimai

Nuo 2019-04-18 iki
2019-12-31
paruošti 190
sprendimų
projektai

pateikti ir priimti
189 sprendimai

Augant gyventojų susidomėjimui tarybos veikla nuo 2017 m. tarybos posėdžių
transliacijos
pradėtos
vykdyti
pasitelkiant
Youtube
platformą
(https://www.youtube.com/channel/UCm90h9ZN4D_OyJRZsDhcbig/videos).

2019 metais savivaldybės Youtube kanale
paskelbti 10 tarybos posėdžių vaizdo įrašai.
Įrašai peržiūrėti 12 513 kartų (2018 m. – 12
606)
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Užregistruotus tarybos sprendimų projektus (kartu su lydimaisiais dokumentais) visuomet galima rasti:
www.svencionys.lt

Teisinė
informacija

Išvadoms gauti
pateikti teisės aktų
projektai

Teisės aktų
projektai

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje TAIS (paieškoje kaip įstaigą pasirinkus Švenčionių rajono savivaldybę).

Užregistruotus tarybos sprendimus galima rasti:
www.svencionys.lt

Teisinė
informacija

Išvadoms gauti
pateikti teisės aktų
projektai

Teisės aktų
projektai

Norminiai tarybos sprendimai skelbiami ir Teisės aktų registre (TAR) www.e-tar.lt (išplėstinėje paieškoje kaip įstaigą pasirinkus Švenčionių rajono savivaldybę).

PRIIMTŲ TARYBOS SPRENDIMŲ RENGĖJAI
24

TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS

70

MOKESČIŲ IR TURTO SKYRIUS

41

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO SKYRIUS

24

BENDRASIS SKYRIUS

21

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS

11

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

16

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

22

VIETINIO ŪKIO SKYRIUS

34

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

9

FINANSŲ SKYRIUS

7

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
MERAS

Tarybos sprendimų skaičius

Meras

Administraci
jos
direktorius

Finansų
skyrius

6

7

9

6
Teritorijų
Strateginio
Socialinės
Vietinio ūkio planavimo ir Žemės ūkio planavimo ir Bendrasis
paramos
skyrius
architektūro skyrius
investicijų
skyrius
skyrius
s skyrius
skyrius
34

22

16

11

21

24

Kultūros,
Teisės ir
švietimo,
Mokesčių ir civilinės
jaunimo ir
turto skyrius metrikacijos
sporto
skyrius
skyrius
41
70
24
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TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA
2015 - 2019 M. TARYBOS SUDĖTIS

TARYBOS NARYS

PRALEISTA POSĖDŽIŲ

%

BEINAR IRENA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

BULKA VYTAUTAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

KĘSTUTIS TRAPIKAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

DEVEIKIENĖ JANINA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

GABRINOVIČIUS VACLAVAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

JEDINSKIJ VLADISLAV

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

JUNDO ANTONIJ

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

KARVELIS AUDRIUS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

KASPEROVIČIUS VALDEMARAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

KLIPČIUS RIMAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

KRUPENINA RAJA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

JURKUVĖNIENĖ JOLANTA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

PAULIUKEVIČIUS ROMUALDAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 1

50

RAMELIS KONSTANTAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

RASTENIENĖ VIDA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

SAVICKAS KĘSTUTIS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VELIČKA DARIUS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIGELIS VYTAUTAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VILIMAS BRONISLOVAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VILKOIT VACLAV

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIŠNEVSKAJA TATJANA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

ZENKEVIČIUS ZENONAS

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 1

50

ŽIŽIENĖ DOVILĖ

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIOLETA ČEPUKOVA

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

Iš 2 tarybos posėdžių praleista 0

100

RIMANTAS KLIPČIUS

RIMANTAS KLIPČIUS
VIOLETA ČEPUKOVA
ŽIŽIENĖ DOVILĖ
ZENKEVIČIUS ZENONAS
VIŠNEVSKAJA TATJANA
VILKOIT VACLAV
VILIMAS BRONISLOVAS
VIGELIS VYTAUTAS
VELIČKA DARIUS
SAVICKAS KĘSTUTIS
RASTENIENĖ VIDA
RAMELIS KONSTANTAS
PAULIUKEVIČIUS ROMUALDAS
JURKUVĖNIENĖ JOLANTA
KRUPENINA RAJA
KLIPČIUS RIMAS
KASPEROVIČIUS VALDEMARAS
KARVELIS AUDRIUS
JUNDO ANTONIJ
JEDINSKIJ VLADISLAV
GABRINOVIČIUS VACLAVAS
DEVEIKIENĖ JANINA
KĘSTUTIS TRAPIKAS
BULKA VYTAUTAS
BEINAR IRENA

100
100
100

2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0

50
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10

20

30

Procentai

40

Skaičius

50

60

70

80

90

100
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2019 - 2023 M. TARYBOS SUDĖTIS
%

TARYBOS NARYS

PRALEISTA POSĖDŽIŲ

ARŪNAS ČENKUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIOLETA ČEPUKOVA

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

JANINA DEVEIKIENĖ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

RENATA GRIGIANECIENĖ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIOLETA GRIGORJEVA

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

VLADISLAV JEDINSKIJ

Iš 5 tarybos posėdžių praleista 0

100

ANTONIJ JUNDO

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

VALERIJ JURGELIANEC (nuo
2019/06/17)

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

VALDEMARAS KASPEROVIČ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

SIMONA KAZLIENĖ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

RIMANTAS KLIPČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

RIMAS KLIPČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

RAJA KRUPENINA

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

VIKTORAS MEŠKAUSKAS (nuo
2019/05//30)

Iš 6 tarybos posėdžių praleista 2

66,66

RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

KONSTANTAS RAMELIS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

VIDA RASTENIENĖ

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

JOLANTA RAZMIENĖ (nuo
2019/12/19)

Iš 1 tarybos posėdžio praleista 0

100

VYTAUTAS VAITKEVIČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

BRONISLOVAS VILIMAS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 1

87,50

VACLAV VILKOIT (nuo
2019/06/17)

Iš 5 tarybos posėdžių praleista 0

100

ROKAS ZABIELA

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

ZENONAS ZENKEVIČIUS

Iš 8 tarybos posėdžių praleista 0

100

EDVARD JEDISKIJ (nuo
2019/04/18 iki 2019/06/17)

Iš 3 tarybos posėdžių praleista 0

100

GINTAUTAS STECKIS (nuo
2019/04/18 iki 2019/12/19)

Iš 7 tarybos posėdžių praleista 0

100

ANDRIUS ŠARĖJUS (nuo
2019/04/18 iki 2019/06/17)

Iš 3 tarybos posėdžių praleista 0

100

ANDRIUS ŠARĖJUS (NUO 2019/04/18 IKI 2019/06/17)
GINTAUTAS STECKIS (NUO 2019/04/18 IKI 2019/12/19)
EDVARD JEDISKIJ (NUO 2019/04/18 IKI 2019/06/17)
ZENONAS ZENKEVIČIUS
ROKAS ZABIELA
VACLAV VILKOIT (NUO 2019/06/17)
BRONISLOVAS VILIMAS
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
JOLANTA RAZMIENĖ (NUO 2019/12/19)
VIDA RASTENIENĖ
KONSTANTAS RAMELIS
ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS
VIKTORAS MEŠKAUSKAS (NUO 2019/05//30)
RAJA KRUPENINA
RIMAS KLIPČIUS
RIMANTAS KLIPČIUS
SIMONA KAZLIENĖ
VALDEMARAS KASPEROVIČ
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VALERIJ JURGELIANEC (NUO 2019/06/17)
ANTONIJ JUNDO
VLADISLAV JEDINSKIJ
VIOLETA GRIGORJEVA
RENATA GRIGIANECIENĖ
JANINA DEVEIKIENĖ
VIOLETA ČEPUKOVA
ARŪNAS ČENKUS

100
100
100
100
100
100

0 3
0
7
0 3
0
8
0
8
0 5
1
8
1
8
01
0
8
0
8
0
8
0
8
2 6
1
8
0
8
0
8
1
8
0
8
0
8
0
8
1
8
0 5
0
8
0
8
1
8
1
8
0
8
0

Procentai (Lankomumas)
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87,5
87,5
100
100
100
100
100
66,66
87,5
100
100
87,5
100
100
100
87,5
100
100
100

87,5
87,5
100
20

30

Praleistų posėdžių skaičius

40

50

60

70

Tarybos posėdžių skaičius

80

90

100
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2019 – 2023 M. TARYBOJE YRA SEPTYNIOS FRAKCIJOS:

LIBERALŲ
FRAKCIJA

LIETUVOS
LAISVĖS
SĄJUNGOS
(LIBERALAI)
FRAKCIJA

FRAKCIJA
,,KIEKVIENAS
SVARBUS"

• ARŪNAS ČENKUS
• VALDEMARAS KASPEROVIČ
• VYTAUTAS VAITKEVIČIUS

• VIOLETA ČEPUKOVA
• JANINA DEVEIKIENĖ
• RIMANTAS KLIPČIUS

• RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS
• ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS
• VIDA RASTENIENĖ

FRAKCIJA
,,UŽ
PERMAINAS"

FRAKCIJA
,,UŽ
POKYČIUS"

LIETUVOS
LENKŲ
RINKIMŲ
AKCIJOS
FRAKCIJA

• RENATA GRIGIANECIENĖ
• RIMAS KLIPČIUS
• JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

• VIKTORAS MEŠKAUSKAS
• VIOLETA GRIGORJEVA
• BRONISLOVAS VILIMAS
• ZENONAS ZENKEVIČIUS

FRAKCIJA
,,PROGRESUI"

• ROKAS ZABIELA
• SIMONA KAZLIENĖ

• VLADISLAV JEDINSKIJ
• ANTONIJ JUNDO
• VALERIJ JURGELIANEC
• VACLAV VILKOIT

Trys Tarybos nariai nėra prisijungę prie jokios frakcijos
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 – 2023 M. TARYBOS KOMITETAI IR JŲ SUDĖTIS
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 sprendimų projektų, o komitetų sprendimai priimami platesnės daugumos valia.
Kontrolės komitetą sudaro 7 nariai.
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS

PIRMININKĖ
Violeta Čepukova

PAVADUOTOJAS
Zenonas Zenkevičius

Valerij
Jurgelianec

Jolanta
Jurkuvėnienė

Viktoras
Meškauskas

Raimondas
Pauliukevičius

Romualdas
Pauliukevičius

Konstantas
Ramelis

Vytautas
Vaitkevičius

Bronislovas
Vilimas

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ

PIRMININKĖ
Simona Kazlienė

PAVADUOTOJAS
Antonij Jundo

Renata
Grigianecienė

Janina
Deveikienė

Arūnas
Čenkus

Violeta
Grigorjeva

Vladislav
Jedinskij

Rimas
Klipčius

Raja
Krupenina

Vida
Rastenienė

Jolanta
Razmienė

Rokas
Zabiela

KONTROLĖS

PIRMININKAS
Arūnas Čenkus

PAVADUOTOJAS
Vida Rastenienė

Valdemaras
Kasperovičius

Janina Deveikienė

Violeta Grigorjeva

Antonij Jundo

Jolanta Jurkuvėnienė

Rokas Zabiela

Valcavę
Vilkoit
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2019 M. KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA
BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR
KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR
KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA

2015 – 2019 M. TARYBOS

2019 – 2023 M. TARYBOS

KĘSTUTIS SAVICKAS
ANTONIJ JUNDO
IRENA BEINAR
VACLAVAS GABRINOVIČIUS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ VYKUSIŲ
KOMITETŲ
Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 4 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0

100
75
100
100

VLADISLAV JEDINSKIJ

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 2

50

VALDEMARAS KASPEROVIČIUS

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0

100

RIMAS KLIPČIUS

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0

100

KOMITETO NARYS

%

VIDA RASTENIENĖ

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0

100

KĘSTUTIS TRAPIKAS

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 1

75

DARIUS VELIČKA
VYTAUTAS VIGELIS

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 2
Iš 4 komiteto posėdžių praleista 2

50
50

VACLAV VILKOIT

Iš 4 komiteto posėdžių praleista 0

100

IŠ VISO PER 2019 M. ĮVYKO
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KOMITETO NARYS
ARŪNAS ČENKUS
JANINA DEVEIKIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VALDEMARAS KASPEROVIČ
SIMONA KAZLIENĖ
RIMAS KLIPČIUS
RAJA KRUPENINA
VIDA RASTENIENĖ
JOLANTA RAZMIENĖ (nuo 2019/12/19)
GINTAUTAS STECKIS (nuo 2019/04/18
iki 2019/12/19)
ROKAS ZABIELA

PRALEISTŲ KOMITETŲ SKAIČIUS
NUO VISŲ VYKUSIŲ KOMITETŲ

%

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 3
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 2
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 0 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 6 komiteto posėdžių praleista 0

100
87,50
100
62,50
75
100
100
87,50
87,50
87,50
100
100

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1

87,50

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ
KOMITETO POSĖDŽIŲ
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2015 – 2019 M. TARYBA
100

100

100

100

100

100

100

75

75
50

4 0

4 1

4 0

Kęstutis
Savickas

Antonij
Jundo

Irena
Beinar

Vaclavas
Gabrinovič
ius

Vladislav
Jedinskij

Komitetų skaičius

4

4

4

4

Praleistų komitetų skaičius

0

1

0

0

100

75

100

100

Lankomumas (procentai)

4 0

Komitetų skaičius

50

4 2

4 0

4 0

4 0

4 1

4 2

50

4 2

4 0

Rimas
Klipčius

Vida
Rastenienė

Kęstutis
Trapikas

Darius
Velička

Vytautas
Vigelis

Vaclav
Vilkoit

4

Valdemara
s
Kasperovič
ius
4

4

4

4

4

4

4

2

0

0

0

1

2

2

0

50

100

100

100

75

50

50

100

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas (procentai)

2019 – 2023 M. TARYBA
100

100

100

100

100

87,5

87,5

87,5

100

87,5

87,5

75
62,5

8

Komitetų skaičius
Praleistų komitetų skaičius
Lankomumas (procentai)

0

Arūnas
Čenkus
8

8

1

Janina
Deveikienė
8

8

0

Violeta
Grigorjeva
8

8

3

Vladislav
Jedinskij
8

8

2

Antonij
Jundo
8

8

0

Valdemaras
Kasperovič
8

8

0

Simona
Kazlienė
8

8

1

Rimas
Klipčius
8

8

1

Raja
Krupenina
8

8

1

Vida
Rastenienė
8

0 0
Jolanta
Razmienė
0

6

0

Gintautas
Steckis
6

8

1

Rokas
Zabiela
8

0

1

0

3

2

0

0

1

1

1

0

0

1

100

87,5

100

62,5

75

100

100

87,5

87,5

87,5

100

100

87,5

Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas (procentai)
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ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
APSAUGOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMO
STATISTIKA

2015 – 2019 M. TARYBOS

2019 – 2023 M. TARYBOS
TARYBOS NARYS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ
VYKUSIŲ KOMITETŲ

%

VIOLETA ČEPUKOVA
RENATA GRIGIANECIENĖ

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0

100
100

VALERIJ JURGELIANEC
(nuo 2019/06/17)
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

Iš 6 komiteto posėdžių praleista 0

100

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0

100

VIKTORAS MEŠKAUSKAS
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 3
Iš 8 komiteto posėdžių praleista 3

62,50
62,50

ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 2

75

KONSTANTAS RAMELIS

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 2

75

50

VYTAUTAS VAITKEVIČIUS

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1

87,50

100

BRONISLOVAS VILIMAS

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 1

87,50

VACLAV VILKOIT
(nuo 2019/06/17)
ZENONAS ZENKEVIČIUS

Iš 6 komiteto posėdžių praleista 1

83,33

Iš 8 komiteto posėdžių praleista 0

100

TARYBOS NARYS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ VYKUSIŲ
KOMITETŲ

%

ZENONAS ZENKEVIČIUS
VIOLETA ČEPUKOVA
VYTAUTAS BULKA
JANINA DEVEIKIENĖ

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0

100
100
100
100

JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0

100

AUDRIUS KARVELIS
RAJA KRUPENINA

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 2

100
0

KONSTANTAS RAMELIS

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 1

50

ROMUALDAS
PAULIUKEVIČIUS
BRONISLOVAS VILIMAS

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0

TATJANA VIŠNEVSKAJA

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0

100

DOVILĖ ŽIŽIENĖ

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 2

0

IŠ VISO PER 2019 M. ĮVYKO

10

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS
KOMITETŲ POSĖDŽIŲ
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2015 – 2019 M. TARYBA
Dovilė Žižienė
Tatjana Višnevskaja
Bronislovas Vilimas
Romualdas Pauliukevičius
Konstantas Ramelis
Raja Krupenina
Audrius Karvelis
Jolanta Jurkuvėnienė
Janina Deveikienė
Vytautas Bulka
Violeta Čepukova
Zenonas Zenkevičius
Zenonas
Zenkevičius
100

Violeta
Čepukova
100

Praleistų komitetų skaičius

0

0

Komitetų skaičius

2

2

Lankomumas (procentai)

100

Janina
Deveikienė
100

Jolanta
Jurkuvėnienė
100

100

0

0

0

0

2

2

2

2

Vytautas Bulka

Romualdas
Pauliukevičius
50

Bronislovas
Vilimas
100

Tatjana
Višnevskaja
100

Dovilė Žižienė

0

Konstantas
Ramelis
50

2

1

1

0

0

2

2

2

2

2

2

2

Audrius Karvelis Raja Krupenina

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas (procentai)

0

Komitetų skaičius

2019 – 2023 M. TARYBA
Zenonas Zenkevičius
Vaclav Vilkoit
Bronislovas Vilimas
Vytautas Vaitkevičius
Konstantas Ramelis
Romualdas Pauliukevičius
Raimondas Pauliukevičius
Viktoras Meškauskas
Jolanta Jurkuvėnienė
Valerij Jurgelianec
Renata Grigianecienė
Violeta Čepukova
Violeta
Čepukova
100

Renata
Grigianecienė
100

Valerij
Jurgelianec
100

Jolanta
Jurkuvėnienė
100

Viktoras
Meškauskas
62,5

Raimondas
Pauliukevičius
62,5

Romualdas
Pauliukevičius
75

Konstantas
Ramelis
75

Vytautas
Vaitkevičius
87,5

Bronislovas
Vilimas
87,5

83,33

Zenonas
Zenkevičius
100

Praleistų komitetų skaičius

0

0

0

0

3

3

2

2

1

1

1

0

Komitetų skaičius

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

6

8

Lankomumas (procentai)

Lankomumas (procentai)

Praleistų komitetų skaičius

Komitetų skaičius

Vaclav Vilkoit
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KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA

2015 – 2019 M. TARYBOS

2019 – 2023 M. TARYBOS

TARYBOS NARYS

KONSTANTAS RAMELIS
ZENONAS ZENKEVIČIUS
IRENA BEINAR
AUDRIUS KARVELIS
100JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VIDA RASTENIENĖ
KĘSTUTIS SAVICKAS

PRALEISTŲ KOMITETŲ SKAIČIUS NUO
VISŲ VYKUSIŲ KOMITETŲ

%

Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0
Iš 1 komiteto posėdžio praleista 0

100
100
100
100
100
100
100

IŠ VISO PER 2019 M. ĮVYKO

3

PRALEISTŲ KOMITETŲ SKAIČIUS NUO
VISŲ VYKUSIŲ KOMITETŲ

%

TARYBOS NARYS
ARŪNAS ČENKUS
JANINA DEVEIKIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
ANTONIJ JUNDO
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VIDA RASTENIENĖ
ROKAS ZABIELA

Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 2 komiteto posėdžių praleista 0

100
50
100
50
100
100
100

KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIAI
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2015 – 2019 M. TARYBA

Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius
Lankomumas (procentai)

ZENONAS
ZENKEVIČIUS
1

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

Komitetų skaičius

IRENA BEINAR
1

AUDRIUS
KARVELIS
1

Praleistų komitetų skaičius

JOLANTA
JURKUVĖNIENĖ
1

VIDA
RASTENIENĖ
1

KĘSTUTIS
SAVICKAS
1

KONSTANTAS
RAMELIS
1

Lankomumas (procentai)

2019 – 2023 M. TARYBA

ARŪNAS ČENKUS

VIOLETA
GRIGORJEVA
2

ANTONIJ JUNDO

Komitetų skaičius

2

JANINA
DEVEIKIENĖ
2

2

JOLANTA
JURKUVĖNIENĖ
2

Praleistų komitetų skaičius

0

1

0

1

0

0

0

100

50

100

50

100

100

100

Lankomumas (procentai)

Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas (procentai)

VIDA
RASTENIENĖ
2

ROKAS ZABIELA
2
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MERO VEIKLA
Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, meras sudarė Savivaldybės
tarybos posėdžių darbotvarkes, šaukė posėdžius, pasirašė Tarybos sprendimus ir mero potvarkius, kontroliavo ir prižiūrėjo Savivaldybės viešojo
administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, atliko kitus Vietos savivaldos įstatymu ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamentu nustatytus mero kompetencijai priklausančius darbus.
Meras organizavo gyventojų priėmimą, nagrinėjo prašymus ir skundus, betarpiškai bendravimo su gyventojais vykdamas į susitikimus,
organizuodamas susirinkimus, atsakinėdamas į klausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyrose.

Per 2019 m. Savivaldybės mero pasirašyti ir išsiųsti:

202
siunčiamieji
raštai, iš
kurių:

❑
❑
❑
❑

9

193

atsakymai į
gyventojų
paklausimus,
skundus, prašymus
įvairiais
klausimais

įvairioms
organizacijoms ir
institucijoms

2019 m. meras pateikė 134 rezoliucijas piliečių prašymams.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės mero sprendimai įforminami potvarkiais.
Organizuotas konkursas į Švenčionių rajono ligoninės direktoriaus pareigas.
13 įstaigų vadovams išmokėtos premijos.

2019 m. buvo išleisti 507 rajono Savivaldybės mero potvarkiai:

167

156
108
28

Atostogų
klausimais

Komandiruočių Pavedimai dirbti
klausimais
poilsio dieną

48
Personalo
klausimais

Veiklos
klausimais
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MERO INSTITUCIJA – LANKSTI, MODERNI IR
ATVIRA BENDRUOMENEI
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veikla yra vieša. Augant gyventojų
susidomėjimui tarybos veikla bei norint, kad rajono gyventojams būtų sudarytos
sąlygos matyti, kaip dirba jiems atstovaujantys Tarybos nariai, Savivaldybės
vadovai, kaip priimami sprendimai, nuo 2017 m. tarybos posėdžių transliacijos
pradėtos vykdyti pasitelkiant Youtube platformą.

2016 m. sukurta Švenčionių rajono savivaldybės „Facebook“ paskyra turi 4
309 sekėjus
(https://www.facebook.com/svencionys.lt/?epa=SEARCH_BOX

Mero paskyra – tai priemonė, padedanti ne tik pateikti
informaciją gyventojams, supažindinti su rajone vykstančiais
ir planuojamais darbais, bet tai yra ir puiki platforma su
gyventojais bendrauti tiesiogiai.

Švenčionių rajono savivaldybė atvira jauniems kūrybiškiems ir
ambicingiems žmonėms, kurie nori savo karjeros kelią pradėti
savam gimtajame krašte - Švenčionių rajono savivaldybėje!

2019 m. svetainėje www.svencionys.lt buvo paskelbta 381 naujiena, 17
pranešimų dėl rengiamų projektų, 44 pranešimai dėl visuomenės informavimo
apie numatomą statinių projektavimą, 6 pritarimai projektiniams sprendiniams.
Per praėjusius metus Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje lankėsi
211 041 unikalūs vartotojai, užfiksuoti 905 832 apsilankymai.

Apie Švenčionių rajoną, jame vykstančius ir planuojamus darbus, bendrą rajono informaciją, informaciją apie lankytinas ir žymias vietas buvo publikuota šiuose
internetiniuose portaluose: priekavos.lt, etaplius.lt, 15min.lt, delfi.lt, vilnijosnaujienos.lt, tv3.lt, SA.lt, betalt.lt, udiena.lt, skrastas.lt, diena.lt, vz.lt, respublika.lt, m.kauno.diena.lt,
tzinios.lt, alfa.lt, taurageszinios.lt, kelme.lt, ftp.jurbarkas.lt, tv.lrytas.lt.
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❑ Gegužės 9 dieną Švenčionių rajono savivaldybėje skambėjo jaunatviškas
juokas, atnešęs protingus pokalbius ir jaunų žmonių viziją ateičiai.

❑ Lapkričio 13 d. Švenčionių miesto savivaldybėje vyko
Jaunimo "Veiksmo diena".

Penkiasdešimt Švenčionių rajono gyventojų atskubėjo į Politikos tyrimų ir
analizės instituto kartu su Britų taryba Lietuvoje įgyvendinamos Active Citizens
programos dieną, kurią dalinai finansuoja Erasmus+. Active Citizens dienos tikslas
– suteikti jauniems žmonėms galimybę išanalizuoti savo miesto žemėlapį,
pasirenkant vietas, kuriomis galima džiaugtis, o tuo pačiu ir tas, kurias norisi
žymėti raudona spalva.
Meras Rimantas Klipčius, kartu su mero pavaduotoja Violeta Čepukova,
dauguma tarybos atstovų, Švenčionių miesto kultūros centro ir kitų institucijų
darbuotojais susitikimo metu sukūrė darnų santykį su jaunimu ir mielai atsakė į
rūpimus klausimus. Rimtoje posėdžių salėje laukė smagus skirtingų kartų, statusų
ir įsitikinimų atstovų pokalbis.

Valdininkų
moksleiviai.

kabinetus

aplankė

Adutiškio

pagrindinės

mokyklos

Jaunimas susitiko diskusijai su rajono meru Rimantu Klipčiumi, tarybos
nariais, savivaldybės darbuotojais bei miesto NVO atstovais.

Pristatę, kaip mato savo miestą, jauni žmonės sulaukė atgalinio ryšio – valdžios atstovai paaiškino, kaip veikia tam tikros
institucijos, kur galima kreiptis iškilus bėdoms. Pokalbis davė vaisių – dalyviai kartu ieškojo problemų sprendimo būdų ir
galimybių realizuoti pozityvius socialinius pokyčius.

21
❑ 2019 m. rajone lankėsi Rokiškio rajono savivaldybės ir Širvintų
miesto atstovai - meras Ramūnas Godeliauskas, administracijos
direktorius Andrius Burnickas ir UAB „Širvintų šiluma“
direktorius Žilvinas Tomas Badikonis.
Susitikimo metu buvo kalbėta apie komunalinių įmonių,
savivaldybės,
architekto,
konsultantų
ir
BETOS
glaudų
bendradarbiavimą, tarpusavio bendrą darbą įgyvendinant kvartalinę
renovaciją rajone ir kt. klausimais.

❑ 2019 m. rugsėjo mėn. Švenčionių rajono savivaldybės vadovai
mielai susitiko su vokiečių „Lietuvos vaikų rėmimo draugija“
(vok. Förderverein Kinder in Litauen).

Susitikimo tikslas – bendromis jėgomis įgyvendinti idėjas, pasidalinti
gerosiomis patirtimis tarp šalių.

Buvo aptarti problemų
sprendimo būdai, taikytos
gerosios ir blogosios
patirtys.
Susitikimo metu buvo aptartos dualinės profesinės sistemos steigimo,
pramoninių zonų sukūrimų ir jų vystymo, socialinės politikos ir teikiamų
paslaugų aspektai tarp šalių ir jų plėtojimo galimybės, atsinaujinančių
energijos išteklių bei kvartalinės renovacijos sritys bei jų taikymas šalyse.

Susitikimas davė impulsą tolimesniam bendradarbiavimui,
kuriant idėjas geresniam rajonui vystymuisi!
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❑ 2019 m. rugpjūčio 9 d. Švenčionių rajono savivaldybė duris atvėrė Jurbarko rajono
savivaldybės atstovų delegacijai.
Susipažinti su mūsų rajonu, savivaldybės veikla bei turizmo objektais atvyko 22
asmenų delegacija: Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius,
savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijų seniūnai bei tarybos nariai.
Svečius supažindinome su mūsų savivaldybėje vykdoma kvartaline daugiabučių
renovacija, atnaujintais Švenčionių miesto kultūros centro bei Švenčionių Z.
Žemaičio gimnazijos pastatais.
Bendraujant buvo aptarti švietimo bei kultūros, žemės ūkio, statybų, kelių
priežiūros, administracijos valdymo bei kiti aktualūs klausimai, pasidalinta gerąja
patirtimi. Jurbarkiečiai vizito metu aplankė Švenčionių vaistažolių fabriką, Sirvėtos
regioninį parką bei kitus mūsų rajono traukos objektus.
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SUSITIKIMAI SU SEIMO, VYRIAUSYBĖS, ĮVAIRIŲ
MINISTERIJŲ ATSTOVAIS
❑ 2019 m. kovo mėn. Švenčionių rajone lankėsi ypatingas
svečias – sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga .
Atidarymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Seimo nariai Zbignev
Jedinskij, Gintautas Kindurys ir Vytautas Rastenis, tarybos nariai
Janina Deveikienė, Jolanta Jurkuvėnienė, Rimas Klipčius, Vida
Rastenienė, Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorius Vytautas Vaitkevičius, ankstesnis Švenčionių rajono
ligoninės vadovas Gintaras Žandaravičius, medikai.

Švenčionių rajono ligoninėje A. Veryga ne tik
atidarė Geriatrijos ir vidaus ligų skyrių, bet ir
bendravo su ligoninėje bei poliklinikose dirbančiais
medikais.
Lydimas mero Rimanto Klipčiaus ir rajone rinktų
Seimo narių, ministras apžiūrėjo investicijų
laukiančią Švenčionėlių polikliniką.

❑ 2019 m. balandžio mėn. Švenčionių rajoną aplankė Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis.
Premjero ir savivaldybės vadovų
susitikime daugiausia dėmesio buvo
skirta
probleminiams
sporto,
pirminės sveikatos priežiūros centrų
ir paveldo objektų infrastruktūros
klausimams. Premjeras tądien taip
pat apsilankė UAB „Intersurgical“
bei UAB „Alviva“.
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❑ Atnaujintų rajono kvartalų atidarymo šventėje dalyvavo Vidaus
reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

❑ Realių kompleksinės kvartalinės renovacijos pavyzdžių pamatyti į
Švenčionių rajoną atvyko Aplinkos ministerijos viceministras Marius
Narmontas, Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovas
Dainius Čergelis, Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės
Būsto klausimais vyresnysis patarėjas Ramūnas Šveikauskas bei
Būsto energijos taupymo agentūros direktorius Valius Serbenta.
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SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Pajamų ir išlaidų dinamika (tūkst. Eur)

Biudžeto išlaidų įvykdymas, tūkst. Eur
31681
30668
31333
31747

2019
2018

25,4
294,2

2016
2015
2014
Išlaidos

1621,5

5770,2

24892
24869
22834
22525
22322
22811
20375
20947

2017

1511,6

4040,7
263,6
2051,1

30729,80
10763,6

3367

Pajamos
74,1
946,8

Išlaidų įvykdymas pagal programas (tūkst. Eur)

Bendros valstybės paslaugos

30729,8

Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika

10791,4

8358,6
621,5

1525,5

Aplinkos apsauga

5585,5

3847,3

Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija

Ekonominės
aplinkos ir
investicijų
programa
Tūkst. Eur

621,5

Infrastruktū
ros ir
gyvenamosi
os aplinkos
programa
8358,6

Kultūros
programa

1525,5

Socialinės ir
sveikatos
paramos
programa

Švietimo ir
sporto
veiklos
programa

Savivaldybės
valdymo
programa

3847,3

10791,4

5585,5

Iš viso

Švietimas
Socialinė apsauga
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

30729,8

Finansinio turto įsigijimo išlaidos
Iš viso
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SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ PADĖTIS
2019 M.
RETI IR ĮDOMŪS VARDAI SUTEIKTI
2019 M.

2018 M.
2017 M.

Adelaida, Milė, Amėja, Elina, Emet,
Latanas, Umar, Deimidas, Lijam

2016 M.
2016 m.
109
104
213

Berniukai
Mergaitės
Iš viso

2017 m.
113
90
203

2018 m.
75
76
151

Mergaitės

Berniukai

2019 m.
83
78
161

Jauniausia moteris 2019 m. registravusi naujagimį –
17 m., jauniausias vyras – 19 m.

Iš viso

Vyriausia moteris 2019 m. registravusi naujagimį –
45 m., vyriausias vyras – 51 m.

117 120

108
93

69 65

29 35 33 28
15
BAŽNYČIOJE

5

5

2

GAMTOJE

2016 m.

4

54 51

Užregistruotos 486 mirtys
Vyrai - 226
Moterys – 260

15 16 12

UŽSIENYJE

2017 m.

2018 m.

CIVILINĖS
METRIKACIJOS
ĮSTAIGOJE

2019 m.

IŠ VISO

2019 m. vyriausia mirusi
moteris – 100 metų amžiaus,
vyriausias vyras – 97 metų
amžiaus
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MIESTAI KEIČIASI
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GRAŽĖJANTYS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMAI
JAUKESNĖ, PRAKTIŠKESNĖ IR ŽALESNĖ DAUGIABUČIŲ APLINKA
DAUGIAU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ
DAR DAUGIAU RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
SPARČIAI PLĖTOJAMA TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA
NAUJAS DVIRAČIŲ TAKAS

28
Vienas iš būtiniausių patrauklaus ir inovatyvaus miesto komponentų – gyventojų poreikius visapusiškai atitinkanti ir sutvarkyta infrastruktūra,
susibūrimams, aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui kviečiančios bei viliojančios viešosios erdvės.
Švenčionių rajone 2019 m. intensyviai vyko darbai daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, viešosiose erdvėse, buvo plėtojama transporto
infrastruktūra. Sparčiai ir pastebimai keitėsi patys daugiabučiai gyvenamieji namai.
Švenčionių rajono savivaldybė sparčiai įgyvendina dvi renovacijos programas, kurių tikslas - ne tik gyventojams padėti renovuoti daugiabučius namus,
bet ir kompleksiškai sutvarkyti daugiabučių kiemus:
❑ Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa;
❑ Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų kvartalų energinio efektyvumo didinimo
programa.
GALIME PASIDŽIAUGTI, KAD ESAME VIENI IŠ RENOVACIJOS LYDERIŲ LIETUVOJE.
DALIS PROJEKTŲ JAU BAIGTI, DIDŽIOJI DALIS DAR VIS ĮGYVENDINAMI.
Vietinės reikšmės Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti 2019 metais iš viso Švenčionių rajono savivaldybei skirta 2 252,6 tūkst. Eur.
Su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašytos 7 finansavimo sutartys darbams vykdyti:
Trišalė sutartis (Krašto apsaugos ministerija) vietinės reikšmės keliams, vedantiems į Gen. S. Žukausko poligoną, taisyti ir projektuoti – 41,9 tūkst. Eur

Trišalė sutartis keliams taisyti – 149 tūkst. Eur vietinės reikšmės kelių Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės užkardos pasienio kelių paprastajam remontui vykdyti

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu žvyrkelių asfaltavimo programos Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Geležinkelio gatvei asfaltuoti – 120 tūkst. Eur

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti, projektui „Pabradės miesto Arnionių gatvės atkarpos (2 etapas)
Švenčionių r. sav. statyba“ finansuoti – 125,4 tūkst. Eur

1 649,2 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti ir prižiūrėti (objektų sąrašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta 9,9 tūkst. Eur sodų bendrijų gatvių projektavimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose diegti gausiai tautinių mažumų
gyvenamoje savivaldybėje – 164,9 tūkst. Eur
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2019 M. BAIGTI ĮGYVENDINTI
IR
ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI MIESTUOSE
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2019 M. BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

2019 M. BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖS DALIES
REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.
ŠVENČIONIŲ R. SAV.“

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

2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių
vystymas“

2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 07.1.1-CPVA-R-903 "Pereinamojo laikotarpio
tikslinių teritorijų vystymas. II"

Atlikti Švenčionėlių gatvės dalies rekonstrukcijos darbai:
įrengti pagrindai, paklota asfalto danga, įrengti gatvės ir
šaligatvio bortai, šaligatviai, nuovažos, paviršinio vandens
nuotekų surinkimo sistema, pertvarkytas gatvės apšvietimas,
įrengtos automobilių stovėjimo vietos, eismo organizavimo
priemonės.
Projekto įgyvendinimo metu kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių namų kvartalo, esančio
tarp Taikos ir Švenčionėlių gatvių teritorija.

Atnaujinto kelio ilgis – 0,45 km.
Bendra projekto vertė – 339 737,97 Eur

❖ Sutvarkyti privažiavimo keliai.
❖ Automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių namų kiemuose.
❖ Įrengtos penkios vaikų žaidimo ir poilsio aikštelės, sporto įrenginiai skirti bendruomenės
poreikių tenkinimui, taip pat mažoji architektūra, sutvarkyti želdiniai.
❖ Atlikti apšvietimo sistemos atnaujinimo darbai.
❖ Atnaujinti pėsčiųjų takai ir įrengti šaligatviai.
❖ Atnaujinti lietaus nuotekų šalinimo tinklai.
Sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo
sąlygos.
Bendra projekto vertė - 666 235,42 Eur
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ (KPP)
2019 METAIS
ATLIKTA
SIAUROSIOS IR DALIES SAULĖTEKIO GATVIŲ
REKONSTRAVIMAS
Dalis šio projekto veiklų buvo įgyvendintos pagal šią
programą, kita dalis darbų buvo atlikta ES fondų lėšomis.
Iš KPP lėšų buvo įrengtas apšvietimas.

Bendra investicijų vertė – 133 084,00 Eur

BAŽNYČIOS GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Švenčionių mieste Bažnyčios gatvėje pakeistas šaligatvis su bortais,
nutiesta ištisinė a/b danga
Bendra investicijų vertė – 48 093,53 Eur

KELININKŲ GATVĖS DALIES PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
Švenčionių mieste Kelininkų g. suremontuota gatvės dalis nuo
Kelininkų g. Nr. 10 iki Miško g.
Bendra investicijų vertė – 51 679,89 Eur
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2019 METAIS SPARČIAI VYKO DARBAI ĮGYVENDINANT ŠIUOS
PROJEKTUS
,,SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES

REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.“
2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių
vystymas“

,,DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ
MIESTE“
2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų
rekonstrukcija ir plėtra“

Dviračių takas drieksis esamo pėsčiųjų ir dviračių tako
vietoje - rajoninio kelio Nr. 4401 Švenčionys - Mielagėnai Andriejauka juostos ribose.
Dviračių tako statybos išskirtos į 2 projektus, kurio statytojai
Švenčionių rajono savivaldybė ir Lietuvos automobilių kelių
direkcija (LAKD), kuriais planuojama įrengti:
❑ 1,850 ir 0,350 km ilgių ir 2,0 m pločio asfalto dangos dviračių takus;
❑ iš abiejų tako asfalto dangos pusių vejos bordiūrus, apželdinti kelkraščius;
❑ tako trasoje įrengti poilsio aikšteles (2,0 m x 6,0 m) su suoliukais, šiukšliadėžėmis ir
dviračių stovais;
❑ įrengti naujus kelio ženklus.

Projekto tikslas - pagerinti susisiekimą Saulėtekio gatve, gerinant
jos techninius parametrus.
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ (KPP)

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
,,AUŠROS GATVĖS ŠVENČIONIŲ M.
REKONSTRAVIMAS“
2019 m. pasirašyta rangos darbų sutartis.
517 m ilgio gatvė gyventojus džiugins atnaujinta asfalto danga, vienoje
gatvės pusėje - šaligatviu, nauju LED apšvietimu, o lietaus vandenį „surinks"
naujai įrengti lietaus nuotekų tinklai.

!!!!!!!!!!!!
TECHNINIŲ PROJEKTŲ
RENGIMAS
2019 m. intensyviai buvo rengiami
Švenčionių miesto Beržų, Lauko,
Statybininkų gatvių atkarpų
rekonstravimo projektai ir sodų bendrijų
„Pušynėlis“ ir „Saulėtekis“ Varnėnų,
Tiesiosios, Pievų, Paparčių ir Eglių
gatvių kapitalinio remonto projektai.

35

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA ŠVENČIONYSE
Daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) tikslas yra kilnus ir prasmingas - sumažinti gyventojams sąskaitas už šildymą ir pagerinti gyvenimo
sąlygas.
Rajone atnaujiname tris kvartalus:
➢ Švenčionėliuose
➢ Švenčionyse
➢ Pabradėje

ŠVENČIONYS
PARUOŠTI IP, KURIEMS NEPRITARĖ GYVENTOJAI

Turime kuo
didžiuotis 😊

0

BETA PATEIKTI VERTINTI IP, KURIEMS PRITARĖ GYVENTOJAI
DAUGIABUČIAI, KURIUOS PATVIRTINO BETA

Nors toliau vyksta pavienių daugiabučių renovacija, tuo pačiu
metu pagreitį įgauna ir kvartalinė renovacija, kuri apima ne tik
pavienių namų modernizavimą – kartu atnaujinama visa kvartale
esanti infrastruktūra, į kurią įeina žaliosios zonos, kiemų
aikštelės, jų apšvietimas, sporto aikštynai, vaikų žaidimo aikštelės
ir pan.
Švenčionių savivaldybė viena geriausių pavyzdžių Lietuvoje,
kuri vykdo darbus ir sėkmingai integruoja skirtingas kvartalų
atnaujinimo priemones.
Per 2019 metus
Švenčionių rajonas
su kvartaline ir
daugiabučių
renovacija labai
pasistūmėjo į
priekį.

IP – investicinis projektas
TP – techninis projektas

VYKSTA TP PIRKIMO PROCEDŪROS
LAUKIAMA STATYBOS LEIDIMO
TP PRISTATYTAS GYVENTOJAMS

7
0
0
0
0

RUOŠIAMAS TP

2
1

PARUOŠTAS TP GYVENTOJŲ PRISTATYMUI

3

VYKSTA RANGOS DARBŲ PIRKIMAI

6

VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI
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RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI

Švenčionių miestas, Švenčionėlių ir Pabradės miestų kontekste

28

17

17
9
6

5
0

RENOVUOTI
DAUGIABUČIAI
GYVENAMIEJI
NAMAI

VYKSTA
RENOVACIJOS
DARBAI

2

1

1

RUOŠIAMAS TP

ŠVENČIONYS

0

0

DAUGIABUČIAI,
KURIUOS
PATVIRTINO BETA

ŠVENČIONĖLIAI

PABRADĖ

7

6

2

3

BETA PATEIKTI
VERTINTI IP,
KURIEMS PRITARĖ
GYVENTOJAI

0

1
PARUOŠTI IP,
KURIEMS
NEPRITARĖ
GYVENTOJAI
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GALIME PASIDŽIAUGTI ATNAUJINTAIS KVARTALAIS IR MODERNIZUOTAIS
DAUGIABUČIAIS ŠVENČIONIŲ MIESTE

37

DŽIAUGIAMĖS PRASIDEDANČIAIS IR ĮSIBĖGĖJUSIAIS DARBAIS, KURIŲ
REZULTATAI NETRUKUS DŽIUGINS GYVENTOJUS
2019 m. prasidėję darbai įgauna pagreitį – MES JUDAM PIRMYN

LENTUPIO G.
LENTUPIO G.

TAIKOS G.

LENTUPIO G.

TAIKOS G.

38

39
PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ
(KPP) BAIGTAS

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

KOSMONAUTŲ GATVĖS DALIES KAPITALINIS
REMONTAS

,,RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ M.
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.“

Ilgus metus darželinukų minta, praminta, tūkstančius žingsnių skaičiavusi
gatvės dalis it žavi dama puikuojasi visu gražumu.

2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“

Atnaujinta 75 m
ilgio gatvės dalis
su dviem
akligatviais

Naujas LED
apšvietimas

Įrengtas trinkelių
šaligatvis,
pritaikytas
neįgaliesiems
Nuo Žilvičių gatvės iki Pašto gatvės įrengtas naujas gatvės apšvietimas, lietaus
nuotekų tinklai, šaligatvis, a/b danga.

Bendra investicijų suma – 334 149,16 Eur
Bendra investicijų suma - 44 620,68 Eur

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
SUTVARKYMAS“
2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“
Įgyvendinant projektą buvo siekiama atnaujinti Švenčionėlių miesto daugiabučių gyvenamųjų
namų viešąją erdvę, skirtą tikslinės teritorijos bendruomenei ir rekonstruoti sporto aikštyną,
pritaikant jį bendruomenės poreikiams, fizinio aktyvumo didinimui bei laisvalaikio praleidimui.
2019 m. projekto veiklos buvo sparčiai vykdomos:
❑ daugiabučių namų kvartalo teritorijoje rekonstruotos automobilių stovėjimo aikštelės,
❑ įrengti pėsčiųjų takai,
❑ įrengtas apšvietimas,
❑ įrengtos vaikų žaidimo aikštelės,
❑ įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės (plotas - 7018 m²),
❑ įrengti pėsčiųjų takai (plotas - 8113 m²),
❑ įrengta lauko teniso aikštelė ir riedlenčių rampa,
❑ rekonstruotas stadionas šalia progimnazijos pastato. (Įrengti bėgimo takai, futbolo aikštelė,
daugiafunkcinė sporto aikštelė su sintetine danga, rutulio stūmimo sektorius, sektorius
šuoliams į tolį, sumontuoti treniruokliai. Stadiono teritorija apšviesta, tai sudaro sąlygas
sportuoti vakarais).

!!!!!!!!!!!!
Pasirašyta statybos rangos darbų sutartis Nr. J - 431 dėl objekto ,,Kompleksinis Švenčionėlių m. daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio tarp
Žemutinės ir Žilvičių gatvių, sutvarkymas - II etapas“ .
Planuojama pakloti lietaus nuotekų tinklus, įrengti apšvietimą, automobilių stovėjimo aikšteles, pėsčiųjų takus.
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE“ ,,ŠVENČIONIŲ RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS
GAMTINIO KARKASO TERITORIJOJE IR ESTETINIO
2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
POTENCIALO DIDINIMAS“
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“
Ateities g. rangos darbai nupirkti 2019 m. birželio 20 d.
Turgaus g. rangos darbai nupirkti 2019 m. rugpjūčio 2 d.
Prie šio projekto prisidedama ES, SB ir KPPP lėšomis.

2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
Baigiami vykdyti statybos darbai pagal „Švenčionėlių miesto kraštovaizdžio formavimo,
įrengiant kitos paskirties inžinerinius statinius (pėsčiųjų takus su apžvalgos aikštelėmis)
Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projektą“.
Bešeimininkių statinių griovimo darbai, kurie buvo viena iš šio
projekto veiklų – yra baigti.

Ateities g.
Ateities gatvės pradžia - nuo Kalno
gatvės iki Alyvų g., rekonstruojamos
atkarpos ilgis - 0,708 km

Turgaus g.
Turgaus gatvės pradžia nuo Kaltanėnų gatvės,
pabaiga ties Alyvų gatve 0,779 km

Projektas padės spręsti pagrindinę problemą – nepakankamas susisiekimo techninių
parametrų užtikrinimas Ateities bei Turgaus gatvėse, Švenčionėlių mieste. Bendras
rekonstruojamų gatvių ilgis – 1,487 km.
Planuojama įrengti lietaus nuotekų sistemą, šaligatvius, atnaujinti gatvių apšvietimą įrengiant
LED šviestuvus, pakloti a/b dangą.
Per 2019 m. metus atlikta projekte numatytų darbų už 198 930,00 Eur.
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PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP) TĘSIAMI

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
2019 metais buvo vykdomi šildymo, gaisrinio vandentiekio, elektros inžinierinių sistemų
įrengimo darbai. Pradėti vidaus patalpų apdailos darbai.

!!!!!!!!!!!!
2019 metais pradėti rengti:
Švenčionėlių miesto Geležinkelio - Kranto,
Klevų, Malūno gatvių rekonstravimo
projektai

Sodų bendrijų „Ąžuolas“ ir „Seklyčia“
Akacijų, Sodo, Šermukšnių ir Ilgosios
gatvių kapitalinio remonto projektai

Atliktų darbų vertė – 193 869,00 Eur.
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ŠVENČIONĖLIŲ MIESTAS MODERNIZUOJANT DAUGIABUČIUS GYVENAMUOSIUS NAMUS IR ATNAUJINANT
KVARTALĄ ATGIJO
Švenčionėliuose, kaip ir Švenčionyse, sparčiai juda kvartalinė ir pavienių daugiabučių renovacija

ŠVENČIONĖLIAI
PARUOŠTI IP, KURIEMS NEPRITARĖ GYVENTOJAI

1

BETA PATEIKTI VERTINTI IP, KURIEMS PRITARĖ GYVENTOJAI
DAUGIABUČIAI, KURIUOS PATVIRTINO BETA

2
0

VYKSTA TP PIRKIMO PROCEDŪROS

1
1

LAUKIAMA STATYBOS LEIDIMO

2

TP PRISTATYTAS GYVENTOJAMS
RUOŠIAMAS TP
PARUOŠTAS TP GYVENTOJŲ PRISTATYMUI
VYKSTA RANGOS DARBŲ PIRKIMAI

IP – investicinis projektas
TP – techninis projektas

1
0
0
17
17

VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI
RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI

PARUOŠTI IP, KURIEMS NEPRITARĖ GYVENTOJAI

0

BETA PATEIKTI VERTINTI IP, KURIEMS PRITARĖ GYVENTOJAI
DAUGIABUČIAI, KURIUOS PATVIRTINO BETA

2

VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI

3
7
5

0
0
1
1

RUOŠIAMAS TP

2

0

RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI

PABRADĖ

Švenčionėlių miestas, Švenčionių ir Pabradės miestų kontekste

6

1

ŠVENČIONĖLIAI

17

6
9

ŠVENČIONYS

17

28
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DŽIUGU STEBĖTI PAVIENIŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ POKYČIUS
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KVARTALINĖ RENOVACIJA ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE ĮGAVO PAGREITĮ
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PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
BAIGTI

PABRADĖS MIESTO KULTŪROS CENTRO IR
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO, VILNIAUS G. 46,
PABRADĖS M., REKONSTRUKCIJOS DARBAI
Darbams vykdyti 2019 metais skirta ir panaudota 50 000,00 Eur
savivaldybės biudžeto lėšų.
Rekonstrukcijos metu visiškai atnaujintas Pabradės kultūros centro ir
viešosios bibliotekos pastatas. Įsigyta dalis technologinės įrangos ir
baldų.

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS
„KOMPLEKSINIS PABRADĖS MIESTO DAUGIABUČIŲ

GYVENAMŲJŲ NAMŲ NR.108, 108A,
108B, 110, 110A KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS GATVĖJE,
REKONSTRAVIMAS. II ETAPAS“
Pagal projektą įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir šaligatvis prie
Vilniaus g. 110 daugiabučio namo, skalbinių džiovinimo aikštelė,
sutvarkyta ir apželdinta šio namo aplinka.

Bendra investicijų vertė
–
68 191,00 Eur
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BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ
ERDVIŲ SUTVARKYMAS“
2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Projekto įgyvendinimo metu buvo įgyvendintos dvi
veiklos:
Sutvarkyta teritorija,
esanti prie
daugiabučių
gyvenamųjų namų
kvartalo Vilniaus g.

Atlikti pravažiavimų, automobilių
stovėjimo aikštelių dangų
rekonstravimo darbai, pėsčiųjų takų,
šaligatvių dangų rekonstravimas,
lietaus nuotekų, daugiafunkcinės
sporto aikštelės, vaikų žaidimo
aikštelių, pavėsinių, lauko žaidimo
šaškių stalo, skalbinių džiovinimo
aikštelių, apšvietimo, želdynų
suformavimo / atnaujinimo, suolų su
šiukšliadėžėmis įrengimo darbai.

Sutvarkyta viešoji erdvė
palei Žeimenos upę

Teritorijoje palei Žeimenos upę, buvo
pašalinti nevertingi krūmai, medžiai,
apželdinta teritorija, įrengtas pėsčiųjų
takas, apšvietimas, nauji mažosios
architektūros elementai (suoliukai su
šiukšliadėžėmis, pavėsinė), vaikų
žaidimo aikštelė, daugiafunkcinė sporto
aikštelė su aikštelėms būtina įranga
(tinklai, krepšinio stovai ir t.t), lauko
stalo teniso stalas, įrengtos lietaus
nuotekos, aptvertos visos aikštelės.

Projektas baigiamas įgyvendinti, liko tik
parengti statybos užbaigimo
dokumentus.
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMĄ (KPP)
ATLIEKAMI

KRANTO GATVĖS ATKARPŲ
REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ
STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI
Šio projekto tikslas - parengti Kranto gatvės rekonstrukciją ir numatyti naujas automobilių
stovėjimo aikšteles kultūros centro reikmėms:
❑ Pabradės Kranto gatvės vakarinėje dalyje (Kranto g. 1A) ir prie Pabradės kultūros centro
rekonstruojama automobilių stovėjimo aikštelė su šaligatviais;
❑ Pabradės Kranto gatvės rytinėje dalyje (Kranto g. 3A) su šalia gatvės projektuojamomis
stovėjimo vietomis, automobilių apsisukimu, šaligatviu, įvažiavimais prie Pabradės kultūros
centro, įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė.

Darbų metu rekonstruojamos abi Kranto g. atkarpos, įrengiamos
stovėjimo aikštelės iš betoninių ažūrinių plytelių dangos, kurių
bendras vietų skaičius – 60 vnt., tarp jų – vietos ir neįgaliesiems,
įrengiami pėsčiųjų takai iš betoninių trinkelių, lietaus nuotekų tinklas
su infiltracinėmis talpomis, bei gatvės ir aikštelių apšvietimas.

Rekonstruojamų gatvių bendras ruožų ilgis apie

356 m.
2019 m. atlikta 75 proc. darbų.
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ (KPP)
ATLIEKAMI

PABRADĖS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBAI
Rekonstruojant gatvę numatoma atlikti šiuos darbus:

Gatvės bortais
suformuoti 6
m pločio
važiuojamąją
dalį,
rekonstruoti
asfalto dangą,
sutvarkyti
įvažiavimus į
esamus
sklypus

Vienoje gatvės
pusių nuo
Bažnyčios g. iki
pirmojo
įvažiavimo į
teritoriją
numatoma
įrengti 1,2 m
pločio šaligatvį,
kitoje per visą
rekonstruojamą
gatvės ilgį
numatoma
įrengti 1,5 m
pločio žalią
juostą, o už jos 1,5 m pločio
šaligatvį

Maždaug kas 150 m
įrengti 3 poilsio
aikšteles su
suoliukais ir
šiukšliadėžėmis

Ties šaligatvio
susikirtimu su
gatve ir
įvažiavimais
įrengti
nužemintus
gatvės bortus

0,438 km ilgio gatvė po visų atliktų
darbų pasikeis neatpažįstamai.
2019 m. atlikta 60 proc. darbų.

Rekonstruoti
vandentiekį bei
įrengti lietaus
nuotekų tinklą

Įrengti
pėsčiųjų perėją

Įrengti gatvės
apšvietimą

Tvarkomą
teritoriją
pritaikyti
žmonėms su
negalia
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2019 METAIS BUVO:

Rengiami projektai rekonstruoti ar kapitališkai
remontuoti Pabradės m. Gamyklos, Tyliosios,
Karių, Malūno, Statybininkų, Pušaitės 1 - ios
gatves

Suremontuota kelio atkarpa (0,85 km) važiuojant į Gen. S.
Žukausko poligoną

Bendra kelio žvyravimo darbų vertė –
39 762,71 Eur

2019 metais suremontuota 5,08 km pasienio kelių su žvyro danga

Bendra kelių žvyravimo ir pralaidos įrengimo darbų vertė – 158 921,07 Eur
(Kelias Prienai - Moliai, Magūnų sen.: 4,1 km, 124 509 Eur; Kelias Nr.134 (5-2V) Pabradės sen.: 0,98 km, 34 412,07
Eur)

Pradėtas rengti projektas kelio tiesimo
nuo Pažeimenės geležinkelio stoties į
poligoną
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DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA PABRADĖJE

3
5

6

9
1

IP – investicinis projektas
TP – techninis projektas

Pabradės miestas, Švenčionių ir Švenčionėlių miestų kontekste
28

17

17

9
7

6
2

0

0

ŠVENČIONYS

1

0

2

1

0

ŠVENČIONĖLIAI

1

5

PABRADĖ

RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI

VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI

RUOŠIAMAS TP

DAUGIABUČIAI, KURIUOS PATVIRTINO BETA

BETA PATEIKTI VERTINTI IP, KURIEMS PRITARĖ GYVENTOJAI

PARUOŠTI IP, KURIEMS NEPRITARĖ GYVENTOJAI

6
3
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PAVIENIŲ DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA PABRADĖJE
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2019 M. PRADŽIOJE PRASIDĖJUSI KVARTALINĖ RENOVACIJA ĮGAVO PAGREITĮ IR PABRADĖJE
Penkių daugiabučių kvartalas Pabradėje pasikeitė neatpažįstamai – po vieno daugiabučio renovacijos darbų,
paskatinti sėkmingo kaimynystės pavyzdžio, renovacijai ryžosi ir aplinkinių daugiabučių gyventojai. Šiandien
Vilniaus gatvės kvartalo bendruomenė džiaugiasi ne tik pagerėjusia gyvenimo kokybe atnaujintuose būstuose,
patrauklia gyvenamąja aplinka, bet ir perpus sumažėjusiomis šildymo sąskaitomis.
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GRAŽĖJANČIOS KAIMIŠKOSIOS TERITORIJOS
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GRAŽĖJANČIOS VIEŠOSIOS ERDVĖS
DIDESNĖS GALIMYBĖS PASIRINKTI LAISVALAIKIO PRALEIDIMO BŪDĄ
SUDARYTOS PALANKIOS SĄLYGOS EDUKACINIAMS UŽSIĖMIMAMS
GERĖJANTI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA, GRAŽĖJANČIOS KAIMŲ GATVĖS
SPARČIAI MODERNIZUOJAMI BENDRUOMENIŲ NAMAI
DAUGIAU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ KAIMUOSE
SUDARYTOS PUIKIOS GALIMYBĖS SPORTUOTI LAUKE
SUREMONTUOTI MELIORACIJOS GRIOVIAI
ĮRENGTA PUIKI BAIDARIŲ PRIEPLAUKA
ATGAIVINTAS DVIRAČIŲ TAKAS
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2019 M. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ (Veikla ,,Tradicinių amatų centrų plėtra“)
TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO REŠKUTĖNUOSE
PLĖTRA

287 205,98 Eur

Projekto įgyvendinimo metu rekonstruota mūrinė katilinė ir pritaikyta amatų
centro pagalbinėms reikmėms, nugriautas šalia esantis ūkinis pastatas ir pastatyta
stoginė malkoms, sutvarkyta viešoji erdvė šalia amatų centro (apželdinta ir
sutvarkyta teritorija, įrengti pėsčiųjų takai, laužavietės, mediniai suoliukai, suolai,
šiukšliadėžės, įrengtos pavėsinės su suolais, įrengta segmentinė tvora, medinė
tvora, įrengtas apšvietimas), įsigyta nauja įranga, įrenginiai, technika,
mechanizmai, baldai, kita įranga, kompiuterinė įranga ir programos, kitos
elektroninės, skaitmeninės technikos bei kitos prekės, tiesiogiai susijusios su
projekto įgyvendinimu (mediena, molis, siūlai, verpalai ir kt.), sertifikuotos 6
tradicinių amatų mokymo programos.
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
INVESTICIJOS Į BENDRUOMENINĖS
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRĄ STRŪNAIČIO
KAIME

140 532,72 Eur

Projekto įgyvendinimo metu buvo pagerinta Kultūros paskirties
pastato (Unik. Nr. 4400-0561-7054), esančio Švenčionių g. 27, Naujojo
Strūnaičio k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav. būklė bei sutvarkyta
viešoji erdvė (sutvarkytas gerbūvis,
įrengta mažoji architektūra (suoliukai,
šiukšliadėžės)
bei
sportiniams
renginiams
sukurta
sporto
infrastruktūra ir vaikų žaidimams
pritaikytos aikštelės, treniruokliai bei
kultūriniams
renginiams
įrengta
vasaros estrada).
Įgyvendinus visas projekto veiklas buvo išspęsta pagrindinė
problema, kuri neleido bendruomenės nariams saugiai tenkinti
laisvalaikio praleidimo, kultūrinio, dvasinio, švietimo ir kt. poreikius.

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Vietos projektai, įgyvendinami bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu
(veiklos sritis LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą)

BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMAS PALEI ŽEIMENOS UPĘ

104 302,04 Eur

Įgyvendinant projektą investuota į Švenčionėlių seniūnijoje Platumų kaime esančią teritoriją
palei Žeimenos upę, sukurta viešoji erdvė, skirta viešam naudojimui, laisvalaikio, poilsio
praleidimui bei kultūriniam gyvenimui.
Atlikti teritorijos palei Žeimenos upę
kraštovaizdžio sutvarkymo darbai: įrengtas
pėsčiųjų takas, paplūdimio takas ir takas ant
pontonų. Įrengtas paplūdimys su smėlio
danga, 3 automobilių stovėjimo aikštelės,
atraminė sienutė ir gultai. Įrengta vieta
treniruoklių aikštelei su 5 treniruokliais ir
vaikų žaidimo aikštele. Taip pat mažosios
architektūros
elementai
(suoliukai,
šiukšliadėžės,
pavėsinė,
persirengimo
kabinos, atitvarų stulpeliai, informaciniai
stendai).
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRMĄ (KPP) ATLIKTA:

LAUKO G. (ŠVENTOS K., ŠVENČIONĖLIŲ SEN.)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

63 087,00 Eur

AUŠROS G. (PAVOVERĖS K., PABRADĖS SEN.)
REMONTO DARBAI

28 931,22 Eur

TAIKOS G. (SVIRKŲ K., SVIRKŲ SEN.)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

29 636,52 Eur
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRMĄ (KPP) ATLIKTA:

RAMIOJI G. (ZADVARNINKŲ K., ŠVENČIONIŲ SEN.)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

VIENKIEMIŲ G., ĄŽUOLO G., SLĖNIO G., FABRIKO G.
(ADUTIŠKIO MSTL., ADUTIŠKIO SEN.) PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI

KARKLINĖS G. (STRŪNAIČIO SEN., VIDUTINĖS K.)
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

32 382,63 Eur

118 976,98 Eur

20 464,08 Eur

Iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų pagal Europos Sąjungos solidarumo
fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms
priemonėms taikyti taisykles
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2019 BUVO ATLIKTI ŠIE DARBAI:
Švenčionių rajono savivaldybės Svirkų k. v. melioracijos
projektų Nr. 18 (1985 m.) ir Nr. 19 (1989 m.) griovių ir juose
esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių remonto
darbai

Pralaidos griovyje Gr. Nr. 3 Švenčionių rajono savivaldybės
Svirkų melioracijos projekto Nr. 1 (1962 m.), 2017 m.
nukentėjusios nuo liūčių, remonto darbai

Švenčionių rajono
savivaldybės Magūnų
k. v. melioracijos
projekto Nr. 6 (1974
m.), griovio ir jame
esančių statinių 2017
m. nukentėjusių nuo
liūčių rekonstrukcijos
darbai

Švenčionių rajono savivaldybės Magūnų k.
v. melioracijos projekto Nr. 6 (1974 m.),
melioracijos statinių 2017 m. nukentėjusių
nuo liūčių rekonstrukcijos darbai

Švenčionių rajono
savivaldybės Adutiškio
k. v. melioracijos
projektų Nr. 4 (1961
m.) ir Nr. 5-6 (1965
m.) griovių ir juose
esančių statinių, 2017
m. nukentėjusių nuo
liūčių, remontas

BENDRA VISŲ DARBŲ
VERTĖ–287 120 EUR

Švenčionių rajono savivaldybės Bačkininkų k. v.
melioracijos projekto Nr. (1985 m.), griovių ir
juose esančių statinių 2017 m. nukentėjusių nuo
liūčių remonto darbai

Švenčionių rajono
savivaldybės
Jakelių k. v.
melioracijos
projektų Nr. 13
(1979 m.) ir Nr. 1
(1965 m.) griovių
ir juose esančių
statinių, 2017 m.
nukentėjusių nuo
liūčių, remontas
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2019 M. ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

ADUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI
Projektas buvo inicijuotas norint pagerinti Adutiškio miestelio viešąją infrastruktūrą prie Kamajos upelio ir Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios,
sukuriant viešąją erdvę poilsio, laisvalaikio, sveikatingumo zoną, pritaikant ją kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, taip skatinti
kaimo vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.
Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta:
❑ pėsčiųjų takas;
❑ vaikų žaidimo aikštelė;
❑ 9 lauko treniruokliai;
❑ mažosios architektūros elementai;
❑ įrengtas privažiavimas su automobilių aikštele, nuovaža;
❑ atliktas gatvės šaligatvio remontas;
❑ įrengtas amfiteatras;
❑ laužavietės zona;
❑ atstatyti žali plotai;
❑ įrengti lauko apšvietimo tinklai;
❑ atlikti lauko elektroninių ryšių darbai.

2019 m. atlikta 90 proc. darbų.
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

BENDRUOMENĖS CENTRO PRIENŲ KAIME PLĖTRA
Projekto tikslas - bendruomenės pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei bei kultūrinei veiklai bei kaimo vietovės
ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo skatinimas bei viešosios erdvės prie pastato sutvarkymas.
Per 2019 m. apleistas ir nefunkcionalus pastatas pasikeitė neatpažįstamai.
2019 m. atlikta 95 proc. darbų.

2019 m. buvo:

Baigti buvusio vaikų darželio
pastato rekonstrukcijos darbai
(apšiltintas pastato fasadas, įrengta
šiuolaikiška šildymo sistema „oras
- vanduo“, atlikti patalpų
perplanavimo ir apdailos darbai,
pakeistos visos pastato inžinerinės
sistemos)

Įrengti vaikų užimtumo,
savišvietos kambariai,
virtuvė, sanitariniai mazgai,
pastato palėpėje įrengta salė
bendruomenės poreikiams

Sklype, šalia pastato, įrengtos
automobilių stovėjimo ir vaikų
žaidimo aikštelės, teritorija
aptverta

Įsigyta buitinė ir
kompiuterinė įranga,
sportinis inventorius
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

KARTOS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PLĖTRA PAŠAMINĖS KAIME
Įgyvendinamo projekto pagrindinė idėja buvo pozityvus noras
prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo bendruomenės
poreikiams, užimtumo didinimui bei socialinės, ekonominės
plėtros skatinimui kaimo vietovėse.
2019 m. buvo:
❖ Atliktas dalies buvusio vaikų darželio pastato kapitalinis remontas;
❖ Įrengtas savišvietos kabinetas, salė, virtuvė, sanitariniai mazgai;
❖ Sumontuota nuolatinės priežiūros nereikalaujanti šildymo sistema „oras - oras“;
❖ Šalia suremontuoto pastato įrengta daugiafunkcinė ir vaikų žaidimo aikštelės;
❖ Teritorija apšviesta;
❖ Įsigyta buitinė ir kompiuterinė įranga, sportinis inventorius.
2019 m. atlikta 95 proc. darbų.

64

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Vietos projektai, įgyvendinami bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu
(veiklos sritis LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą)

BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PABRADĖS MIESTE
Projektas buvo inicijuotas Švenčionių rajono savivaldybės ir Pabradės bendruomenės ,,Domus“,
norint sukurti Pabradės miestelio viešąją infrastruktūrą prie Žeimenos upės, sukuriant viešąją poilsio,
laisvalaikio, sporto, sveikatingumo zoną, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, ekonominei,
socialinei, kultūrinei veiklai bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo
mažinimą.
Sukūrus viešąją erdvę intensyviai bus propaguojamas aktyvus ir konstruktyvus bendruomenės
gyventojų dalyvavimas bendruomeninėje aplinkoje ir tuo pačiu gerinamas viešųjų paslaugų teikimas.
Be to, įrengta baidarių prieplauka prisidės prie įvairesnio laisvalaikio praleidimo miestelyje, ko
iki šiol nebuvo.
2019 m. atlikta 95 proc. darbų.
Išvalytas ir
įrengtas krantas
Įrengti lauko
treniruokliai,
mediniai laiptai,
biotualetas

PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO
METU BUVO:
Atstatytos ir
apželdintos
pažeistos
dangos

Įrengta
persirengimo
kabina, mažosios
architektūros
elementai
(suoliukai su
šiukšliadėžėmis)

Įrengta baidarių
prieplauka iš
pontonų,
pontoninis
Įrengta vaikų žaidimo
lieptas
aikštelė (laipynė –
karstyklė; karuselė;
dvivietės supynės;
smėlio dėžė;
čiuožykla; tinklinė
laipynė – piramidė)
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IŠ ŽVYRKELIŲ ASFALTAVIMO PROGRAMOS LĖŠŲ
ATLIEKAMI

GELEŽINKELIO GATVĖS KALTANĖNŲ
MIESTELYJE ASFALTAVIMO DARBAI
❖
1034 m ilgio gatvė nuo geležinkelio pervažos iki Molėtų gatvės
džiugins nauja asfalto danga, dvejomis važiuojamosios dalies juostomis,
kurių bendras plotis – 5,5 m;
❖
Iš abiejų gatvės pusių bus įrengiami 0,5 m pločio kelkraščiai iš
skaldos bei dirvožemio mišinio;
❖
Šalia įvažiavimų į Sodų g. planuojama įrengti du trapecinio greičio
mažinimo kalnelius;
❖
Ties įvažiavimais į sklypus bus įrengiamos nuovažos su asfalto
danga, kurių plotis ne mažiau nei 3,5 m pločio.

PRADĖTI DVIRAČIŲ TAKO PABRADĖS
SENIŪNIJOJE ATGAIVINIMO DARBAI
Seniūnijos tikslas - atgaivinti pėsčiųjų / dviračių taką, esantį nuo
Pabradės link Pavoverės.
2019 metais buvo pradėti genėti seni medžiai, pašalinti menkaverčiai
augalai - aplinka vis gražėjo.
2020 metais planuojama įrengti suoliukus, šiukšliadėžės bei
informacinius stendus.
Pabradę ir Pavoverę jungiančiu taku vaikščiojantys gyventojai po
rekonstrukcijos galės jaustis saugiau.
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Parengti projekto ,,Vietinės reikšmės kelio 106 (5-2V) ruožo (Magūnų g.
Nr. 1A 6.150) rekonstrukcija“ projektiniai sprendiniai
Inicijuojamo projekto tikslas – rekonstruojant vietinės reikšmės Magūnų
gatvės viešojo kelio ruožą, padidinti Kločiūnų kaimo vietovės gyvybingumą,
pagerinti gyvenamąją aplinką, sudaryti sąlygas pagerinti vietos gyventojų
susisiekimo galimybes bei prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės
užtikrinimo.
Numatomas įgyvendinti projektas spręs pagrindinę kaime egzistuojančią
problemą – nepatenkinama viešosios infrastruktūros būklė ir su tuo susijusios
socialinės ir ekonominės problemos, lemiančios gyventojų pasyvumą ir
nedarbą bei menkas pajamas.

2019 m. pradėjome paruošiamuosius šio
projekto darbus – pateikėme paraišką ir
parengėme projekto ,,Vietinės reikšmės kelio
106 (5-2V) ruožo (Magūnų g. Nr. 1A 6.150)
rekonstrukcija“ projektinius sprendinius.

2019 m. parengtas Svirkų bendruomenės namų
statybos techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė
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GERĖJANTI GYVENIMO KOKYBĖ
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ĮGYVENDINAMI VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PROJEKTAI
PATOGI IR ESTETIŠKA RŪŠIUOJAMŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMA
APŠVIEČIAMOS GATVĖS
ĮSIKŪRUSIOS DALIJIMOSI DAIKTAIS STOTELĖS: VIENI DAIKTUS PALIKS, KITI PASIIMS!
KOKYBIŠKESNIS GYVENTOJŲ APTARNAVIMAS
INFORMACINIŲ NUORODŲ GAUSA
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Bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomas projektas

„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“

PARENGTI VANDENTVARKOS
PROJEKTAI:

Pareiškėjas yra UAB „Vilniaus vandenys“, projektas
bendrai finansuojamas ES struktūrinių fondų ir
Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.
2019 m. užbaigta projekto veikla „Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose".
„Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tiesimo
Miško skg. Švenčionių m. techninis projektas.“,
projekto sąmatinė vertė 111,8 tūkst. Eur

Projekto apimtyje Švenčionėlių mieste:

Nutiesta 1,13 km
vandentiekio tinklų

sudaryta galimybė
prisijungti
53 būstams

„Gyvenamųjų namų Vilniaus g. Nr. 35, 37, 39, 41
Pabradės m., prijungimo prie nuotekų tinklų
techninis projektas“, projekto sąmatinė vertė
31,8 tūkst. Eur

„Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų tiesimo
Liepų g. Švenčionių m. techninis projektas“,
projekto sąmatinė vertė 180,1 tūkst. Eur

Nutiesta 2,51 km
nuotekų tinklų
sudaryta galimybė
prisijungti

79 būstams Malūno, Ateities, Ryto,
Turgaus, Lauko gatvėse, gyvenamųjų
namų kvartale
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2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ užsakymu, bendradarbiaujant su Aplinkos projektų
valdymo agentūra bei Švenčionių rajono savivaldybe, buvo suprojektuoti ir pastatyti nauji vandens
gerinimo įrenginiai Sarių k., Šventos k., Trūdų k., Milkuškų k., Magūnų k. bei Pabradės m. Vilniaus
g. vandenvietėse. Be to papildomai, statant vandens gerinimo įrenginius Milkuškų k., Trūdų k. ir
Magūnų k., buvo išgręžti nauji gręžiniai.

RAJONO SAVIVALDYBĖ NUOLAT GAUNA
GYVENTOJŲ PRAŠYMUS ĮRENGTI
APŠVIETIMĄ, VANDENTIEKIO, BUITINIŲ IR
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS

Įgyvendinus projektą ,,VANDENS
TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS
REKONTSTRUKCIJA IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“ gyventojams
tiekiamas
higienos
reikalavimus
atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat
rūpinasi vandens tiekėjas – UAB
„Pabradės komunalinis ūkis“.
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ savo
galimybėmis, nepritraukiant kitų įmonių ir
investuotojų, pastatė vandens gerinimo
įrenginius Cirkliškio kaime bei planuoja
baigti vandens gerinimo įrenginių statybos
darbus Bačkininkų kaime.

Reaguodami į tokius gyventojų prašymus 2019 metais buvo
atlikti šie darbai:

Vandens kokybė
po vandens gerinimo
atitinka higienos
normų HN 24:2017
reikalavimus.

Buitinių nuotekų įrengimas
gyv. namui Ežero g. 12,
Bačkininkų k. Svirkų sen.
(4 479 Eur)

Lietaus nuotekų tinklų
(kanalizacijos) Švenčionių
rajono savivaldybės
administraciniame pastate
remontas (1300 Eur)

Apšvietimas Jurgeliškės
kaime Svirkų seniūnijoje
( 5 315 Eur)

Apšvietimas Činčikų kaime
Švenčionių seniūnijoje
(11 737 Eur)

Apšvietimas Cegelnės
kaime Pabradės seniūnijoje
(3 154 Eur)
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VYKDANT VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRĄ,
ĮVYKDYTAS PROJEKTAS

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

„PRIVAČIŲ NAMŲ PRIJUNGIMAS PRIE CENTRALIZUOTO NUOTEKŲ
SURINKIMO SISTEMŲ PABRADĖS, ŠVENČIONĖLIŲ IR ŠVENČIONIŲ
MIESTUOSE“

,,ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ
ATLIEKŲ SURINKIMAS APVAŽIAVIMO
BŪDU, TRANSPORTAVIMAS IR SAUGUS
ŠALINIMAS“

Prie esamų ir eksploatuojamų
centralizuotų Pabradės, Švenčionėlių ir
Švenčionių miestų tinklų prijungta net
130 naujų vartotojų.

Švenčionių m. (96
nauji vartotojai)
Pabradės m. (22 nauji
vartotojai)
Švenčionėlių m. (9 nauji
vartotojai)

Cirkliškio k. (3 nauji
vartotojai)

Iš visuomeninės paskirties ir
individualių
gyventojų
pastatų
apvažiavimo būdu surinkta ir saugiai
pašalinta 114,75 t asbestinio šiferio
atliekų.

Švenčionėlių sen.
(15 gyventojų, 1
visuomeninės
paskirties pastatas)
Švenčionių sen. (20
gyventojų)

Svirkų sen. (4
gyventojai)

Magūnų sen. (1 gyventojas)

Cirkliškio sen. (7
gyventojai, 1 visuomeninės
paskirties pastatas)

Įvykdyta darbų už 177 459,87 Eur

Pabradės sen.
(2 gyventojai, 1
visuomeninės
paskirties
pastatas)

Įvykdyta darbų už 17 915,27 Eur
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INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ
ĮRENGIMAS IR REKONSTRUKCIJA IR KONTEINERIŲ
KONTEINERINĖMS AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. rugsėjo
mėnesį. Sėkmingai vykdomos projekto veiklos, jau
investuota daugiau nei 86 proc. projekto
įgyvendinimui skirtų lėšų.
2018 - 2019 metais įrengtos 65 konteinerių aikštelės,
įsigyta 202 antžeminių ir 113 požeminių konteinerių.

2020 m. bus baigtos įrengti dar 38 naujos antžeminių konteinerių aikštelės bei įsigyti
184 antžeminiai konteineriai.

Įgyvendinus projektą sukurtais rezultatais jau gali naudotis miesto ir rajono gyventojai, miesto
svečiai.
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ŠVENČIONIŲ RAJONE ĮSIKŪRĖ DALIJIMOSI DAIKTAIS
STOTELĖS: VIENI DAIKTUS PALIKS, KITI PASIIMS
2019 m. gruodžio mėnesį duris atvėrė unikali erdvė daiktų dalinimosi
stotelė DĖK‘ui – erdvė tiems, kurie nenori teršti aplinkos
nebereikalingais, tačiau vis dar geros būklės daiktais ir tiems, kurie
suteiks daiktams antrus namus.

Naujosios stotelės įsikūrė dviejuose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse Pliauškių k.
4, Švenčionėliuose bei Lauko g. 31, Maleikėnų k., Pabradėje. Jose nuo šiol bus galima palikti
nebenaudojamus, nusibodusius daiktus ar baldus, kuriuos vėliau nemokamai galės pasiimti kiti!
Kaip veikia pati idėja ir platforma:
https://www.stoteledekui.lt
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SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

,,TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ
ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Įsigyti 82 kub. m talpos tekstilės atliekų surinkimo konteineriai, kurie buvo pastatyti naujai
įrengtose komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse. Iš viso 8 tekstilės (skirti nereikalingiems
drabužiams bei avalynei) konteineriai.
KONTEINERIAI PASTATYTI:

👉Švenčionyse:
❖
❖
❖

Taikos g. 10 (požeminių konteinerių aikštelėje),
Vilniaus g. (Rymo g. kvartale požeminių konteinerių aikštelėje),
Stoties g. 12 (antžeminėje konteinerių aikštelėje).

👉Švenčionėliuose:
❖
❖
❖

Lauko g. 49 (požeminių konteinerių aikštelėje),
Žilvyčių g. 10 (požeminių konteinerių aikštelėje),
Liepų ir Bažnyčios g. (Bažnyčios g. 32) sankryža (požeminių konteinerių aikštelėje).

👉Pabradėje:
❖
❖

Architektų g. 3 (požeminių konteinerių aikštelėje),
Vilniaus g. 112 (požeminių konteinerių aikštelėje).
Į pilka spalva nudažytus konteinerius su užrašu „TEKSTILĖ" galima
mesti tiek panaudotus, tačiau dar tinkamus nešioti, tiek jau senus ir niekam
netinkamus tekstilės gaminius, avalynę bei pliušinius žaislus. Išrūšiavus,
dalis tekstilės bus tinkama antriniam naudojimui, kita dalis - perdirbimui.
Likusi neperdirbama ir nepanaudojama tekstilė bus sudeginama. Taip
suteiksime daiktams naują gyvenimą ir prisidėsime prie švaresnių mūsų
rajono miestų kūrimo.
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Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje yra įgyvendinamas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas projektas „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ pagal 2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų
programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R920-01-0004 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Gyventojų patogumui planuojamas
įgyvendinti „WiFi4EU“ projektas
viešosioms nemokamo belaidžio interneto
zonoms įrengti.
2019 m. parengti pirkimo dokumentai
projekto įrangai bei įrengimo darbams
pirkti.

2019 m. iš projekto lėšų įrengtas Švenčionių rajono savivaldybės
klientų priimamasis: atliktas patalpų remontas, įsigyti biuro baldai,
kompiuterinė technika. Taip pat įrengtas kampelis mažiesiems
lankytojams.
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Švenčionių rajono savivaldybė, drauge su partneriais (Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono
savivaldybėmis), įgyvendina projektą

,,PIETRYČIŲ LIETUVOS TURIZMO MARŠRUTAS“,
kurio dėka

KELIAUTI RAJONE DAROSI VIS PATOGIAU!
Šio turizmo maršruto tikslas – skatinti lietuvius bei Lietuvos svečius atrasti kelionių
maršrutus Lietuvoje ir geriau pažinti dar mažai žinomas savo šalies vietas.
Projekto dėka Švenčionių rajone jau galite pastebėti:
➢ 7 informacinius stendus (prie Rėkučių, Pavajuonio gynybinio įtvirtinimo, „Ryto“ draugijos
Reškutėnų mokyklos pastato, Šventos dvaro sodybos fragmentų, Pavoverės Šv. Kazimiero
bažnyčios statinių komplekso, Naujo Strūnaičio (Šv. Apaštalų Petro ir Povilo) bažnyčios,
Konaževskių šeimos koplyčios - mauzoliejaus, Cirkliškio dvaro);
➢ taktilinį stendą, pritaikytą regėjimo negalią turintiesiems (prie Labanoro Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčios);
➢ net 145 rudus kelio ženklus, išsibarsčiusius po rajoną ir žyminčius lankytinus objektus!

Kitąmet Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės
miestuose bei Kaltanėnų miestelyje bus įrengti
išmanieji informaciniai stendai, kuriuose bus
pateikta visa kraštiečiams ir svečiams naudinga
rajono turizmo informacija ir kt.
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DĖMESYS VERSLUI
❑
❑
❑
❑
❑
❑

ŠVENČIONIŲ RAJONAS ATVIRAS INVESTUOTOJAMS
ŠVENČIONĖLIŲ PRAMONĖS ZONOS PLĖTRA IR SIŪLOMI SKLYPAI ŠIOJE ZONOJE
DIDESNIS DĖMESYS INVESTUOTOJUI
MOKESČIŲ LENGVATOS VERSLUI
VERSLO PARAMOS FONDAS
PADĖKA VERSLININKAMS
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ŠVENČIONIŲ RAJONAS ATVIRAS INVESTUOTOJAMS
❖

2019 m. birželio mėn. meras kartu su komanda dalyvavo

organizuojamame
renginyje
apie
teritorijų
investuotojams parengimą ir turimų lūkesčių
įgyvendinimą.
Švenčionėlių plyno lauko teritorijos įveiklinimas
yra strateginis savivaldybės prioritetas, todėl renginyje
buvo pasisemta puikių idėjų.

❖

Pasisemti gerosios patirties ir pavyzdžių kaip pritraukti
investicijas rajone meras kartu su komanda atvyko pasisvečiuoti į
Tauragę. Jauniausias Lietuvos meras Dovydas papasakojo apie
vykstančius darbus, projektus Tauragėje.
Vizito tikslas - susipažinti su privačia iniciatyva kuriamu Tauragės Industriniu parku.

Šio pramoninio parko įkūrėjas Antanas Stankus mielai pasidalino idėjomis ir
vizijomis, kaip plėtoti tokius parkus Lietuvoje. Šiuo metu čia sukurta apie
1000 darbo vietų.
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ŠVENČIONĖLIŲ PRAMONĖS ZONOS PLĖTRA

SIŪLOMI SKLYPAI ŠIOJE
ZONOJE

Švenčionėlių plyno lauko investicijų zona kuriama siekiant pagerinti verslo aplinką,
pritraukti investuotojus ir sukurti naujas darbo vietas. Savivaldybės biudžeto lėšomis šioje
teritorijoje 2015 - 2018 metais buvo nutiesta nauja Pašaminės gatvė, įrengtas modernus
apšvietimas, pakloti magistraliniai vandentiekio ir nuotekų tinklai.
2019 m. sausio mėnesį buvo pateikta paraiška Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerijai ,,Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar) sutvarkymo
valstybės lėšomis“.

Skirtas finansavimas – 238 975,00

Po derybų ir pokalbių su investuotoju 2019 m. Švenčionėlių plyno lauko investicijų zona
sulaukė naujo potencialaus investuotojo. UAB „Arkoro grupė“ įsigijo vieną iš čia esančių žemės
sklypų ir planuoja statyti naują langų, durų bei fasadų konstrukcijų gamybos cechą.
„Arkoro grupė“ jau pradėjo
projektuoti gamybinį pastatą, į kurį
investuos 250 - 500 tūkst. eurų.
0,7 ha sklype iškilsiančiame
ceche ketinama įdarbinti nuo 8 iki
20 darbuotojų.

Įsigyti sklypai

3

Pramonės ir sandėliavimo
paskirties sklypas
Komercinės paskirties sklypas

7
3
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DĖMESYS INVESTUOTOJUI
Meras deda visas pastangas, kad savivaldybės ir verslo bendradarbiavimas būtų kuo glaudesnis. Pagrindinis to bendradarbiavimo tikslas yra nauda tiek
pačiam verslui, tiek pačiai rajono bendruomenei.
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ YRA PASIRAŠIUSI DVI BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU VERSLO SUBJEKTAIS:

Sutartimis savivaldybė įsipareigojo sutvarkyti Pabradės aplinką, įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką, žaidimo aikšteles, viename iš rečiausių architektūriniais sprendimais
Lietuvoje pasižyminčiame Adutiškio miestelyje iki įmonės pakloti vandentiekio tinklus.
✓

UAB Intersurgical dirba beveik 2 tūkst. žmonių, ir ne tik iš mūsų rajono, bet ir viso
regiono. Įmonė intensyviai plečia savo veiklą - Arnionių gatvėje pradėtas statyti įmonės
naujas logistikos centras. Atsižvelgiant į didelių gabaritų autotransporto eismą bei Pabradės
miesto gyventojų didžiulį poreikį patekti į poilsio zoną bei plėtojant savivaldybės ir
Pabradėje įsikūrusios stambios kompanijos bendradarbiavimą, pagal 2019 m. Vietinių kelių
priežiūros ir plėtros programą projektui „Pabradės miesto Arnionių gatvės atkarpos (2
etapas) Švenčionių r. sav. statyba“ finansuoti buvo skirta – 125,4 tūkst. Eur.

Arnionių gatvėje 2018 metais buvo pradėtas ir 2019 metais baigtas
Arnionių gatvės statybos 2 etapas (nuo Arnionių g. iki tvenkinio).

Tai 0,426 km gatvė, kurios 0,245 km važiuojamos dalies plotis
6,5 m, skirta autotransportui, kita dalis - 0,181 km skirta
dviratininkų ir pėsčiųjų eismui.

80

✓

2019 m. intensyviai vyko projekto ,,KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“
darbai, kurių metu buvo sutvarkyta visa pakrantė palei Žeimenos upę,
įrengta baidarių prieplauka, pėsčiųjų takas, sportinė infrastruktūra, poilsio
zonos, vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkyta visa kvartalo teritorija.

✓

Adutiškio miestelyje buvo pakloti vandentiekiai iki
Adutiškio reabilitacijos ir slaugos centro pastato. Intensyviai
vyko projekto ,,ADUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠOSIOS
ERDVĖS PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI“ darbai, kurių
metu netoli centro buvo įrengta poilsio zona, vaikų žaidimo
aikštelė, treniruokliai, pėsčiųjų takas, šaligatvis, apšvietimas,
lauko estrada.
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MOKESČIŲ LENGVATOS VERSLUI

Pagalba bei
konsultacijos,
operatyvus
formalumų
tvarkymas
Švenčionių
rajono
savivaldybėje

Tiesioginės ir
greitos derybos
su Švenčionių
rajono
savivaldybės
vadovais

Reikšmingos
ilgalaikės žemės
ir turto mokesčių
lengvatos, kurios
priklauso nuo
investicijų dydžio

VERSLO PLĖTROS FONDAS
Kaip ir kiekvienais metais Švenčionių rajono savivaldybė skyrė lėšas paramai
verslui per Verslo plėtros fondą.
Teikti paraišką ir gauti savivaldybės paramą galima buvo šioms sritims:
✅ darbo vietų kūrimui – iki 3 tūkst. Eur
✅ naujai įrangai ar verslo plėtrai – padengiant apie 50% išlaidų, bet ne daugiau
kaip 5 tūkst. Eur
Į 2019 metais Verslo plėtros fondą kreipėsi net 73 rajono ūkininkai. Šia priemone
siekiama aktyvinti verslo bendruomenę, ieškoma sąsajų tarp ekonominių ir
socialinių partnerių bei vietos valdžios.

Panaudota
69.800,00
Eur

Skirta 70.000,00
Eur
2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T – 101 Taryba priėmė sprendimą ,,DĖL
FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT
VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI,
NUSTATYMO“ pagal kurį nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo fiksuoto pajamų
mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai
veiklai bei lengvatos, taikomos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus
2020 metais vykdomai veiklai.
Nuoroda į Tarybos sprendimą - http://svencionys.lt/index.php?3033712392

Suteikta negrąžintina
finansinė parama 67
paraiškas pateikusiems
ūkio subjektams

Paramos kryptys:
Naujų darbo vietų kūrimui, naujos įrangos, baldų,
transporto priemonių įsigijimui ir kitai, smulkų verslą
skatinančiai, veiklai

2019 m. surengti

4

Švenčionių rajono Verslo plėtros komisijos posėdžiai.
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TRADICIJA TAPĘS, ATVIRAS VISIEMS VERSLO ATSTOVAMS, PADĖKOS VERSLUI
VAKARAS
Padėkos verslui vakaras skirtas padėkoti ir pabūti kartu su tais,
kurie rūpinasi rajono gyventojų darbo vietomis, plėtoja gamybą,
verslą ir moka mokesčius į rajono biudžetą.

Meras nuoširdžiai dėkojo už palaikymą ir suteiktą finansinę paramą organizuojant
miesto šventes ir kitus rajono renginius. Šventinio vakaro metu iškilmingai įteiktos
padėkos įmonėms ir jų vadovams, stabiliai plėtojantiems verslą rajone ir minintiems
veiklos 20-tąjį ir 25-tąjį jubiliejus.
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VAIKAI IR JAUNIMAS – MŪSŲ VISUOMENĖS ATEITIS
❑
❑
❑
❑
❑

MAŽIESIEMS BŪSIMOS NAUJOS, MODERNIOS GRUPĖS LOPŠELIUOSE – DARŽELIUOSE
ŠIUOLAIKIŠKOS MOKYMOSI ERDVĖS
NEMOKAMOS VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS
ĮDOMIOS UŽIMTUMO VEIKLOS
DĖMESYS ABITURIENTAMS IR JAUNIMUI
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VAIKAI IR JAUNIMAS YRA MŪSŲ RAJONO ATEITIS. TODĖL MES DEDAME VISAS PASTANGAS, KAD UŽTIKRINTUMĖME JIEMS
KUO GERESNĘ, PATOGESNĘ IR KOMFORTIŠKESNĘ APLINKĄ TIEK MOKYMUISI, TIEK LAISVALAIKIO PRALEIDIMUI

Sparčiai įgyvendinamas projektas „ŠVENČIONIŲ Z. ŽEMAIČIO

GIMNAZIJOS PASTATO MODERNIZAVIMAS“
2019 metais buvo pradėti Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos bendrabučio
korpuso rekonstrukcijos darbai. Pastato paskirtis bus pakeista į mokslo paskirtį.
Darbų kaina pagal sutartį - 610 490,00 Eur.
2019 metai darbų įvykdyta už 170 511,00 Eur.
Atlikti visi reikalingi griovimo darbai, pakeista
šildymo sistema, vykdomi elektros inžinerinių
sistemų įrengimo darbai, sumontuotas keltuvas
neįgaliųjų poreikiams.
2019 metais nupirkti Z. Žemaičio gimnazijos
fasadų šiltinimo ir apdailos darbai. Tai paskutinis
darbų etapas.
Mokyklos pastatas pasikeis neatpažįstamai, pagėrės mokymosi ir darbo
sąlygos, bus taupoma energija.

2019 m. prasidėjo ikimokyklinių įstaigų erdvių modernizavimo iš ES lėšų
projektas „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONE“
Inicijuojamo projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Švenčionių rajone.
Projekto įgyvendinimo metu
planuojama investuoti į ugdymo
įstaigų
infrastruktūros
modernizavimą bei aprūpinimą
priemonėmis, skatinančiomis
vaikų
kūrybiškumą
ir
savireguliaciją.
Projekto metu, siekiant teikti aukštos kokybės poreikius atitinkančias
paslaugas, kompleksiškai pertvarkomos 4 ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupės Švenčionėlių lopšelyje - darželyje „Vyturėlis“, 4 ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupės Švenčionių lopšelyje - darželyje
„Gandriukas“ bei 6 grupės Pabradės lopšelyje - darželyje „Varpelis“.
2019 m. liepos 23 d. buvo pasirašyta rangos darbų
sutartis dėl Švenčionių, rugsėjo 9 d. dėl Pabradės, rugsėjo
16 d. dėl Švenčionėlių lopšelių - darželių I etapo
kapitalinių darbų.

85
Įvykdyta didžioji dalis darbų įgyvendinant projektą

„ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS
EDUKACINIŲ ERDVIŲ EFEKTYVINIMAS“
Visiškai atnaujintas gimnazijos salės interjeras, įrengtos naujos erdvės,
atnaujinta šildymo sistema, pakeista apšvietimo įranga ir instaliacija.
Suremontuotos ir modernizuotos patalpos, pritaikant kūrybiškumą
skatinančios erdvės koncepciją.
Darbai finansuojami Europos sąjungos fondų lėšomis ir savivaldybės
biudžeto lėšomis.

2019 m. atlikta darbų už 227 366,00 Eur

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su
Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija baigė įgyvendinti
projekto
„ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ

PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS“ I etapą
Projekto metu buvo rekonstruotos progimnazijos (buvusio mokyklos bendrabučio)
pastato pirmo, antro ir trečio aukšto erdvės. Pirmame aukšte apjungtos valgyklos,
bibliotekos, skaityklos ir muziejaus patalpos, transformuojamų stiklinių pertvarų pagalba
sukurtos modernios edukacinės erdvės.
Antrame aukšte sukurtos meninės pakraipos erdvės,
skirtos dailės, tapybos, muzikos ir kitiems
užsiėmimams. Trečiame aukšte sukurtos informacinių
technologijų, technologijų ir kalbų mokymuisi
reikalingos erdvės. Taip pat įsigyti reikalingi baldai ir
įranga.

2020 metais planuojama
įgyvendinti antrą šio projekto
etapą,
kurio
metu
bus
atliekami
sporto
salės
atnaujinimo darbai, o trečiame
aukšte klasių remonto darbai,
pritaikant jas gamtos mokslo
laboratorijoms.
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VASAROS PRADŽIOJE PRASIDĖJUSI SPORTO AIKŠTYNO
REKONSTRUKCIJA PRIE ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS JAU
BAIGTA! ! !
Švenčionėlių progimnazijos teritorijoje pavasarį prasidėjo šiuolaikinio ir daugiafunkcinio sporto
aikštyno rekonstravimo darbai. Švenčionėlių progimnazijos mokinius ir Švenčionėlių gyventojus
džiugina beveik 5500 m² ploto rekonstruotas sporto aikštynas su daugiafunkcine specialia krepšinio
(tinklinio), futbolo aikštelėms pritaikyta sintetine danga, rutulio stūmimo, įrengtu šuolio į tolį –
šuoliaduobe sektoriais, lauko treniruoklių kompleksu. Aikštyną juosia 4 sportinės dangos bėgimo
takai. Vakarinėje aikštyno dalyje įrengta 12 suoliukų, specialus sporto aikštynams pritaikytas
apšvietimas, netrukus aikštyną ketinama apjuosti tvora.

DŽIUGU PASIGIRTI, KAD TURIME LABAI
TALENTINGŲ IR GABIŲ MOKINIŲ, KURIŲ
REZULTATAIS LABAI DŽIAUGIAMĖS IR
DIDŽIUOJAMĖS

➢

Džiugu, jog Švenčionėlių miesto viešųjų erdvių tvarkymosi darbai įgauna pagreitį: darbai tampa
vis labiau apčiuopiami, gyvybingi ir veikiantys, o senos ir pamirštos erdvės įgauna naują
„kvėpavimą“ gyvenimui, tokiu būdu sukuriant sveiką ir saugią aplinką.

2019 m. Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro III laipsnio
diplomais Lietuvos mokinių meninio skaitymo
konkurso, vykusio Anykščiuose, meninių
kompozicijų 5 - 8 klasių grupėje apdovanota
Švenčionių progimnazijos 6 klasės mokinių
meninė kompozicija (Justina Simonaitė, Aistė
Miloševičiūtė, Brigita Miloševičiūtė, Ieva
Povilėnaitė, Akvilė Sinkevičiūtė, Dominykas
Kerulis, Danas Baubinas. Ruošusi lietuvių
kalbos vyresnioji mokytoja Andrijana
Slabodaitė - Stefanskaja).

➢
Atliktų darbų vertė 352 033 Eur

2019 m. atliktas PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PASTATO ŠILDYMO
SISTEMOS IR ŠILUMOS PUNKTO KAPITALINIS REMONTAS, kurio metu buvo
pakeistas šilumos punktas, pakeisti šildymo prietaisai ir vamzdynai.
Darbų kaina - 155 313,00 Eur

➢

Lietuvos mokinių (11 kl.) anglų kalbos
olimpiadoje Švenčionėlių Mindaugo
gimnazijos mokinė Katarina Koiro užėmė
ketvirtąją vietą.

Respublikiniame anglų kalbos konkurse (9 10 kl.) Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos
mokinė Karolina Karneckaitė užėmė
aštuntąją vietą.
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NEMOKAMOS VASAROS UŽIMTUMO VEIKLOS SUDOMINA
DIDŽIĄJĄ DALĮ SAVIVALDYBĖS VAIKŲ
2019 m. birželio mėnesį Pabradės ,,Ryto“ ir Pabradės ,,Žeimenos“ gimnazijų 5 – 8 klasių
mokiniai turėjo galimybę ilsėtis Pabradės miesto bendruomenės ,,Domus“ organizuotoje
stovykloje. Vyko nemokama vasaros stovykla Švenčionėlių lenkų namuose: dalyvavo 19
mokinių (trečdalis iš socialiai remtinų šeimų). Apie 800 mokinių visą birželio mėnesį buvo
užimti neformalaus vaikų švietimo veiklomis.

2019 m. rugsėjo 14 – 15 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriui vykdant projektą, skirtą Švenčionių rajono socialiai remtinoms šeimoms,
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras organizavo į Klaipėdą ir Palangą pažintinę poilsinę
išvyką, kurioje dalyvavo 13 šeimų (iš viso 45 asmenys). Šio renginio dalyviams buvo pristatyti
du Vakarų Lietuvos regiono miestai: šalies uostas – Klaipėda ir didžiausias šalies kurortas –
Palanga bei abiejų miestų ryškiausi pažintiniai objektai.

2019 m. rugpjūčio 11 - 18 d. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre
poilsiavo Švenčionių rajono savivaldybės vaikai. Visas šias dienas vaikų
veidus puošė šypsena. Smagu pakeliauti, pažinti, papramogauti bei pabūti
kartu. Stovyklos metu vaikai apsilankė prie jūros, keliavo po Zarasų kraštą,
lankėsi Medkopio pabaigos šventėje „Ulioja bitela“, dalyvavo dviejų dienų
turistiniame žygyje valtimis bei nakvyne palapinėse.
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Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras Švenčionių rajone esantiems vaikams siūlo daug užimtumo galimybių rajone. Čia vyksta ne tik turizmo
renginiai, stacionarios stovyklos, bet ir Dieninės stovyklos, kurios suteikia galimybę vaikams rasti sau patinkančią veiklą.

Dieninės ,,Vasara 2019“ stovyklos akimirkos

Liepos 7 - 13 d. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre vyko Sporto ir poilsio stovykla, kurioje
sportavo ir aktyviai ilsėjosi Švenčionių rajono savivaldybės vaikai ir jaunimas

Dviračiu palei Baltijos jūrą

Sukarinta stovykla „Kovinis ežiukas“

Dieninė stovykla Paukščių diena
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KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ PLATUS PASIRINKIMAS
Vykdant daugiafunkcinio centro veiklas, 2019 m. Centro organizuotose 8iose pažintinės veiklos programose (,,Žeimenos krašto pažinimo takais“, ,,Ką
pilkapiai mena“ ir ,,Greta, bet nepažįstama...“) dalyvavo 128 Švenčionių r.
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai ir Adutiškio bei Švenčionėlių VDC
ugdytiniai. Lyginant su 2018 m. duomenimis, pažintinės veiklos programų
dalyvių skaičius išaugo beveik dvigubai.
2019 m. bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniams, šeimų savaitgalio stovyklos
ir kitų tipų stovyklų dalyviams, VDC
ugdytiniams
Centro
specialistai
organizavo
edukacines
programas:
,,Tautinis
paveldas.
Margučių
marginimas vašku“, ,,Senųjų Aukštaitijos
amatų paslaptys. Žvakių liejimas“,
,,Tautinis paveldas.
Margučių
marginimas
vašku“,
,,Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys.
Žvakių liejimas“, ,,Tautinis paveldas.
Šventinių
meduolių
kepimas
ir
puošimas“, taip pat parengė bei
įgyvendino
ir
naujas
programas:
,,Šventinių dekoracijų kūrimas iš šieno“,
,,Pasigamink pats: rankų darbo kvapnusis
muiliukas – putoklis“.
2019 m. edukacinėse programose iš
viso dalyvavo 406 dalyviai (iš
Švenčionių r. sav., Ignalinos r. sav.,
Vilniaus miesto sav.).
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Gegužės 18 d. Nalšios muziejuje vyko renginys, skirtas TARPTAUTINEI MUZIEJŲ DIENAI PAMINĖTI. Nalšios muziejus, kaip
ir kiekvienais metais, kartu su 30 000 muziejų iš daugiau kaip 100 Europos šalių kvietė visus besidominčius muziejais ir juose saugoma
žmonijos istorija kartu paminėti šią svarbią dieną.
Tradicija tapusį renginį jau treti metai kartu su Nalšios muziejumi ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovais organizuoja
Švenčionių rajono jaunuoliai.

TRADICIŠKAI PALYDIMI ABITURIENTAI
Lydimi Pabradės fanfarinio orkestro (vad. Bronislovas Vilimas), didelis ir gausus būrys gražių ir protingų mūsų rajono mokinių žengė tvirtus žingsnius į paskutinio
skambučio šventę! Sveikinimų ir gerų žodžių abiturientams negailėjo mūsų rajono vicemerė Violeta Čepukova, čia susirinko ir kiti mūsų savivaldybės darbuotojai bei
abiturientų tėveliai.
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DĖMESYS JAUNIMUI
2019 m. Švenčionių rajone pradėjo veikti 2 naujos atvirosios jaunimo
erdvės Pabradės ir Švenčionių miestų kultūros centruose. Iš viso
Švenčionių rajone veikia 3 atvirosios jaunimo erdvės.
Atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkurso būdu iš savivaldybės
biudžeto lėšų atvirųjų jaunimo erdvių veiklų finansavimui skirta 6 tūkst.
Eur.
2019 m. skirtas finansavimas 5 jaunimo projektams (3,4 tūkst. Eur) ir 2
jaunimo iniciatyvoms (1,5 tūkst. Eur) įgyvendinti.

2019 m., kaip ir 2018 m., Švenčionių rajono jaunimo atstovai buvo skatinami
dalyvauti tarptautiniuose jaunimo projektuose. Iš rajono savivaldybės biudžeto
lėšų skirtas finansavimas Švenčionių rajono 3 jaunuoliams vykti į tarptautinius
projektus (1 658,00 Eur). Tarptautiniuose projektuose dalyvavę jaunuoliai įgytas
žinias ir patirtį naudoja organizuodami veiklas jauniems žmonėms Švenčionių
rajone.

2019 M. ĮRENGTA ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ, KURI ĮSIKŪRUSI
PABRADĖS MIESTO KULTŪROS CENTRE!

2019 m. Švenčionių rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su „Active Citizens“ atstovais
Lietuvoje, įgyvendino projekto „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas Pietryčių Lietuvoje“
veiklas. Švenčionių rajono 6 jaunuoliai dalyvavo mokymuose „Jaunųjų bendruomenės lyderių
akademija“ ir „Struktūrinis dialogas“, buvo organizuota „Active Citizens“ diena Švenčionių
rajono savivaldybėje.

2019 m. Švenčionių rajono 4 jaunuoliai tapo tarptautinės programos
„Active Citizens“ sertifikuotais komandos nariais.
2019 m. Švenčionių rajono jaunimo 1 atstovas dalyvavo tarptautiniame
„Active Citizens“ programos dalyvių susitikime, kuris vyko Londone
(Anglija).

2017 – 2019 m. Švenčionių rajone įgyvendinta 12 programos „Active Citizens“ projektų.
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JAUNIMUI SUTEIKTA
GALIMYBĖ ATSKLEISTI
SAVO SUGEBĖJIMUS IR
KŪRYBIŠKUMĄ

DIDŽIUOJAMĖS SAVO RAJONO JAUNIMO IR
VAIKŲ PASIEKIMAIS, KURIE GARSINA RAJONĄ
UŽSIENIO VALSTYBĖSE

Galime pasidžiaugti tuo, kad Regionų ekonomikos modulio (dėst.
prof. Jurgita Bruneckienė) studentai visą semestrą atliko praktines
užduotis, kurias parengė Švenčionių rajono savivaldybė.
Studentų atsakingą darbą, kūrybiškumą ir įsigilinimą į jiems pavestą
praktinę užduotį pastebėjo rajono meras Rimantas Klipčius. Studentai
Modestas Norbutas, Radvile Alijauskaite, Eivina Ščupakovaitė ir Greta
Domeikaitė modulio egzamino metu buvo apdovanoti padėkos raštais už
jų atliktus darbus:
❖ Jaunimo verslumo lygio didinimas Švenčionių rajone;
❖ Verslumo lygio didinimas Švenčionių rajone.

Smagu, kad studentai studijų procese gali tiesiogiai prisidėti prie
realių Lietuvos savivaldybių problemų sprendimo.

Mes tikime ir pasitikime savo vaikais ir jaunimu, suteikiame jiems finansinę paramą siekiant
savo tikslų, padedame jiems išvysti tarptautinius vandenis bei džiaugiamės iškovotomis
aukščiausiomis prizinėmis vietomis! ! !
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TARPTAUTINIAI MOKYMAI ,,TARPSEKTORINIS
BENDRADARBIAVIMAS: MĄSTOME GLOBALIAI, VEIKIAME
LOKALIAI“
2019 metų rugpjūčio 9 – 17 dienomis Slovėnijoje vyko tarptautiniai
mokymai, kuriuose dalyvavo keturių Lietuvos savivaldybių atstovės.
Mokymus organizavo Politikos tyrimų ir analizės institutas kartu su Jaunimo
politikos institutu (org. Inštitut za mladinsko politiko). Projektas
finansuojamas iš Erasmus+ lėšų.
Turėdami skirtingą patirtį, atstovaudami skirtingas institucijas, žmonės
rinkosi bendram tikslui – įgauti žinių apie tarpsektorinį bendradarbiavimą ir
sužinoti, kaip galima prisidėti prie jaunimo politikos gerinimo savo aplinkoje.
Mokymų metu buvo analizuojamos tarpsektorinio bendradarbiavimo, jaunimo
politikos, advokatūros, jaunų žmonių pozicijos ir įgalinimo temos.
Mokymuose dalyvavo dvi Švenčionių rajono atstovės – Smiltė Jonušaitė ir
Miranda Kaneckaja – Steckevičienė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
sekretorė. Slovėnijoje praleista savaitė pagilino žinias apie projektų rašymą,
jaunimo politikos vystymą ir partnerystės kūrimą.

GALIME DIDŽIUOTIS ATVIRŲ JAUNIMO
CENTRŲ VEIKLA RAJONE

Smagu prisidėti prie smagaus ir aktyvaus
dažasvydžio žaidimo, kurį pagal Atvirųjų jaunimo
erdvių veiklos projektą "Erdvu jaunimui" finansavo
Švenčionių rajono savivaldybė.
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PARAMA AUKŠTOJO MOKSLO STUDENTAMS
Iš viso Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų rėmimo fondui 2019 metais iš
rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta:

5 000,00 EUR

4 718,67 EUR

Vienkartinės finansinės
paramos –

3 952,00 Eur

6 pareiškėjams, kai
pareiškėjas turi tik
vieną iš Tėvų

Tikslinės paramos, esant
sutartiniams
įsipareigojimams –
766,67 Eur

5 pareiškėjams, kai
pareiškėjo Tėvų šeimoje
yra daugiau negu vienas
studentas
1 pareiškėjui, kai pareiškėjo
abu arba vienas iš Tėvų yra
neįgalūs

Fondo nuostatų
nustatytų reikalavimų
neatitiko 2 pareiškėjai

1 pareiškėjui, kai
pareiškėjas yra neįgalus
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APDOVANOJAMI ,,# GERIAUSI“

Pabradės meno mokyklos 50-mečio
jubiliejaus akimirkos

Švenčionių rajono mokinių apdovanojimų
rinkimuose dalyvavo Švenčionių r. Pabradės
„Žeimenos", Švenčionių r. Švenčionėlių
Mindaugo, Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijų, Švenčionių profesinio rengimo
centro, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės
mokyklos mokiniai ir mokytojai.

Švenčionių rajono savivaldybės komandos sveikinimas Švenčionių
profesinio rengimo centrui gražaus jubiliejaus proga

Pagerbti Švenčionių rajono pedagogai

Akimirka iš Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos paskutinio skambučio šventės
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ŠVENČIONIŲ RAJONAS – SPORTUOJANTIS
KRAŠTAS
❑
❑
❑
❑
❑
❑

NAUJAS SPORTO AIKŠTYNAS
NAUJA, MODERNI KREPŠINIO – TINKLINIO AIKŠTELĖ ADUTIŠKIO MIESTELYJE
INTENSYVUS IR PRODUKTYVUS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
SPORTINIAI LAIMĖJIMAI IR PASIEKIMAI
DĖMESYS SPORTUOJANTIEMS
TRADICIJA TAPĘ SPORTINIAI RENGINIAI
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO POLITIKOS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINIMUI 2019 M. IŠ SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO BUVO SKIRTA:

234,7 tūkst. Eur

7,8 tūkst. Eur skirta
sporto klubams remti

0,7 tūkst. Eur skirta
negalią turinčių žmonių
sportui

Programos „Mokėk
plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje 2018 m.“
įgyvendinimui 2019 m.
skirta 5 tūkst. Eur

206,2 tūkst. Eur skirta kt.
reikmėms, susijusioms su
sportu
15 tūkst. Eur buvo skirta kūno kultūros ir
sporto programų, finansuojamų konkurso
būdu, įgyvendinimui

4,7 tūkst. Eur skirta 8,6 tūkst. Eur – vaikų,
savivaldybės
jaunimo, sporto
sportininkų
veteranų kūno
parengimui ir
kultūros ir sporto
dalyvavimui
veikloms
Europos ir pasaulio
savivaldybėje:
čempionatuose,
čempionatams,
pirmenybėse, taurės
žaidynėms,
varžybose, kituose
treniruotėms,
tarptautiniuose ir
sveikatingumo ir
kompleksiniuose
kitiems masiniams
sporto renginiuose
sporto renginiams

1,7 tūkst. Eur –
perspektyvių
savivaldybės
sportininkų
skatinimui siekti
aukštų sporto
rezultatų, jiems
skiriant
savivaldybės
finansinę paramą
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2019 M. PAVASARĮ PRASIDĖJUSI SPORTO AIKŠTYNO
REKONSTRUKCIJA PRIE ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS JAU
BAIGTA

2019 M. ADUTIŠKYJE ĮRENGTA MODERNI
KREPŠINIO – TINKLINIO AIKŠTELĖ

Džiugu, jog senos ir pamirštos erdvės įgauna
naują „kvėpavimą“ gyvenimui, tokiu būdu
sukuriant sveiką ir saugią aplinką.

ŠVENČIONĖLIŲ IR ŠVENČIONIŲ
ČIUOŽYKLOS
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MŪSŲ LAIMĖJIMAI
Sausio mėnesio SPORTO KALVĖS MVP RINKIMAI, kuriuose
turėjom garbę prabalsuoti už savo kraštietį.

GERIAUSIAIS LENGVAATLEČIAIS PRIPAŽINTI EDIS
MATUSEVIČIUS IR ŽIVILĖ VAICIUKEVIČIŪTĖ!
Portale LRT.lt vyko balsavimas kuriame
kaip ir kasmet renkami geriausi Lietuvos
lengvaatlečiai. Šiais metais balsavimo
rezultatai buvo sėkmingi Švenčionių rajono
sporto
centro
sportininkei
Živilei
Vaiciukevičiūtei
(treneris
Viktoras
Meškauskas).

2019 m. gruodžio 17 d. Prienų arenoje vyko ,,MRGOLAS“ U14
vaikinų salės futbolo varžybų superfinalai, kuriuose nugalėtojais tapo
Švenčionių progimnazijos vaikinų komanda

23-ejų Ž.Vaiciukevičiūtė šį sezoną nuskambėjo sensacingai triumfavusi Europos sportinio
ėjimo taurės varžybose Alytuje. Ten sportininkė tapo ir pirma Lietuvos lengvaatlete,
įvykdžiusia Tokijo olimpinių žaidynių normatyvą: 20 km distanciją ji nužingsniavo per 1 val.
29 min. 48 sek.
MERGINŲ FUTBOLO TURNYRAS KYBARTUOSE
2019 m. lapkričio mėnesį Kybartuose vyko
merginų futbolo turnyras, kuriame dalyvavo ir
Švenčionėlių merginų futbolo komanda. Iškovota
garbinga pirmoji vieta.
RYGOS MARATONAS 2019
Trečiąsias vietas iškovojo
Modestas Dirsė ir Gintarė
Zenkevičiūtė.
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2019 m. gruodžio 6 – 7 dienomis, Klaipėdoje vyko
tarptautinės "Maniežo taurė - 2019" jaunučių ir jaunių
lengvosios atletikos varžybos.
Jose sėkmingiausiai pasirodė
Erik Černiavski. Jis 2000 m
rungtyje, jaunučių tarpe, tapo
nugalėtoju.

2019 m. lapkričio 29 - gruodžio 8 dienomis Kaune vyko antrą
kartą Lietuvoje organizuojamas senojo žemyno jėgos trikovės
čempionatas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 500 sportininkų iš
visos Europos.
Švenčionių rajono sporto centro
sportininkė Eglė Turakevičiūtė
paspaudusi 107,5 kg pagerino
Lietuvos rekordą 72 kg svorio
kategorijoje bei iškovojo sidabro
medalį spaudimo veiksme.

2019 m. lapkričio 23 d. Bartninkuose vyko XIX bėgimas "Jono
Basanavičiaus tėviškė (Ožkabaliai) - Bartninkų Jono Basanavičiaus
mokykla" - skirtas Jono Basanavičiaus 168-osioms gimimo metinėms
paminėti. Nors oro sąlygos nelepino, bėgikų susirinko virš dviejų
šimtų. Visiems reikėjo įveikti 5,9 km distanciją. Suaugusiųjų tarpe
Aivaras Čekanavičius šiame bėgime finišavo antras, jo rezultatas 18:40. Jaunučių tarpe lygių sau neturėjo Erikas Černiavski, jis finišavo
pirmas su rezultatu - 20:24 .
2019 m. spalio mėnesį Batumyje vyko
tarptautinis biliardo turnyras “Кubok družby”,
kuriame dalyvavo 50 dalyvių iš viso pasaulio, o
Lietuvą atstovavo 5 lietuviai, vienas iš jų Sariuose gyvenantis Artūras Martinkėnas, kuris iš
visų turnyre dalyvavusių lietuvių parodė
geriausius rezultatus.

Živilė Vaiciukevičiūtė tapo Europos sportinio ėjimo
taurės čempione
Pirmą kartą Alytuje vykusios
Europos sportinio ėjimo taurės
varžybos
sėkmingai
susiklostė
Švenčionių rajono ėjikei Živilei
Vaiciukevičiūtei – pasiekusi geriausią
asmeninį sezono rezultatą ji tapo 20
kilometrų rungties laimėtoja.
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Artur Mastianica kovojo Pasaulio čempionate sudėtingomis
sąlygomis 50 km sportinio ėjimo distancijoje!
Prie +31 laipsnių šilumos ir
didžiulės drėgmės pabradiškis
puikiai pasirodė iškovodamas 15
vietą Pasaulyje!

Liepos 13 dieną, Voru mieste (Estija) vyko Baltijos šalių U-16
komandinis jaunučių lengvosios atletikos čempionatas. Lietuvos
garbę jame gynė du mūsų rajono sportininkai. Erik Čeniavski 1500
m rungtyje finišavo antras. Antrasis sportininkas, Dainius
Rudzinskis, 400 m rungtyje finišavo penktas.
Abu sportininkus treniruoja
Švenčionių sporto centro
treneris Z.Zenkevičius.

Švenčionių lengvaatlečiai Lietuvos čempionate
komandinėje įskaitoje pirmi

2019 m. liepos 26 - 27 dienomis Palangoje vyko Lietuvos
lengvosios atletikos čempionatas. Puikiai pasirodę Švenčionių
lengvaatlečiai komandinėje įskaitoje rajonų grupėje užėmė pirmą
vietą.

DIDŽIUOJAMĖS!
Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos
pirmokas Džiugas Karklelis Lietuvos
suaugusiųjų čempionate gerino savo
asmeninius rekordus, 400 m kompleksiniu
plaukimu jis iškovojo ketvirtąją vietą, o
perpus trumpesnėje distancijoje liko
penktas. Šie aukšto lygio rezultatai lėmė,
kad Džiugas patenka į Lietuvos plaukimo
rinktinę ir iškovojo kelialapį vykti į
Azerbaidžano sostinę Baku, kur vyks
Europos jaunimo olimpinis festivalis
(EJOF).

TRADICIJA TAPĘ RENGINIAI
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Paplūdimio tinklinio turnyras Sariuose

Lietuvos mokyklų žaidynės
4x4 Bekelės čempionatas
Jau ketvirtąjį kartą Švenčionių rajono sporto centras
organizavo tradicija tapusį bėgimą Švenčionėlių
gatvėmis

Krepšinio turnyras 3X3 valstybės
dienai paminėti

Sarių ežere 3-osios spiningavimo iš valčių varžybos
Tradiciniai krepšinio turnyrai
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SVEIKATA – NEĮKAINOJAMA VERTYBĖ
❑ POLIKLINIKOSE - MODERNESNĖS PASLAUGOS
❑ VYKDOMŲ PROJEKTŲ GAUSA
❑ NUOŠIRDUS DĖMESYS MEDICINOS PERSONALUI
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POLIKLINIKOSE - MODERNESNĖS PASLAUGOS
Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, kartu su
partnere Švenčionių rajono savivaldybe, įgyvendina projektą

„PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONE“
Projekto įgyvendinimo metu 2019 m. buvo įsigyta:

Pagal įgyvendinimo priemonę 08.4.2-ESFA-R-615-01
sėkmingai vykdomas projektas

„PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ
AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE
SERGANTIEMS PACIENTAMS,
ĮGYVENDINIMAS“
Įgyvendinant projektą siekiama sumažinti Švenčionių rajono gyventojų
sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams
tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.
Siektinas rodiklis - 15 nuo tuberkuliozės išgijusių asmenų.
2019 metais 7 pacientai baigė gydymą, 2 tęsia gydymą.

Naujos
odontologų
kėdės, kurios
sumontuotos
Švenčionių,
Švenčionėlių
ir Pabradės
poliklinikose

3 dentaliniai ir 1
panoraminis dantų
rentgeno aparatas.
Dentaliniai rentgeno
aparatai veiks
visuose
padaliniuose,
panoraminis –
Švenčionių
poliklinikoje

6 nauji
automobiliai,
kurie skirti
šeimos
gydytojams ir
slaugytojams
pacientų
lankymui
namuose

Pagrindinis uždavinys, kurio siekiame pagerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų
prieinamumą
tuberkulioze
sergantiems asmenims.

Pagal Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros rėmimo 2017 - 2019
metais programą finansuotas VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros
centras sveikatos priežiūros projektas, kurio tikslas pritraukti jaunus sveikatos
priežiūros specialistus.
Projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 10 000 eurų suma

Planuojama projekto pabaiga 2020 m.
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NUO 2018 M. SĖKMINGAI VYKDOMAS ES REMIAMAS PROJEKTAS

„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE“

Džiaugiamės galėdami gyventojams pasiūlyti puikius užsiėmimus: tai ir Kundalini jogos
užsiėmimai, ir laikysenos koregavimo ir kraujotakos gerinimo mankštos, ir mankštos vandenyje
ne tik vyresnio amžiaus asmenims, bet ir mokiniams.
2019 m. rajono gyventojams buvo suteikta:
100 seminarų ir praktinių užsiėmimų kaip
taisyklingai sportuoti su treniruokliais

1 seminaras streso valdymo tema

suteikta 111 psichologo konsultacijų

7 sveikos mitybos seminarai „Sveikatai palankus
maistas“

1 pirmos pagalbos praktinis mokymas, kurio metu
mokymų dalyviai įgijo žinių ir įgūdžių suteikti pirmąją
pagalbą nelaimės atveju
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

SĖKMINGAI VYKDOMAS PROJEKTAS

,,PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ PROFILAKTIKOS,
DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO
GERINIMAS‘‘

,,SOCIALINIŲ NAMŲ ĮKŪRIMAS, SIEKIANT
TEIKTI GERESNES SOCIALINES PASLAUGAS IR
GERINTI APGYVENDINIMO KOKYBĘ PASIENIO
REGIONE“

2019 m. spalio 30 d. pasirašyta
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto
Nr.
08.4.2-ESFA-V-621-01-0001
sutartis.
2019 m. birželio 10 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis Nr. 2019-(1.8)70/J-283 (BĮ Respublikinis priklausomybės ligų centras ir Švenčionių rajono
savivaldybė).
Projektas įgyvendinamas kartu su 15 - lika savivaldybių iš
10 - ties Lietuvos apskričių.
Projekto tikslai:
❖ Sukurti integruotą ankstyvosios diagnostikos, priklausomybių gydymo ir
socialinės pagalbos sistemą.
❖ Kelti priklausomybės ligų srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją ir
profesinius sugebėjimus.
2019 m. suorganizuota apskritojo stalo diskusija Lietuvos apskrityse.

Projektas vykdomas pagal
2014 - 2020 metų Europos
kaimynystės priemonės
Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną
programą

Jungtiniam techniniam sekretoriatui paraiška Nr. ENI-LLB-2-301 "Building
Social House for better social services, livelihood in cross border region" buvo
pateikta 2018 m. vasario 22 d. Įvertinta ir patvirtinta 2019 m. rugpjūčio 13 d.
2019 m. gruodžio 11 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2019/12/11-1 dėl
Globos namų, Stoties g. 16, Švenčionių m. paprastojo remonto.
2020 m. prasidės Globos namų, Stoties g. 16, Švenčionių m. paprastojo
remonto darbai.
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2019 METAIS NUMATYTOMS VISUOMENĖS
SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONĖMS SKIRTA
IŠ VISO – 19 600,00 EUR

Savivaldybės
bendruomenės
sveikatinimo
priemonių
projektų
finansavimas 9 800,00 Eur

Širdies ir
kraujagyslių ligų
ir cukrinio
diabeto rizikos
grupių asmenų
sveikatos
stiprinimo
Švenčionių
rajono
savivaldybėje
2018 - 2019
metų programos
finansavimas 3 920,00 Eur

2015 - 2019
metų Švenčionių
rajono
savivaldybės
narkomanijos
prevencijos
įgyvendinimo
programos
finansavimas 5 880,00 Eur

DANTŲ PROTEZAVIMO
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR
IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

Švenčionių rajono gyventojams dantų protezavimo paslaugas 2019
metais teikė Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė. Šioms paslaugoms
buvo skirta 7 997,54 Eur.
Dantų protezavimo paslaugas ir išlaidų kompensacijas gavo 18
Švenčionių rajono gyventojų.

NUOŠIRDUS DĖMESYS MEDICINOS PERSONALUI
Gegužės 6 d. Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius lankėsi rajono
ligoninėje, kur vyko Lietuvos medicinos darbuotojų dienos ir Tarptautinės
slaugytojų dienos minėjimas.
Meras sveikino darbuotojus, dovanojo vaišes ir dėkojo už jų atsakingą ir
kruopštų darbą, o pabaigoje palinkėjo didelės sėkmės ateityje.
Sveikinimus taip pat skyrė ligoninės direktorius Antanas Lašinskas ir Švenčionių
rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja Audra Daktariūnaitė.
Minėjimą papuošė Švenčionių ir Švenčionėlių meno mokyklos akordeonistai (vad.
Jūratė Mažvilienė).
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SOCIALINĖ SRITIS
❑
❑
❑
❑
❑

VYKDOMŲ PROJEKTŲ GAUSA
DIDESNIS SOCIALINIŲ BŪSTŲ SKAIČIUS
DĖMESYS DAUGIAVAIKĖMS MOTINOMS
VISAPUSIŠKA PAGALBA NEĮGALIESIEMS, VAIKAMS, ŠEIMAI IR VISAI BENDRUOMENEI
PAGALBA LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS
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Siekiant išplėtoti nestacionarių socialines paslaugas neįgaliesiems ir kompleksiškai teikiamas paslaugas vaikui ir šeimai bei sudaryti sąlygas
likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimose, o likusiems be tėvų globos vaikams augti globėjų, įtėvių šeimoje ar
šeimynoje ir gauti pagalbą bendruomenėje, 2019 metais buvo įgyvendinami šie projektai:
Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinamas projektas

,,DIENOS CENTRAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA
PABRADĖS MIESTE”
Įgyvendinant projektą siekiama pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą
Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenėje, plėtojant socialinių paslaugų
infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims
(išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir jų šeimoms.
2019 m. buvo vykdomi statybos darbai bei įsigyta reabilitacinė ir užimtumo
įranga, reikalinga centro veiklai, buitinė technika, baldai.

Vykdomas projektas

,,BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS
NAMAI“
Projekto partneriai - Švenčionių rajono švietimo pagalbos
tarnyba, VšĮ Veiklių mamų klubas ir Žiburio paramos ir labdaros
fondas ugdė šeimų, auginančių vaikus ar / ir besilaukiančių
kūdikio socialinius įgūdžius, vykdė pozityvios tėvystės
mokymus, teikė šeimoms individualią ir grupinę psichosocialinę
pagalbą, sociokultūrines, mediacijos, vaikų priežiūros ir
pavėžėjimo paslaugas.
Nuo 2019 m. spalio mėnesio Bendruomeninių šeimos namų projekto paslaugų sąrašas
papildytas dar viena paslauga – Asmeninio asistento fizinę ir (ar) kompleksinę negalią
turintiems asmenims suteikimo paslauga (atsižvelgiant į individualius asmens poreikius,
asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir
komunikuojant), kuri padės gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleis izoliuoti
asmens nuo bendruomenės ir skatins savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime).

Iš viso per šį laikotarpį kompleksinės
paslaugos buvo suteiktos 510 asmenų
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Pradėtas įgyvendinti projektas

„BENDRUOMENIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ
DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
Tikslas - Švenčionių rajone sukurti
sąlygas, reikalingas veiksmingam ir
tvariam perėjimui nuo institucinės
globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų.

Pradėtas įgyvendinti projektas
,,VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS,

PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS)
KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“
Pagal priemonę 08.4.1-ESFA-V-405 ,,Institucinės globos pertvarka“, vykdytos
projekto veiklų koordinavimo funkcijos. Savivaldybė, kaip partnerė, šį projektą
įgyvendina kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Švenčionėlių socialinių paslaugų centru.
Projekto vykdymo trukmė – 36 mėn.

Projektas prisidės prie Pertvarkos veiksmų plano (Perėjimo nuo
institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems
ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 - 2020 metų veiksmų planas,
patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. A1-83) nuostatų įgyvendinimo.
Projekto metu planuojama įkurti naujus bendruomeninius vaikų globos
namus (toliau – BVGN) bei plėsti vaikų dienos centrų (toliau –VDC) tinklą
Švenčionių rajone.
2019 m. buvo pateikta paraiška, pasirašyta Finansavimo sutartis bei
Jungtinės veiklos sutartys su partneriais.

Savivaldybėje 2019 m. liepos 30 d. lankėsi
institucinės globos pertvarkos Vilniaus regiono procesų
ekspertė Kristina Paulikė, kuri susitiko su Švenčionių
rajono
savivaldybės
vadovais,
savivaldybės
administracijos specialistais, socialinių paslaugų įstaigų
ir nevyriausybinių organizacijų atstovais aptarti
savivaldybėje vykstančių institucinės globos pertvarkos
procesų ir ateities planų, susijusių su institucinės globos
pertvarka.
2020 metų II ketvirtyje baigsis pirmasis pertvarkos projekto etapas, kurio
tikslas – sukurti pertvarkai reikalingas sąlygas ir didinti paslaugų
prieinamumą‼️ Antrajame etape bus plečiama paslaugų infrastruktūra
regionuose ir pradedamos teikti naujos paslaugos.
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SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

,,SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE“
Įgyvendinus projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje“
buvo padidintas Švenčionių rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio
būsto prieinamumas pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, sumažėjo Švenčionių rajono
savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių
šeimų skaičius ir tuo pačiu padidėjo galimybė
aprūpinti būstu šeimas ir asmenis, turinčius
teisę į socialinį būstą, pagerėjo tikslinių grupių
ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė.

Įrengti 25 nauji socialiniai būstai, būstai buvo aprūpinti elektrinėmis viryklėmis (su
orkaitėmis), 2 socialiniai būstai buvo pritaikyti asmenims su negalia.
Bendra investijų vertė - 1 268 039,45 Eur
! ! ! ! ! ! Sėkmingai įgyvendinus projektą iš

papildomai skiriamų Vilniaus regionui ES
struktūrinių fondų lėšų buvo nuspręsta įsigyti
papildomų socialinių būstų.
Projektą planuojama pradėti įgyvendinti 2020
metais.
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ŠVENČIONIŲ RAJONE SĖKMINGAI VYKDOMAS PROJEKTAS „ŽINAU!“
Įgyvendinant šį projektą rajono gyventojams yra teikiama informacija apie visas socialines paslaugas, kurias
gali gauti rajono gyventojai namuose.
Paslaugų teikiamų namuose tarnybos paslaugų gavėjais gali būti vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę
asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei kiti asmenys, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių
yra laikinai netekę savarankiškumo.
Asmeniui gali būti teikiamos šios socialinės paslaugos: pagalbos į namus paslaugos, dienos socialinė globa
asmens namuose paslaugos, transporto paslauga. Neįgalieji bei senyvo amžiaus asmenys aprūpinami techninės
pagalbos priemonėmis.
Įgyvendinant šį projektą Švenčionių socialinių paslaugų centre
vyko ATVIRŲ DURŲ DIENOS, per kurias galima buvo iš arčiau
susipažinti su Švenčionių socialinių paslaugų centro aplinka,
teikiamomis socialinėmis paslaugomis, pabendrauti su socialiniais
darbuotojais. Asmenys galėjo ateiti ir įsitikinti, kad centras yra
puiki vieta jiems patiems, jų artimiesiems ar kaimynams, kurioje
sudarytos įvairiapusiškos galimybės asmeniui (šeimai) gyventi
visavertį gyvenimą savo namuose ar institucijoje, siekti
psichologinės, socialinės reabilitacijos, integracijos į visuomenę,
praleisti laiką užsiimant savo mėgstama veikla ar tiesiog
pabendrauti.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ANTROJO
LAIPSNIO VALSTYBINĖ PENSIJA

Nuo 2014 m. sausio 1 d. teisę gauti Lietuvos
Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją
įgijo motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios),
išauginusios iki 8 metų bei gerai išauklėjusios 5 ir
daugiau vaikų.
Džiugu, kad Švenčionių rajone dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos 2019
metais į Socialinės paramos skyrių kreipėsi 3 daugiavaikės motinos, kurių prašymai
buvo persiųsti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų
skyrimo komisijai.

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI
VERTINIMO ORGANIZAVIMAS
Iki 2019 metų pabaigos gauta iš NDNT
150 klausimynų, organizuotas asmens
veiklos ir gebėjimų dalyvauti
vertinimas, užpildyti klausimynai
pateikti NDNT.

Nuo 2019 metų pradžios ir Švenčionių rajono savivaldybėje veikia
Priklausomybių konsultaciniai kabinetai, kurių tikslas - padėti
kenčiantiems nuo priklausomybės ir jų šeimos nariams rasti išeitį.

NEPINIGINĖS PARAMOS SKYRIMAS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendindama Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 26 d.
įsakymą Nr. A1-399 „Dėl Organizacijų partnerių, dalyvaujančių
įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšomis finansuojamus projektus, sąrašo patvirtinimo“, dalyvauja Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšomis finansuojamo
2018 - 2023 m. projekto veikloje.
2019 m. iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
nepasiturintiems rajono gyventojams 6 kartus per metus buvo dalinami
maisto produktai ir 2 kartus per metus - higienos prekės.
2019 m. parama maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo buvo skirta 2455
asmenims už 107 235,71 eurus.
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DĖMESYS NEĮGALIESIEMS
Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų
finansavimas

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS
PRIEMONĖS PADEDA PRITAIKYTI
BŪSTUS NEĮGALIESIEMS

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti iš viso buvo skirta:

44 201,00 Eur
Suma iš Savivaldybės biudžeto 7 474,00 Eur

2019 m. pritaikytas gyvenamasis būstas 3
asmenims su negalia, iš jų, 1 vaikui ir 2
suaugusiems asmenims.
Įgyvendinant projektą ,,BENDRUOMENĖS
CENTRO PRIENŲ KAIME PLĖTRA“ buvo
įrengtas keltuvas neįgaliesiems asmenims.

Suma iš Valstybės biudžeto 36 727,00 Eur

FINANSAVIMAS SUTEIKTAS:
Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių
globos bendrija „Viltis“
VšĮ Vilniaus ir Alytaus
regionų aklųjų centrui
Švenčionių rajono
neįgaliųjų draugija

Neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą projektų
finansavimui gauti 2020 metams buvo
pateikta tik viena Švenčionių rajono
neįgaliųjų draugijos paraiška, kuriai buvo
skirta 3 489,00 Eur (iš valstybės biudžeto
– 2 791,00 Eur ir iš savivaldybės biudžeto
– 698,00 Eur).
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TRADICIJA TAPĘS TARPTAUTINEI ŽMONIŲ SU NEGALIA
DIENAI PAMINĖTI RENGINYS ŠVENČIONYSE IR PABRADĖJE

PAGARBA IR DĖMESYS
SILPNESNIEMS

100 METŲ - TAI GARBINGAS AMŽIUS, KURIO SULAUKIA NE
KIEKVIENAS
Nuoširdžiai
sveikiname
Švenčionėlių gyventoją Bernardą
Čeponienę sulaukus tokio gražaus
jubiliejaus bei linkime stiprios
sveikatos ir dar gražesnių metų! ! !
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DĖMESYS BENDRUOMENĖMS IR
NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS
Savivaldybė veikdama vietos bendruomenių veiklos organizavimo srityje telkia ir aktyvina bendruomenes, kad jos pačios galėtų priimti sprendimus, prisiimti
atsakomybę dėl svarbiausių gyvenimo klausimų
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Įsigaliojus 2018 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos
Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui, Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio mėn. sprendimu
patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeninių
organizacijų tarybos nuostatai, o 2019 m. rugpjūčio mėn.
Švenčionių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų
tarybos sudėtis.
Švenčionių rajono savivaldybė, kaip ir kiekvienais metais, kvietė teikti paraiškas
paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos
stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Paraiškas pateikė 19 nevyriausybinių
organizacijų
18 paraiškų suteiktas finansavimas
2019 m. Švenčionių rajono savivaldybei buvo
skirtas 16 961,00 Eur finansavimas
Panaudota 16 304,78 Eur
Grąžinta 656,22 Eur

Bendruomenės didžiąją dalį lėšų panaudojo kultūrinei ir
švietėjiškai veiklai (renginių, ekskursijų organizavimui),
bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai
veiklai, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui

Per 2019 m. buvo organizuotas vienas
nevyriausybinių organizacijų rėmimo projektų atrankos
konkursas bei projektų paraiškų vertinimas ir atranka.

2019 metais Nevyriausybinių organizacijų rėmimo 2017 - 2019 m.
programos projektų atrankos konkursui:
PATEIKTOS 26
PARAIŠKOS

Finansuota 18 projektų

Skirta 9 350 Eurų
suma
Ne konkurso būdu skirtas
finansavimas 7
nevyriausybinėms
organizacijoms ir religinėms
bendruomenėms
Skirta – 10 030 Eurų

Iš viso nevyriausybinių organizacijų ir religinių
bendruomenių 2019 m. rėmimui skirta 19 380,00 Eur.
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BENDRADARBIAVIMAS
❖

Plėtojant užsimezgusius ryšius su Kroatijos Virovitica - Podravina
apygarda, kovo 14 – 16 dienomis, Kroatijoje, Viroviticos mieste lankėsi
Švenčionių rajono savivaldybės delegacija.

„Viroexpo 2019“ parodos metu Viroviticoje Švenčionių rajono meras Rimantas
Klipčius ir Kroatijos Virovitica - Podravina apygardos meras Igor Andrović
pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį, kurioje yra apibrėžiamos tolesnės abiejų
šalių bendradarbiavimo sritys ir priemonės.
Bendradarbiavimo sutartis prisidės prie aktyvesnio abiejų šalių ekonominio,
mokslinio, techninio, kultūrinio bendradarbiavimo.
Pasirašyme dalyvavo Lietuvos Respublikos
nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Kroatijos
Respublikoje Jūratė Raguckienė ir Kroatijos
Respublikos Žemės ūkio ministras Tomislav
Tolusić.

Vienoje iš svarbiausių Kroatijoje rengiamų žemės ūkio parodų
„Viroexpo“ savo produkciją demonstravo daugiau kaip 650 dalyvių iš
29 šalių. Kitąmet Lietuva taps 30-toji parodos šalis dalyvė.
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❖

Birželio 10 – 12 dienomis Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius
viešėjo Kinijoje, kur Daliano mieste vyko penktasis Kinijos ir Vidurio ir Rytų Europos
šalių savivaldybių vadovų susitikimas. Švenčionių rajono savivaldybės vadovas kartu su
Varėnos ir Radviliškio savivaldybėmis pristatė Lietuvos savivaldą ir jos aktualijas.
Susitikimo metu buvo aptartos naujos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, taip pat
investicijų pritraukimo galimybės, bendradarbiaujant ne tik su Kinijos Daliano ir kitų
provincijų miestų atstovais, bet ir su kitų šalių (Čekijos, Graikijos, Serbijos, Slovėnijos ir
kt.) rajonų vadovais, ambasadoriais ir verslininkais.

Švenčionių rajono vadovas viešnagės metu užmezgė
kontaktus su Lietuvos ambasadore Kinijoje Ina
Marčiulionyte, susitikimą įvardijęs kaip didelę
perspektyvą į ateitį: „Susitikimas buvo naudingas
žvelgiant tiek į kultūrinės, švietimo, tiek į pramoninių
parkų investicijų plėtros galimybes mūsų rajone“.
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❖

❖

Gegužės 10 d. Švenčionių rajono savivaldybė sulaukė svečių iš
Baltarusijos bei Latvijos savivaldybių. Susitikimo metu mūsų,
Pastovių bei Vilani savivaldybių atstovai ieškojo bendrų sąlyčio taškų
bei aptarė galimas projektines idėjas pagal 2014 - 2020 m. Europos
kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programą.

❖ 2019 m. lapkričio mėn. Baltarusijos Respublikos
ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerij Baranovskij
lankėsi Švenčionių rajono savivaldybėje.
Susitikimo metu su rajono meru R.
Klipčiumi
aptarė
klausimus
bendradarbiavimo,
ekonomikos,
kultūros srityse, įskaitant abiejų šalių
pasienio punkto bei infrastruktūros
svarbą rajone, opius klausimus bei
kaimyninių
santykių
plėtojimą.
Aptartas tarp Švenčionių rajono
savivaldybės ir Baltarusijos pasienio
regiono vykdomas „Socialinio namo
kūrimas siekiant geresnių socialinių
paslaugų,
pragyvenimui
tarpvalstybiniame regione“ projektas
2019 m. rugpjūčio 10 - 11 d. vyko Vengrovo (Lenkija) miesto šventė. Švenčionių ir Vengrovo savivaldybes
bei jo eiga.
sieja ilgametė draugystė ir glaudus bendradarbiavimas. Kaip ir kiekvienais metais, Švenčionių rajono
Vizito metu svečiai lankėsi UAB
delegacija buvo pakviesta dalyvauti šventiniuose renginiuose.
„Intersurgical" įmonėje, susitiko su jos
vadovu Sigitu Žvirbliu. Aptarta
didžiausios rajone bendrovės veikla,
plėtra, inovacijos bei gaminiai, kurie
itin paklausūs visame pasaulyje. Net
99 proc. Pabradėje pagamintos
produkcijos išvežama į daugiau negu
100 šalių, tarp jų ir į Baltarusiją.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ INTENSYVIAI PALAIKO TARPTAUTINIUS RYŠIUS
SU ŠIOMIS ŠALIMIS:

VIEŠASIS SAUGUMAS
Siekiant mažinti nusikalstamumo ir viešosios
tvarkos pažeidimų skaičių Švenčionių rajone
yra įrengta 12 vaizdo kamerų:
➢ Švenčionyse – 4
➢ Pabradėje – 5
➢ Švenčionėliuose – 3
2019 m. buvo atliktas Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų vaizdo
stebėjimo sistemos duomenų perdavimo paslaugų pirkimas.
Per 2019 m. buvo vykdoma išorinės reklamos, neprižiūrimų žemės sklypų,
neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto priemonių laikymo bendro
naudojimo vietose, gyvūnų laikymo, atliekų tvarkymo, švaros taisyklių
laikymosi, naudojimosi vietinės reikšmės keliais ir kt. kontrolė.

Skirti 8 įspėjimai,
1 bauda, 21
administracinis
nurodymas

Surašyti 23
protokolai,
taikyta 12
prevencinių
priemonių
Priimti 3
nutarimai
administracinių
nusižengimo
bylose

Atlikta 40 reidų
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Vienas iš pagrindinių prioritetų Švenčionių rajone
yra gyventojų saugumas.
Norėdami prisidėti prie šio prioriteto
įgyvendinimo buvo atnaujintas horizontalus
pėsčiųjų perėjų ženklinimas dažais Pabradės,
Švenčionėlių, Švenčionių miestų gatvėse 968,5 kv. m, polimerinėmis medžiagomis su
stiklo rutuliukais - 129,4 kv. m.
Taip pat buvo įgyvendinamos saugaus eismo priemonės - įrenginėjami kelio ženklai.
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GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SU
ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS
KOMISARIATU

Oficialiai pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis tarp
Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato ir
Švenčionių rajono savivaldybės

Policijos pareigūnų
bendradarbiavimas su
Švenčionių savivaldybės
viešosios tvarkos pareigūnais bei
jaunaisiais policijos rėmėjais

Bendradarbiavimas sprendžiant
svarbius seniūnijoms klausimus

Švenčionių r. savivaldybės mero R.
Klipčiaus susitikimuose su
Švenčionių, Pabradės ir Klatanėnų
seniūnijų gyventojais dalyvavo ir
Švenčionių rajono policijos
komisariato atstovai, kurie aptarė
rajono ir seniūnijų kriminogeninę
padėtį, kalbėjosi apie vagystes,
sukčiavimus bei kaip apsisaugoti ir to
išvengti. Priminė šviesą atspindinčių
elementų dėvėjimo svarbą tamsiuoju
paros metu, siekiant išvengti skaudžių
pasekmių.

NUOŠIRDI PAGARBA IR PADĖKA
Švenčionių rajono policijos komisariato viršininko išleistuvių ir naujai
išrinktos Švenčionių policijos komisariato viršininkės apdovanojimo
ceremonijos akimirkos

Akimirkos iš savivaldos dienos minėjimo
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SAVIVALDYBĖS INDEKSAS
(LLRI) nuo 2011 m. skelbia Lietuvos savivaldybių indeksą, kuris parodo, kiek ir kaip savivaldybėse yra užtikrinama žmogaus ekonominė
laisvė. Vertinamos gyventojams ir investuotojams svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės, tarp jų: komunalinis ūkis ir
transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, administracija bei investicijos ir plėtra.

Švenčionių rajono savivaldybė 2019 metais užėmė

31 - 33

vietas mažųjų savivaldybių indekse (53 balai iš 100), kuriomis dalijasi su Šalčininkų r. ir
Rokiškio r. savivaldybėmis.
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Švenčionių rajono savivaldybės indekso pokyčiai 2015 - 2019 metais

Kiekvienais metais savivaldybė dedama
didžiules pastangas ,,kopia į viršų“.
Maksimalų įvertinimą savivaldybė gavo
,,TRANSPORTO“ srityje, kadangi viešojo
transporto paslaugų teikimui buvo sudarytos
konkurencinės sąlygos – visiems maršrutams
skelbti viešieji konkursai, visus juos aptarnavo
privatus sektorius.

Vieta

2015 m.
50

2016 m.
36

2017 m.
37

2018 m.
32

2019 m.
31

Vieta

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis savivaldybėje 2019 m. ketvirtajame ketvirtyje (palyginimas su kaimyninėmis savivaldybėmis)

Bruto, EUR

Neto, EUR

Savivaldybės vieta pagal Bruto darbo užmokestį tarp
60 šalies savivaldybių

Utena

1 140,90

732,70

22

Ignalina

1 017,00

661,40

52

Švenčionys

1 086,30

701,30

34

Molėtai

1 037,60

673,30

48

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamento informacija
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ENERGIJA TRYKŠTANTIS KRAŠTAS
2019 m. rajone, kaip ir kasmet, vyko jau tradiciniais tapę, vietos gyventojų pamėgti ir gausiai lankomi renginiai: Švenčionyse – kaimo
kapelų šventė „Juozapinės in rubežiaus“, „Vaistažolių rinkimo čempionatas“ Sirvėtos regioniniame parke; Pabradėje – pučiamųjų orkestrų
festivalis „Sidabriniai vasaros akordai“; Švenčionėliuose – „Pavasario amatų mugė“, Joninių šventė, regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo
muzikantų festivalis „Ant Sarios krantų“.
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Labanoras garsus Mergelės Marijos gimimo atlaidais, kasmet tris dienas vykstančiais
Labanoro bažnyčioje, ir tradicine švente „Labanorinė“

Kovo 8 – osios tradicija

............................................................
Velykų akimirkos

......................................................................................
Akcija ,,DAROM 2019“

............................................................................

Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimo akimirkos
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Palydint Baltijos kelią...

2019 m. gražiausiais akordais nuskambėjo Tarptautinis liaudiškos muzikos ir šokių
festivalis „Ežerų sietuva“. Festivalyje dalyvavo svečiai iš daugelio pasaulio šalių:
Čekijos Respublikos, Rusijos Respublikos Saratovo miesto, Čilės Respublikos, Ukrainos
Respublikos, Portugalijos Respublikos Monte Funšalio miesto. Atvyko svečių ir iš
kaimyninio Vilniaus rajono – Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro liaudiškų šokių
ansamblis „Perla“.

......................................................................................

Projekto ,,Kuriame miesto istoriją‘‘ uždarymo šventės akimirkos
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Nauja diena - nauja pradžia!
Švenčionėlių jaunimas kartu su dizaineriu Šarūnu Savicku ir dailininkei
Ieva Olimpija Voroneckyte kuria miesto istoriją!
Sena, baugi geležinkelio teritorijoje esanti aptverta betoninė devynių
blokų siena nusidažė ryškiomis spalvomis.

Tradicija tapusios kasmetinės šeimos
šventės miestuose

.....................................
Tarptautinė vaikų gynimo
diena
...............................................................................

.......................................................................
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Užgavėnių šventės

Gedulo ir vilties diena

......................................................................................
Švenčionėlių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių
kolektyvas "Senjorai" Antaninių šventėje Kaltanėnuose

......................................................................................
Holokausto aukų minėjimas Švenčionyse ir Švenčionėliuose

......................................................................................
Sausio 13 d. minėjimas

Tradicija tapusi pyragų diena
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Rugsėjo mėn. kasmet Švenčionių miesto parke vyksta padėkos žemei ir ją dirbantiems
žemdirbiams renginys – viso rajono šventė – Rudens

kermošius

........................................................................
Jau antrus metus iš eilės Švenčionėlių miesto kultūros centras spalio
pabaigoje organizavo „MOLIŪGŲ

ŠVENTĘ“

– ŽIBINTŲ
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KARTU - MES JĖGA
Švenčionėlių miesto kultūros centras kartu su Švenčionėlių bendruomene
„Švenčionėlių bičiuliai“, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos bendruomene,
Švenčionėlių miesto verslo, valdžios atstovais, Švenčionėlių bibliotekos darbuotojų
kolektyvu ir aktyviais Švenčionėlių miesto bendruomenės nariais dalyvavo
bendruomeniniame edukaciniame renginyje „Papuošk savo miestą Kalėdoms“.

..............................................................................
Nominacijų už nuopelnus Švenčionių rajonui
įteikimo ir šventinio koncerto akimirkos

Visi kartu gamino šventines dekoracijas, kurios papuošė miestą artėjančios Kalėdų
eglutės įžiebimo šventei, 2020-ųjų metų sutikimui ir visam šventiniam laikotarpiui, kuris
tęsėsi iki Trijų Karalių.

........................................................................................

Kalėdų žavesį Švenčionių rajonas išgyvena gruodžio mėn. žiebdamas gražuoles egles

Švenčionyse, Pabradėje, Švenčionėliuose ir sutikdamas Naujuosius.................................................................................
metus prie miestų eglių
Pabradės miesto kultūros centro atidarymo šventė
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Lapkričio 23-osios d. išvakarėse Pabradės miesto kultūros centre buvo

minima Lietuvos kariuomenės diena. Svečiuose apsilankė Krašto
apsaugos savanorių pajėgų 8-osios rinktinės savanoriai ir Jungtinių Valstijų
sausumos pajėgų kariai.

Dainų ir šokių ansamblio "AUKŠTAITIJA"
40 -ties metų jubiliejaus akimirkos

.............................................................................................
........................................................................................ Tautiškos giesmės aplink pasaulį akimirkos
Švenčionių rajono Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų
baigimo šventė

.........................................................................
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TURIME KUO DIDŽIUOTIS
Pabradės pučiamųjų kvintetas - Grand

Prix nugalėtojas

2019 m. gruodžio 7 d. Vilniuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos J. Karoso salėje, vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis
„VILNIAUS FANFAROS".
GRAND PRIX nugalėtojais tapo Pabradės meno mokyklos pučiamųjų kvintetas - Liudas Grincevičius, Kamilė Vitkauskaitė, Viktorija
Stepanova, Tauras Grincevičius, Daniel Andrukianec, kolektyvo vadovas Bronislovas Vilimas.

...................................................................................................................
.........................................................................................
Pabradės miesto mišrusis choras debiutavo konkurse - festivalyje "Mūsų
Antros vietos diplomu!

dainose" Vievyje. Namo grįžo su

.....................................................................................
Europos varinių pučiamųjų instrumentų čempionate užimta garbinga II vieta!

..........................................................................................

........................................................................
Adutiškietė Dainė Stanislava Rumbutytė tapo „Tramtatulis

2019“ nacionalinio rato diplomante

Dešimtokės iš Pabradės kuria programėlę, padėsiančią planuoti
laiką
Laiko planavimo programėlę, kurią
merginos sugalvojo dalyvaudamos jaunimo
verslumo ugdymo programoje „Junior
Achievement“, netrukus ims įgyvendinti
Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo
administravimo fakulteto studentai.
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2019 M. BAIGTŲ, TĘSIAMŲ BEI PRADĖTŲ
DARBŲ SUVESTINĖ

20
Baigti
Tęsiami
Pradėti

49
23
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ATEITIES PERSPEKTYVOS
2019 metai buvo kupini idėjų ir darbų. Juos sėkmingai vykdėme ištisus metus.
Ateinančiais metais planuojame intensyviai dirbti prie 2019 metais TĘSIAMŲ

PRADĖTI ĮGYVENDINTI NAUJĄ PROJEKTĄ
,,SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE",
kurio metu planuojama įsigyti 11 socialinių būstų,
kurie bus skirti pirmiausia tenkinti socialiai
pažeidžiamų asmenų poreikius, suteikti gyvenamą
būstą, atitinkantį reikalavimus, užtikrinti įstatymais
įtvirtintos viešosios paslaugos apimties plėtrą
Švenčionių rajono savivaldybėje.

ir PRADĖTŲ darbų.

REKONSTRUOTI ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS
ŽEIMENOS GIMNAZIJOS PASTATĄ PABRADĖJE,
VILNIAUS G. 43
Bus atliekamas vidaus patalpų kapitalinis remontas,
inžinerinių
sistemų
kapitalinis
remontas,
patalpų
perplanavimas, apdailos darbai.

Projekto tikslas:
Padidinti Švenčionių rajono savivaldybės socialinio
būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti
būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į
socialinio būsto nuomą.

ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ
,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ M.
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR
ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ SUTVARKYMAS.
II ETAPAS“
2020 m. planuojama Švenčionių mieste, Kunos
g. įrengti pėsčiųjų taką ir privažiavimo kelią.
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PRADĖTI SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBĄ, Svirkų g.
6, Svirkų k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav.
Planuojamo statyti pastato plotas - 116,83 m², jame bus įrengta salė,
koridorius, darbo kabinetas, techninė/pagalbinė patalpa, virtuvėlė,
susirinkimų patalpa bei vyrų / moterų sanitariniai mazgai (pritaikyti ir
neįgaliesiems). Aplink pastatą bus įrengiama asfaltbetonio danga,
želdynai ir kt.

PRADĖTI UNIVERSALIOS ARENOS ŠVENČIONĖLIŲ MIETE, STOTIES G.
PROJEKTAVIMO DARBUS
Siekiant patenkinti sporto mėgėjų bei mokinių poreikius - Švenčionėliuose planuojama
pastatyti daugiau nei 1,3 tūkst. m² ploto sporto areną, kurioje bus įrengta:
❖ sporto salės
❖ trenerių patalpos
❖ persirengimo kambariai
❖ sanitariniai mazgai
❖ kitos patalpos
Šalia arenos planuojama įrengti lauko žaidimų ir automobilių stovėjimo aikšteles.
Nauja universali arena turėtų iškilti adresu Stoties g. 4, Švenčionėliai (buvusios
Švenčionėlių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos teritorijoje).
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PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ PLANUOJAMA:
ATLIKTI ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ SODŲ BENDRIJŲ GATVIŲ PROJEKTAVIMO,
KAPITALINIO REMONTO (ŠERMUKŠNIŲ, ILGOJI, SODO, AKACIJŲ, VARNĖNŲ, TIESIOJI, PAPARČIŲ, PIEVŲ, EGLIŲ, PUŠAITĖS 1-OJI
) PARENGIAMUOSIUS DARBUS:

Švenčionėlių
Švenčionėlių sen. Augustavo Švenčionių m.
Varnėnų
sen. Augustavo
k. Ilgosios
gatvės
(Nr.
k. Šermukšnių
gatvės (Nr.
11.108),
gatvės (Nr.
10.162),
esančios
10.173),
esančios
sodininkų
esančios
sodininkų
bendrijos
sodininkų
bendrijos
„Pušynėlis“
bendrijos
„Seklyčia“
teritorijoje
„Seklyčia“
teritorijoje
kapitalinis
teritorijoje
kapitalinis
remontas
kapitalinis
remontas
(planuojama
remontas
(planuojama
baigti
(planuojama
baigti
projektavimo
baigti
projektavimo
darbus ir
projektavimo
darbus ir
atlikti
TP
darbus ir
atlikti TP
ekespertizę)
atlikti TP
ekespertizę)
ekespertizę)

Švenčionių m.
Tiesiosios
gatvės (Nr.
11.110),
esančios
sodininkų
bendrijos
„Pušynėlis“
teritorijoje
kapitalinis
remontas
(planuojama
atlikti
projektavimo
darbus ir TP
ekespertizę)

Pabradės m.
Pušaitės 1osios gatvės
(Nr. 6.105),
esančios
sodininkų
bendrijos
„Pušaitė“
teritorijoje,
kapitalinis
remontas
(planuojama
atlikti
projektavimo
darbus ir TP
ekespertizę)

Švenčionėlių
sen. Statkuškės Švenčionėlių Švenčionių m.
Paparčių
k. Akacijų
sen. Statkuškės
gatvės
(Nr.
gatvės (Nr.
k. Sodo gatvės
11.75),
10.127),
(Nr. 10.124),
esančios
esančios
esančios
sodininkų
sodininkų
sodininkų
bendrijos
bendrijos
bendrijos
„Saulėtekis“
„Ąžuolas“
Ąžuolas“
teritorijoje
teritorijoje
teritorijoje
kapitalinis
kapitalinis
kapitalinis
remontas
remontas
remontas
(planuojama
(planuojama
(planuojama
baigti
baigti
atlikti
projektavimo
projektavimo projektavimo
darbus ir
darbus ir
darbus ir TP
atlikti
TP
atlikti TP
ekespertizę)
ekespertizę)
ekespertizę)

Švenčionių m.
Pievų gatvės
(Nr. 11.128),
esančios
sodininkų
bendrijos
„Saulėtekis“
teritorijoje,
kapitalinis
remontas
(planuojama
atlikti
projektavimo
darbus ir TP
ekespertizę)

Švenčionių m.
Eglių gatvės
(Nr. 11.80),
esančios
sodininkų
bendrijos
„Saulėtekis“
teritorijoje,
kapitalinis
remontas(plan
uojama atlikti
projektavimo
darbus ir TP
ekespertizę)
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ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJA

ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJA

Švenčionių m. Lauko g., Nr. 11.32 rekonstravimo darbai

Švenčionių sen., kelias 260 (4-2V), kelias 4401 - Senadvaris,
Nr. 11.13 projektavimo ir kapitalinio remonto darbai

Svirkų sen., Bačkininkų k., Saulėtekio g. dalies ir Naujosios g.
paprastojo remonto darbai (bus suremontuota Bačkininkų
gyvenvietės Saulėtekio g. dalis (apie 140 m) ir Naujoji gatvė)

Sarių sen., Sarių k., Gėlių g. ir Ateities g. paprastojo
remonto darbai (bus suremontuotos Sarių gyvenvietės
Ateities bei Gėlių g.)

Švenčionėlių m. paviršinių
nuotekų tinklai Kalno g., Nr.
10.19, Žeimenos g. Nr. 10.49
(numatomas naujų tinklų
tiesimas)

Švenčionėlių m. paviršinių
nuotekų tinklai Malūno g.,
Nr. 10.27 (bus įrengtas
naujas lietaus nuotekų tinklų
ruožas nuo Turgaus g. į
Malūno g.)

PABRADĖS SENIŪNIJA
Magūnų sen., Družilių k. , Žeimenos g., Nr. 5.13 projektavimo ir
kapitalinio remonto darbai
Pabradės sen., Pavoverės k., Parko g. ir Svajonės g. paprastojo remonto
darbai (bus suremontuota Svajonės g. ir Parko g. dalis )

Planuojama pradėti įgyvendinti projektą
„ADUTIŠKIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ
MIESTE REKONSTRAVIMAS“
Bus rekonstruota važiuojamoji dalis, šaligatviai,
įrengti lietaus nuotekų tinklai, buitinių nuotekų
tinklai, modernizuotas apšvietimas.
2020 metais numatyta rekonstruoti 0,4 KV
elektros tinklus, nutiesti buitinių nuotekų tinklus,
atlikti gatvės rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą.

Pabradės m, Gamyklos g. Nr. 6.3 kapitalinio remonto darbai
(važiuojamoji dalis, lietaus nuotekos, šaligatviai, apšvietimas)
Tilto per Meros upę, Pabradės seniūnijos, Gužių kaimo, Meros gatvėje statybos
darbai
Pabradės seniūnijoje vietinės reikšmės kelio atkarpos nuo geležinkelio pervažos
Pažeimenės kaime iki kelio Nr. 4415 Pabradė - Meškerinė projektavimo ir
rekonstrukcijos darbai
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2020 m. planuojama pabaigti rengti projekto ,,Kitos paskirties
inžinerinių statinių Arnionių g., Pabradės m. statybos projektas“
techninį projektą ir pradėti įgyvendinti projekte numatytas veiklas
Pirmu etapu bus įrengta:
vaikų žaidimų aikštelė;
persirengimo kabina ;
dvi pavėsinės su lauko kepsninėmis;
pliažo tinklinio aikštelė;
takas;
želdiniai;
mašinų stovėjimo aikštelė;
informacinis stendas;
smėlio paplūdimys;
išvalytas tvenkinio dugnas.
Antrame etape planuojama:
demontuoti seną lieptą;
įrengti naują lieptą.
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ĮDOMŪS FAKTAI
❑ Pasirodo, Švenčionių rajone yra vietovė, kurioje dėvėti kepurę
tiesiog nedera ! - BEKEPURIAI !☺️👉🚫🤠
Tai viensėdis Švenčionių rajono savivaldybėje, 7 km į vakarus
nuo Pabradės miesto, BEKEPURIŲ miške 🌳, šalia rytinio Asvejos
regioninio parko galo.
2011 m. gyventojų
surašymo
duomenimis,
Bekepuriuose gyveno vos
1 gyventojas...😯👤
Bekepurių
vietovėje
įrengta
Bekepurių
stovyklavietė,
esanti
Purviniškių
girininkijos
teritorijoje,
Asvejos
kraštovaizdžio draustinyje,
rytinėje Asvejos ežero
pakrantėje🌲🌳🌲🌳
Stovyklavietė skirta atokvėpiui, poilsiavimui su palapinėmis. Čia
galima rasti įrengtą pavėsinę, stalus, laužavietę ir kt. 🏕🔥 Patogus
privažiavimas natūraliu lauko keliu, yra automobilių stovėjimo
aikštelė. Stovyklavietėje gali tilpti iki 20 stovyklautojų !

❑

❑ Tarp dešimties gražiausių pažintinių takų – Mitologinis Švenčionėlių
takas.

Pažintinis mitologinis takas yra šalia Sirvėtos regioninio parko lankytojų centro
Šventos kaime, Švenčionių rajone (http://www.sirveta.lt/index.php/aboutus/apsilankyk/mitologinis-takas) .

Švenčionių rajonas turi reprezentacinį videofilmą „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Švenčionių rajone", kuris išleistas net 4
kalbomis!(🇱🇹 🇬🇧 🇷🇺 🇵🇱)
Kviečiame pasižiūrėti ir prisiliesti prie Švenčionių krašto istorijos, iš arčiau pažinti savitą krašto kultūrą ir pamatyti rajoną puošiančius, žadą atimančius
kraštovaizdžius...
Daugiau informacijos apie videofilmą👉 www.bit.ly/2rUVhr6
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NAUDINGI KONTAKTAI
Meras
Tel. (8 387) 66364,
El. Paštas meras@svencionys.lt
Mero pavaduotojas
Tel. (8 387) 6 63 74
El. paštas
violeta.cepukova@svencionys.lt
Mero patarėjas
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas
erikas.demidovas@svencionys.lt
Mero patarėjas
Tel. (8 387) 66 372
El.paštas edvard.jedinskij@svencionys.lt
Administracijos direktorė
Tel. (8 387) 66 388
El. paštas direktorius@svencionys.lt
Administracijos direktoriaus
pavaduotojas
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas andrius.sarejus@svencionys.lt
Priimamasis
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Tarybos sekretorė
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas
miranda.kaneckaja@svencionys.lt
Finansų skyrius
Tel. (8 387) 6 63 82
El. paštas finansai@svencionys.lt
Centralizuotas vidaus audito skyrius
Tel. (8 387) 6 63 68
El. paštas auditas@svencionys.lt
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas juristas@svencionys.lt

Bendrasis skyrius
Tel. (8 387) 66 375
El. paštas personalas@svencionys.lt
Mokesčių ir turto skyrius
Tel. (8 387) 66 377
El. paštas ekonomika@svencionys.lt
Socialinės paramos skyrius
Tel. (8 387) 66 357
El. paštas spc@svencionys.lt
Vietinio ūkio skyrius
Tel. (8 387) 66 368
El. paštas vukis.vedejas@svencionys.lt
Teritorijų planavimo ir architektūros
skyrius
Tel. (8 387) 66 376
El. paštas architektura@svencionys.lt
Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto
skyrius
Tel. (8 387) 66 367
El. paštas svietimo.skyrius@svencionys.lt
Žemės ūkio skyrius
Tel. (8 387) 66 366
El.paštas zemes.ukis@svencionys.lt
Buhalterinės apskaitos skyrius
Tel. (8 387) 65 303
El.paštas apskaita@svencionys.lt
Biudžetinių įstaigų centralizuotas
buhalterijos skyrius
El. paštas Tel. (8 387) 65 304
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Tel. (8 387) 66 360
El. paštas rysiai@svencionys.lt
Kontrolės ir audito tarnyba
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas kontrole@svencionys.lt

Adutiškio seniūnija
Tel. (8 387) 59 257
El. paštas adutiskis@svencionys.lt
Cirkliškio seniūnija
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt
Kaltanėnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 402
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt
Labanoro seniūnija
Tel. (8 387) 41 409
El. paštas labanoras@svencionys.lt
Magūnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt
Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt
Sarių seniūnija
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt
Strūnaičio seniūnija
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt
Svirkų seniūnija
Tel. (8 387) 41 408
El. paštas svirkos@svencionys.lt
Švenčionėlių seniūnija
Tel. (8 387) 31 233
El. paštas
svencioneliu.sen@svencionys.lt
Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas
svencioniu.sen@svencionys.lt
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Nuotraukos:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Marius Semaško
Skrenda bitutė
Dr. Regina Mikštaitė – Čičiurkienė
Edgar Gvozdov
Vladas Šarėjus
Gintaras Nalivaika
Alfredas Pliadžas
Edvinas Sinkevičius
D. Janutis (LRV)
Virgilijus Cicėnas
LRYTAS.LT
Algirdas Vianoris / Lina Rackevičienė
Bernard Sminov

