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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 12
STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
„Savivaldybės taryba ne rečiau kaip vieną kartą per metus reglamento
nustatyta tvarka turi pateikti savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos
ataskaitą, kurios sudedamoji dalis yra mero veiklos ataskaita. Savivaldybės
veiklos ataskaitą savivaldybės tarybos vardu pateikia meras. <...>“

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO
26 D. SPRENDIMAS NR. T-182 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO
PATVIRTINIMO“
VIII skyriaus 4 punktas ,,Meras ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito
tarybai ir savivaldybės bendruomenei už savo veiklą, taip pat rengia ir
pateikia rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei savivaldybės veiklos
ataskaitą.
Meras rengia savo veiklos ataskaitą ir ją pristato tarybai bei savivaldybės
bendruomenei.
Mero ataskaita raštu pateikiama bei tarybos posėdyje išklausoma.
Savivaldybės bendruomenei mero ataskaita pateikiama paprastai raštu.
<...>“
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Gerbiami Švenčionių rajono gyventojai,
Gerbiami Tarybos nariai,
Remdamasis bei vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos Vietos savivaldos įstatymu ir Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, teikiu
2020 metų veiklos ataskaitą.
2020 metai buvo nelengvi bei kupini neeilinių
iššūkių visiems šalies gyventojams, tai buvo metai, kurie
visus mus privertė sustoti ir susimąstyti, nes pandemija
palietė daugelį veiklos sričių bei namų ūkių. Pasaulinė
koronaviruso pandemija ne tik įkalino mus namuose,
apribojo galimybes bendrauti, bet ir suteikė galimybę
daugeliu klausimų ieškoti naujų kelių. Informacinės
technologijos nuo pat pirmos pandemijos dienos tapo
pagrindiniu darbo įrankiu kiekvienam – susirinkimai,
pasitarimai, komitetų, tarybos posėdžiai, nuotolinis darbas
ir mokslas tapo kasdienybe.
Nepaisant iškilusių iššūkių, šie metai savivaldybei buvo labai aktyvūs ir produktyvūs.
Sutelkę visas jėgas ir pastangas, prisitaikę prie naujų darbo sąlygų ir neįprastos iki šiol
darbinės aplinkos, kolektyviai dirbdami bei pasitikėdami vieni kitais nuveikėme labai
daug. Pradėti darbai buvo nepertraukiamai vykdomi toliau, sėkmingai užbaigėme daugelį
2014-2020 metų laikotarpyje pradėtų investicinių projektų bei tęsėme dar vykdomus.
Žinoma, dairėmės ir į ateities perspektyvas...
Koronavirusinė pandemija ypač palietė sveikatos apsaugos, socialinių paslaugų ir
švietimo sistemas, kurioms teko didžioji iššūkių lavina. Tačiau rajonas sugebėjo
prisiderinti prie naujų gyvenimo sąlygų bei vykdė visus sveikatos apsaugos keliamus
reikalavimus, rėmė socialiai pažeidžiamas gyventojų grupes, sklandžiai perėjo prie
nuotolinio mokymo bei prie nuotolinio darbo, kurio dėka visos paslaugos gyventojams
buvo teikiamos nepertraukiamai. Susidariusi situacija tik įrodė, kad esame lanksti, moderni
ir prie bet kokių pokyčių galinti prisiderinti savivaldybė.

ĮVADAS
Ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi ir Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento (toliau – Reglamentas), patvirtinto tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimu Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamento patvirtinimo“ II skyriaus 3 ir 5 punktais, VIII skyriaus 4 punktu.
Švenčionių savivaldybė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais
teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais,
Švenčionių savivaldybės tarybos sprendimais.
Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Švenčionių savivaldybės
tarybos ir mero 2020 metų veiklą ir atstovavimą savivaldybės ir jos gyventojų
interesams, tarybos narių lankomumas tarybos posėdžiuose, frakcijų, komitetų
sandara bei veikla, mero veikla, svarbiausi metų įvykiai, savivaldybės
apdovanojimai, pasiekimai, atsinaujinimo darbai bei investicinių projektų
įgyvendinimo rezultatai, savivaldybės atstovavimas Lietuvos savivaldybių
asociacijoje, Vilniaus regiono plėtros taryboje, ryšiai su visuomene, savivaldybės
2020 metų biudžeto įvykdymas bei kiti aktualūs klausimai.
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SAVIVALDYBĖS MERO KOMANDA - DARNI, BENDRADARBIAUJANTI IR
KOLEKTYVIAI SIEKIANTI UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ

Švenčionių savivaldybės mero pavaduotoja VIOLETA ČEPUKOVA

Mero patarėjas ERIKAS DEMIDOVAS

Mero patarėjas EDVARD JEDINSKIJ

Mero patarėja TERESA SANSEVIČIENĖ

Švenčionių savivaldybės administracijos direktorė JOVITA RUDĖNIENĖ

Švenčionių savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas ANDRIUS ŠARĖJUS
6

ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖS
TARYBOS VEIKLOS
ATASKAITA
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA
Taryba yra savivaldos teisę Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje (teritoriniame
administraciniame vienete) įgyvendinanti institucija.
Tarybą sudaro 25 (dvidešimt penki) – tarybos nariai, tarp jų – meras, išrinkti Savivaldybių
tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

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 - 2023 METŲ TARYBOS SUDĖTIS
VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VELERIJ JURGELIANEC
VACLAV VILKOIT
VIDA RASTENIENĖ
ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

KONSTANTAS RAMELIS
RAJA KRUPENINA

ARŪNAS ČENKUS
VIOLETA ČEPUKOVA
JANINA DEVEIKIENĖ
RENATA GRIGIANECIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VALDEMARAS KASPEROVIČ
SIMONA KAZLIENĖ
RIMANTAS KLIPČIUS
RIMAS KLIPČIUS
VIKTORAS MEŠKAUSKAS
JOLANTA RAZMIENĖ
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
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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FRAKCIJOS
Įgyvendindami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 16 dalį
(Savivaldybės tarybos narių frakcija - ne mažiau kaip trys savivaldybės tarybos nariai, pirmajame ar
kitame savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaravę, kad
veiklą savivaldybės taryboje tęsia susivieniję į frakciją) tarybos nariai 2020 metais veiklą tęsė
susivieniję į 7 frakcijas :
FRAKCIJOS SENIŪNAS

LIBERALŲ FRAKCIJA

LIETUVOS LAISVĖS
SĄJUNGOS
(LIBERALAI) FRAKCIJA

ARŪNAS ČENKUS
VALDEMARAS KASPEROVIČ
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
VIOLETA ČEPUKOVA
JANINA DEVEIKIENĖ
RIMANTAS KLIPČIUS

FRAKCIJA “UŽ
POKYČIUS"

VIKTORAS MEŠKAUSKAS
VIOLETA GRIGORJEVA
BRONISLOVAS VILIMAS
ZENONAS ZENKEVIČIUS

FRAKCIJA “UŽ
PERMAINAS"

RENATA GRIGIANECIENĖ
RIMAS KLIPČIUS
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

LIETUVOS LENKŲ
RINKIMŲ AKCIJOS
FRAKCIJA

VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VALERIJ JURGELIANEC
VACLAV VILKOIT

VYTAUTAS
VAITKEVIČIUS

RIMANTAS KLIPČIUS

ZENONAS
ZENKEVIČIUS

JOLANTA
JURKUVĖNIENĖ

ANTONIJ JUNDO

FRAKCIJA
“KIEKVIENAS
SVARBUS"

RAIMONDAS
PAULIUKEVIČIUS
ROMUALDAS
PAULIUKEVIČIUS
VIDA RASTENIENĖ

RAIMONDAS
PAULIUKEVIČIUS

FRAKCIJA
“PROGRESUI"

ROKAS ZABIELA
SIMONA KAZLIENĖ

SIMONA KAZLIENĖ

Trys Tarybos nariai nėra prisijungę prie jokios frakcijos:
Raja Krupenina
Konstantas Ramelis
Jolanta Razmienė
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TARYBOS POSĖDŽIAI
2020 m. savivaldybės taryba dirbo pagal metų pradžioje patvirtintą darbo planą. Pagrindinė
tarybos darbo forma, kaip įprasta, buvo tarybos ir jos sudarytų komitetų posėdžiai.
2020 m. įvyko

9

Tarybos posėdžiai.

2020 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimus, leidžiančius nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino sąlygoms
savivaldybių tarybų posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu, todėl
posėdžiuose Taryba posėdžiavo
3
nuotoliniu būdu, pasitelkiant Zoom platformą.

Sprendimų projektai peržiūrėti dėl atitikimo teisės aktams ir suderinti su atsakingais
Administracijos specialistais, pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei viešai pristatyti
visuomenei. Prieš kiekvieną posėdį darbas vyko komitetų posėdžiuose, frakcijų pasitarimuose, kur
sprendimų projektai buvo detaliai svarstomi, teikiami pasiūlymai, todėl dauguma sprendimų Tarybos
posėdžiuose buvo priimami be didelių svarstymų.
Tarybai svarstyti buvo pateikta

sprendimų projektai, iš jų priimta

247

233

Priimti ir nepriimti Tarybos sprendimai:

247

233

14
Pateikti svarstyti sprendimų Priimti tarybos sprendimai Nepriimti tarybos sprendimai
projektai
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Per metus buvo:
surašyta 9 savivaldybės tarybos posėdžių
protokolai

39 savivaldybės tarybos komitetų posėdžių protokolai

užregistruota ir perduota vykdymui 233 savivaldybės tarybos sprendimai

2019 m.
10
285
252
33

Įvykę Tarybos posėdžiai
Paruošti sprendimų projektai
Priimti sprendimai
Nepriimti sprendimai

2020 m.
9
247
233
14

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 2020 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/ ).

Augant gyventojų susidomėjimui
tarybos veikla nuo 2017 m. tarybos posėdžių transliacijos pradėtos vykdyti pasitelkiant Youtube
platformą (https://www.youtube.com/channel/UCm90h9ZN4D_OyJRZsDhcbig/videos).
2020 metais savivaldybės Youtube kanale paskelbti 9 Tarybos posėdžių vaizdo įrašai. Įrašai
peržiūrėti 11 719 kartus (2019 m. - 12 513).
Užregistruotus Tarybos sprendimų projektus (kartu su lydimaisiais dokumentais) visuomet
galima rasti:
www.svencionys.lt

Teisinė
informacija

Teisės aktų
projektai

Išvadoms gauti
pateikti 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

Teisės aktų
projektai

Išvadoms gauti
pateikti teisės aktų
projektai

Norminiai tarybos sprendimai skelbiami ir Teisės aktų registre (TAR) www.e-tar.lt (išplėstinėje paieškoje kaip
įstaigą pasirinkus Švenčionių rajono savivaldybę).
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PRIIMTŲ TARYBOS SPRENDIMŲ RENGĖJAI
TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
MOKESČIŲ IR TURTO SKYRIUS
KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO IR SPORTO SKYRIUS
BENDRASIS SKYRIUS
STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
FINANSŲ SKYRIUS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
MERAS

Nepriimti sprendimai
Priimti sprendimai
Pateikti sprendimų projektai

Meras

Administraci
jos
direktorius

Finansų
skyrius

0
3
3

0
2
2

0
17
17

Teritorijų
Strateginio
Socialinės
Vietinio ūkio planavimo ir Žemės ūkio planavimo ir Bendrasis
paramos
skyrius
architektūro
skyrius
investicijų
skyrius
skyrius
s skyrius
skyrius
2
35
37

1
8
9

2
5
7

1
12
13

0
15
15

1
10
11

Kultūros,
Teisės ir
švietimo,
Mokesčių ir civilinės
jaunimo ir
turto skyrius metrikacijos
sporto
skyrius
skyrius
6
1
0
45
69
12
51
70
12

Axis Title

Nepriimti sprendimai

Priimti sprendimai

Pateikti sprendimų projektai
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TARYBOS POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tarybos posėdžio data
Tarybos nariai
Arūnas Čenkus
Violeta Čepukova
Janina Deveikienė
Renata Grigianecienė
Violeta Grigorjeva
Vladislav Jedinskij
Antonij Jundo
Valerij Jurgelianec
Jolanta Jurkuvėnienė
Valdemaras Kasperovič
Simona Kazlienė
Rimantas Klipčius
Rimas Klipčius
Raja Krupenina
Viktoras Meškauskas
Raimondas Pauliukevičius
Romualdas Pauliukevičius
Konstantas Ramelis
Vida Rastenienė
Jolanta Razmienė
Vytautas Vaitkevičius
Bronislovas Vilimas
Vaclav Vilkoit
Rokas Zabiela
Zenonas Zenkevičius

01-30

02-27

04-30

05-28

06-25

08-27

09-24

10-29

12-29

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dalyvavo

Nedalyvavo

8
9
8
9
9
9
7
9
9
8
7
9
9
9
8
9
7
9
9
8
8
9
7
9
9

1
1

2

1
2

1
2

1
1
2
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Eil.
Posėdžių skaičius
Nr.
Tarybos nariai
1.
Arūnas Čenkus
9
2.
Violeta Čepukova
9
3.
Janina Deveikienė
9
4.
Renata Grigianecienė
9
5.
Violeta Grigorjeva
9
6.
Vladislav Jedinskij
9
7.
Antonij Jundo
9
8.
Valerij Jurgelianec
9
9.
Jolanta Jurkuvėnienė
9
10. Valdemaras Kasperovič
9
11. Simona Kazlienė
9
12. Rimantas Klipčius
9
13. Rimas Klipčius
9
14. Raja Krupenina
9
15. Viktoras Meškauskas
9
16. Raimondas Pauliukevičius
9
17. Romualdas Pauliukevičius
9
18. Konstantas Ramelis
9
19. Vida Rastenienė
9
20. Jolanta Razmienė
9
21. Vytautas Vaitkevičius
9
22. Bronislovas Vilimas
9
23. Vaclav Vilkoit
9
24. Rokas Zabiela
9
25. Zenonas Zenkevičius
9
Bendras tarybos posėdžių lankomumas, proc.

Praleistų posėdžių
skaičius
1

Lankomumas %

1

2

1
2

1
2

1
1
2

88.88
100
88.88
100
100
100
77.77
100
100
88.88
77.77
100
100
100
88.88
100
77.77
100
100
88.88
88.88
100
77.77
100
100
93.77

Nei vieno tarybos posėdžio nepraleido šie Tarybos nariai:
Violeta Čepukova
Renata Grigianecienė
Violeta Grigorjeva
Vladislav Jedinskij
Valerij Jurgelianec
Jolanta Jurkuvėnienė
Rimantas Klipčius
Rimas Klipčius
Raja Krupenina
Raimondas Pauliukevičius
Konstantas Ramelis
Vida Rastenienė
Bronislovas Vilimas
Rokas Zabiela
Zenonas Zenkevičius
Kiti nariai posėdžius praleido dėl svarbių pateisinamų priežasčių.
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LANKOMUMO STATISTIKA

Zenonas Zenkevičius

9

Rokas Zabiela

9
2

Vaclav Vilkoit
Bronislovas Vilimas

9

Jolanta Razmienė

1

9

Vida Rastenienė

9

Konstantas Ramelis

9

Romualdas Pauliukevičius

2

Raimondas Pauliukevičius

100
88.88
88.88
100
100
77.77

9

100

9
1

9

Rimas Klipčius

9

Rimantas Klipčius

9

Simona Kazlienė

88.88

9

Raja Krupenina

2
1

100
100
100
77.77

9

88.88

9

Jolanta Jurkuvėnienė

9

Valerij Jurgelianec

9

Antonij Jundo

77.77

9
1

Valdemaras Kasperovič

100

9

Vytautas Vaitkevičius

Viktoras Meškauskas

100

2

100
100
77.77

9

Vladislav Jedinskij

9

Violeta Grigorjeva

9

Renata Grigianecienė

9

100

100
100
Lankomumas %

Praleistų posėdžių skaičius

Posėdžių skaičius
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SVARBIAUSI 2020 M. TARYBOS POSĖDŽIŲ
METU PRIIMTI SPRENDIMAI
2020 metais priimta reikšmingų sprendimų įvairiose srityse:
Patvirtintas 2020 metų Švenčionių rajono savivaldybės biudžetas, 2020 –
2022 m. strateginis veiklos planas, savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti,
taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 metais
objektų sąrašas, pritarta sprendimui dėl ilgalaikės ir trumpalaikės paskolų ėmimo.
Pritarta Vienkartinės finansinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašo papildymui, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
teikimo tvarkos aprašo pakeitimui, Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir
šios paramos skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Patvirtintas taksi stotelių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje
įrengimo tvarkos aprašas, Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių
apsaugos taisyklės.
Pritarta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių
kainų perskaičiavimui, nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, neapmokestinamųjų
žemės sklypo dydžių, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams
nustatymui bei žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymui, fiksuoto pajamų
mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai,
nustatymui, dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio)
susisiekimo maršrutais tarifams.
Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros rėmimo
2020 metų programa, Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programa, 2020-2023 metų Švenčionių rajono
savivaldybės narkomanijos prevencijos įgyvendinimo programa.
Pritarta Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos,
Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos reorganizavimui, Švenčionių r. Pabradės lopšelio-darželio „Varpelis“ ir
Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos reorganizavimui, Švenčionių
socialinių paslaugų centro, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir Pabradės
vaikų globos namų reorganizavimui.
Pritarta bendradarbiavimo sutarčiai tarp Švenčionių rajono savivaldybės ir
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, dėl dalyvavimo Vilniaus
regiono plėtros tarybos steigime, dėl išlyginamosios mobiliosios grupės steigimo
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje.
Patvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2021 metų
veiklos prioritetai, infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo
reglamentas ir komisijos sudėtis.
Pritarta projektų įgyvendinimui: ,,Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos
stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo
įstaigose“, ,,Svirkų bendruomenės namų statyba Svirkų kaime“.
Pritarta dalyvavimui projekte ,,Švenčionėlių krašto užimtumo ir
sveikatingumo didinimas“.
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TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI PAGAL VEIKLOS SRITIS, PROC.

Programų patvirtinimo, keitimo
4%

Veiklos planų, ataskaitų
Infrastruktūros, projektų, bendrųjų
5%
planų patvirtinimo
Švietimo klausimų
Turto valdymo
5%
6%
12%

Kiti klausimai
9%

Komisijų sudarymo, keitimo
2%

Nuostatų, sąrašų patvirtinimo
6%

Mokesčių, kainų, tarifų, normatyvų
11%
Reorganizavimo
2%

Socialinių klausimų
1%

Kiti klausimai
18%

Biudžeto, finansinės atsakomybės
8%

Investicinių planų
1%
Gatvių pavadinimų
1%
Aprašų, tvarkų, taisyklių
20%

Būsto nuomos, plėtros
4%

Gatvių pavadinimų

Aprašų, tvarkų, taisyklių

Reorganizavimo

Mokesčių, kainų, tarifų, normatyvų

Biudžeto, finansinės atsakomybės

Nuostatų, sąrašų patvirtinimo

Programų patvirtinimo, keitimo

Turto valdymo

Veiklos planų, ataskaitų

Švietimo klausimų

Infrastruktūros, projektų, bendrųjų planų patvirtinimo

Komisijų sudarymo, keitimo

Vilniaus regiono plėtros tarybos klausimų

Būsto nuomos, plėtros

Investicinių planų

Kiti klausimai

Socialinių klausimų

Pareigybių patvirtinimo

Pareigybių patvirtinimo
1%
Vilniaus regiono plėtros tarybos
klausimų
2%
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 - 2023 M.
TARYBOS KOMITETAI
Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų, vykdomi Tarybos sprendimai ir mero
potvarkiai. Taigi, pagrindinė komitetų funkcija - nagrinėti savivaldybės tarybai teikiamus klausimus,
teikti išvadas bei pasiūlymus, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi savivaldybės
tarybos sprendimai.
Detaliau komitetai svarstė ne tik būsimų Tarybos posėdžių pagal savo kuruojamas veiklos sritis
dokumentus, bet ir kitus Tarybos sprendimų projektus. Komitetų posėdžiuose išnagrinėta nemažai
aktualių rajonui problemų, pateikta įvairių pasiūlymų, išklausyta informacijos ir ataskaitų, įtrauktų į
tarybos darbų planą. Prireikus posėdžiuose dalyvauti buvo kviesti atitinkamų įstaigų vadovai,
organizacijų atstovai, suinteresuoti piliečiai.
Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto tinklalapyje
www.svencionys.lt , komitetų posėdžiai protokoluojami.

ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
BIUDŽETO,
ŠVIETIMO, KULTŪROS,
EKONOMIKOS,
SVEIKATOS IR
APLINKOS APSAUGOS IR
SOCIALINĖS APSAUGOS
KAIMO REIKALŲ
KOMITETAS
KOMITETAS

KONTROLĖS
KOMITETAS

Komitetų posėdžių spendimai priimami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant komitetų narių
daugumai, kiekvienas narys turėjo galimybę laisvai išsakyti savo nuomonę, teikti pastabas bei
pasiūlymus visais klausimais. Komitetai priimdami sprendimus bendradarbiavo su Savivaldybės
administracijos specialistais bei vadovais, administracijos direktoriumi, savivaldybės įmonių
vadovais, valstybinių įmonių vadovais bei specialistais, savivaldybės kaimų bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis ir gyventojais.
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KOMITETŲ 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.
BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ

PIRMININKĖ
Simona Kazlienė

PAVADUOTOJAS
Antonij Jundo

Janina
Deveikienė

Violeta
Grigorjeva

Vladislav
Jedinskij

Valdemaras
Kasperovičius

Rimas
Klipčius

Raja
Krupenina

Vida
Rastenienė

Jolanta
Razmienė

Rokas
Zabiela

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS

PIRMININKĖ
Violeta
Čepukova

PAVADUOTOJAS
Zenonas Zenkevičius

Arūnas
Čenkus

Renata
Grigianecienė

Valerij
Jurgelianec

Jolanta
Jurkuvėnienė

Viktoras
Meškauskas

Raimondas
Pauliukevičius

Konstantas
Ramelis

Vytautas
Vaitkevičius

Bronislovas
Vilimas

Valcavę
Vilkoit

KONTROLĖS

PIRMININKAS
Arūnas Čenkus

PAVADUOTOJAS
Vida Rastenienė

Romualdas
Pauliukevičius

Janina Deveikienė

Violeta Grigorjeva

Antonij Jundo

Jolanta Jurkuvėnienė

Rokas Zabiela
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BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETO VEIKLA 2020 M.
2020 m. įvyko 16 komiteto posėdžių, svarstyti 188 klausimai

GRUODŽIO 17 D.
LAPKRIČIO 18 D.
LAPKRIČIO 12 D.
SPALIO 20 D.
RUGSĖJO 17 D.
RUGPJŪČIO 27 D.
RUGPJŪČIO 14 D.
BIRŽELIO 22 D.
BIRŽELIO 17 D.
GEGUŽĖS 20 D.
BALANDŽIO 23 D.
BALANDŽIO 15 D.
KOVO 17 D.
VASARIO 17 D.
SAUSIO 22 D.
SAUSIO 4 D.

25
4
2
15
12
3
19
8
10
18
15
17
7
7
15

11
Svarstytų klausimų skaičius

Vieni iš svarbesnių komitete svarstytų klausimų:
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių aplinkos tvarkymo ir švaros
taisyklių patvirtinimo pakeitimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų
priemonių sąrašo patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės skolinimosi ir savivaldybės garantijų teikimo taisyklių tvirtinimo
pakeitimo
Dėl pavedimo rajono savivaldybės administracijai parengti rajono savivaldybės geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo turtą investavimui į UAB „Vilniaus vandenys“
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų
bendrojo plano patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės
reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo
sąlygoms užtikrinti 2020 metais objektų sąrašų pakeitimo
Dėl žemės mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo
Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2020 metais nustatymo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros rėmimo 2020 metų programos patvirtinimo
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką
programos patvirtinimo
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai
veiklai, nustatymo
22

Dėl pritarimo projekto ,,Sosnovskio barščio naikinimas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje“
įgyvendinimui
Dėl Švenčionių rajono socialinių paslaugų įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo
pakeitimo
Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo
Dėl Pabradės miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo patvirtinimo

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

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ VYKUSIŲ
KOMITETŲ

%

ARŪNAS ČENKUS
JANINA DEVEIKIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VALDEMARAS KASPEROVIČ
SIMONA KAZLIENĖ
RIMAS KLIPČIUS

Iš 18* komiteto posėdžių praleista 3
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 2
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 1
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 4
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 6
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 4
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 3
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 2

83,33
88,88
94,44
77,77
66,66
77,77
83,33
88,88

RAJA KRUPENINA

Iš 18* komiteto posėdžių praleista 0

100,00

VIDA RASTENIENĖ
JOLANTA RAZMIENĖ

Iš 18* komiteto posėdžių praleista 1
Iš 18* komiteto posėdžių praleista 2

94,44
88,88

ROKAS ZABIELA

Iš 18* komiteto posėdžių praleista 1

94,44

*į skaičių įtraukti ir du bendri posėdžiai

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas, proc.
ROKAS ZABIELA

RAJA KRUPENINA
RIMAS KLIPČIUS

94.44

1

JOLANTA RAZMIENĖ
VIDA RASTENIENĖ

88.88

2

94.44

1

100

0
88.88

2

SIMONA KAZLIENĖ

66.66

6

77.77

4

VLADISLAV JEDINSKIJ

ARŪNAS ČENKUS

77.77

4

ANTONIJ JUNDO

JANINA DEVEIKIENĖ

83.33

3

VALDEMARAS KASPEROVIČ

VIOLETA GRIGORJEVA

Komitetų skaičius

94.44

1

88.88

2
3

18

83.33
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ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS
KOMITETO VEIKLA 2020 M.
2020 m. įvyko 14 komiteto posėdžių, svarstyti 106 klausimai

GRUODŽIO 17 D.
SPALIO 20 D.
RUGSĖJO 17 D.
RUGPJŪČIO 27 D.
RUGPJŪČIO 14 D.
BIRŽELIO 22 D.
BIRŽELIO 17 D.
GEGUŽĖS 20 D.
BALANDŽIO 23 D.
BALANDŽIO 15 D.
KOVO 17 D.
VASARIO 17 D.
SAUSIO 22 D.
SAUSIO 4 D.

15
6
7
3
8
8

3
13
14
18
5
2
1
3
Svarstytų klausimų skaičius

Vieni iš svarbesnių komitete svarstytų klausimų:
Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo
patvirtinimo pakeitimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir klasių skaičiaus srautuose,
mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo
grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metams nustatymo
Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją ir Švenčionių r.
Švenčionėlių progimnaziją
Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių pradinę mokyklą, Švenčionių progimnaziją,
Švenčionių r. Adutiškio pagrindinę mokyklą ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziją
Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių r. Pabradės lopšelį-darželį „Varpelis“ ir Švenčionių
rajono Pabradės „Ryto“ gimnaziją
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-70
„Dėl mokinių priėmimo į Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą, Švenčionių rajono savivaldybėje
tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios
programos patvirtinimo
Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios
programos sąmatos patvirtinimo
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Dėl Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2019 metų finansinių ataskaitų
rinkinių patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano 2019 metų
vykdymo ataskaitos patvirtinimo
Dėl maksimalaus trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Švenčionių
rajono gyventojams dydžio nustatymo
Dėl pritarimo projekto „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų
prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ įgyvendinimui

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

TARYBOS NARYS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ VYKUSIŲ
KOMITETŲ

%

VIOLETA ČEPUKOVA
RENATA GRIGIANECIENĖ
VALERIJ JURGELIANEC
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VIKTORAS MEŠKAUSKAS
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS
ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS
KONSTANTAS RAMELIS
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
BRONISLOVAS VILIMAS
VACLAV VILKOIT
ZENONAS ZENKEVIČIUS

Iš 16* komiteto posėdžių praleista 0
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 1
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 1
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 1
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 2
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 3
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 5
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 0
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 2
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 0
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 4
Iš 16* komiteto posėdžių praleista 0

100
93,75
93,75
93,75
87,50
81,25
68,75
100
87,50
100
75,00
100

*į skaičių įtraukti ir du bendri posėdžiai

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas, proc.
ZENONAS ZENKEVIČIUS

100

0

100

0

VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
KONSTANTAS RAMELIS

75

4

VACLAV VILKOIT
BRONISLOVAS VILIMAS

Komitetų skaičius

87.5

2

100

0

ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS

68.75

5

RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

81.25

3

VIKTORAS MEŠKAUSKAS

87.5

2

JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

1

93.75

VALERIJ JURGELIANEC

1

93.75

RENATA GRIGIANECIENĖ

1

93.75

VIOLETA ČEPUKOVA

0

16

100
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BENDRI BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETO IR ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIAI
2020 m. įvyko 2 bendri komiteto posėdžiai, svarstyti 8 klausimai

Svarstytų klausimų skaičius

4

Rugsėjo 24 d.

4

Gruodžio 29 d.

Svarstyti klausimai:
Dėl sutikimo dalyvauti Vilniaus regiono plėtros tarybos steigime
Dėl asmenų delegavimo į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos personalinę sudėtį
Dėl stojimo įnašo dydžio nustatymo dalyvaujant Vilniaus regiono plėtros tarybos steigime
Dėl nekilnojamųjų daiktų Švenčionių r. sav., Magūnų sen., Prienų k. pirkimo geriamajam
vandeniui tiekti
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus
Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos
darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo
Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus 2021 metų veiklos prioritetų
patvirtinimo
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KONTROLĖS KOMITETO VEIKLA 2020 M.

2020 m. įvyko 5 komiteto posėdžiai, svarstyta 10 klausimų

Svarstytų klausimų skaičius

3

3
2

1

Vasario 19 d.

1

Balandžio 28
d.

Birželio 22 d.

Spalio 8 d.

Lapkričio 12 d.

Komitete svarstyti klausimai:
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos
programos
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo „Dėl pritarimo Švenčionių
rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai“ projekto
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo „Dėl trumpalaikės paskolos
ėmimo projekto“
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo „Dėl ilgalaikės paskolos
ėmimo projekto“
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo „Dėl Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos“
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybai teikiamo sprendimo „Dėl Švenčionių rajono
savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaitos
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano
patikslinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
patvirtinimo
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano
projekto
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KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA

TARYBOS NARYS

PRALEISTŲ KOMITETŲ SKAIČIUS
NUO VISŲ VYKUSIŲ KOMITETŲ

%

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

Iš 5 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 1
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 2
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 0
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 2
Iš 5 komiteto posėdžių praleista 0

100
80,00
100
60,00
100
60,00
100

Praleistų komitetų skaičius

Lankomumas, proc.

ROKAS ZABIELA

100

0

VIDA RASTENIENĖ
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

Komitetų skaičius

60

2

100

0

60

2

ANTONIJ JUNDO
VIOLETA GRIGORJEVA

0

JANINA DEVEIKIENĖ

1

ARŪNAS ČENKUS

0

100
80
100

5
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BENDRA INFORMACIJA APIE 2020 M. ĮVYKUSIUS ŠVENČIONIŲ
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIUS IR SVARSTYTUS
KLAUSIMUS

BIUDŽETO,
EKONOMIKOS,
APLINKOS APSAUGOS
IR KAIMO REIKALŲ
KOMITETAS

ŠVIETIMO, KULTŪROS,
SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS
APSAUGOS
KOMITETAS

Posėdžiai

Posėdžiai

16

Svarstyti
klausimai
188

BENDRI BIUDŽETO,
EKONOMIKOS,
APLINKOS
APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETO
IR ŠVIETIMO,
KULTŪROS,
SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS
APSAUGOS
KOMITETO
POSĖDŽIAI
5%

14

Svarstyti
klausimai
106

BENDRI BIUDŽETO,
EKONOMIKOS, APLINKOS
APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETO IR
ŠVIETIMO, KULTŪROS,
SVEIKATOS IR
SOCIALINĖS APSAUGOS
KOMITETO POSĖDŽIAI

Posėdžiai
2

Svarstyti
klausimai
8

KONTROLĖS
KOMITETAS

Posėdžiai
5

Svarstyti
klausimai
10

KONTROLĖS
KOMITETO
POSĖDŽIAI
14%
BIUDŽETO,
EKONOMIKOS,
APLINKOS
APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETO
POSĖDŽIAI
43%
ŠVIETIMO, KULTŪROS,
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
APSAUGOS KOMITETO
POSĖDŽIAI
38%

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIAI
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIAI
BENDRI BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO IR
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIAI
KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIAI

29

TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMAS
Reglamento, patvirtinto 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-182 IX skyriaus 14 punkte
nustatyta, kad Tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant tarybos
nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą
Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį atsižvelgiant į faktiškai dirbtą
laiką. Faktiškai dirbtas laikas – tai laikas praleistas tarybos, jos komitetų ir komisijų posėdžiuose,
mero sudarytose darbo grupėse, pagal jų protokoluose fiksuotą laiką, apvalinant iki sveiko valandų
skaičiaus. Posėdžių pirmininkai posėdžio protokolus turi pateikti tarybos sekretoriui. Tarybos
sekretorius iki kito mėnesio 10 dienos parengia ir pateikia tarybos narių darbo laiko apskaitos
žiniaraščius savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui.
Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono,
interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai
neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama 1 minimalios mėnesinės algos (MMA)
dydžio išmoka atsiskaitytinai (atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius).
Tarybos narys atsiskaito už Išmokų panaudojimą pagal šiame punkte nurodytą paskirtį
savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui už kiekvieną ketvirtį pateikdamas
ketvirčio Išmokų avanso apyskaitą iki kito ketvirčio 15 dienos. Kartu su Išmokų avanso apyskaita
pateikiami išlaidas patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Buhalterinės apskaitos įstatymo
nustatytus reikalavimus, taikomus apskaitos dokumentams, taip pat išlaidų, susijusių su tarybos
nario veikla, avanso apyskaita.
Pagal Reglamentą Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo merui pateikdamas
prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (tai yra visuomeniniais
pagrindais). Tokį prašymą pateikusiam tarybos nariui šiame punkte nurodytas atlyginimas
neskaičiuojamas ir nemokamas, taip pat neskaičiuojami ir nemokami teisės aktų nustatyti privalomi
mokesčiai, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.
2020 m. išmokos tarybos nariams:

Išlaidos, susijusios su savivaldybės
tarybos nario veikla (kanceliarijos,
pašto, telefono, interneto ryšio,
transporto išlaikymo ir pan.) - 182
100,00 Eur

Išlaidos, susijusios su deklaruotomis
darbo valandomis - 9 376,81 Eur

Iš viso: 191 476,81 Eur
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TARYBOS NARIAI VISUOMENINIAME RAJONO GYVENIME
Savivaldybės tarybos nariai uoliai vykdė jiems priskirtas funkcijas, dalyvavo šventėse ir visuomeniniame rajono gyvenime.
KELIOS AKIMIROS

Tarybos narė Janina Deveikienė atstovavo rajonui Sausio 13 d. minėjime Švenčionėliuose

Tarybos narė Vida Rastenienė Lietuvos žydų genocido dienos minėjime (dešinėje)

Tarybos narės Jolanta Jurkuvėnienė (antra iš kairės
pirmoje nuotraukoje, trečia iš kairės antroje
nuotraukoje) ir Violeta Čepukova (antra iš dešinės
pirmoje nuotraukoje, antra iš kairės antroje
nuotraukoje) tarptautinės Holokausto aukų atminimo
dienos renginyje
31

Tarybos nariai Vasario 16 – osios dienos minėjime

Tarybos narė Violeta Grigorjeva

Tarybos narys Zenonas Zenkevičius

Tarybos narys Viktoras Meškauskas

Tarybos narė Violeta Čepukova Kovo 11- osios eisenoje
Meras Rimantas Klipčius (kairėje), administracijos direktorė Jovita Rudėnienė
(antra iš kairės), tarybos narys Rokas Zabiela (trečias iš kairės), mero patarėjas
Erikas Demidovas (ketvirtas iš kairės), tarybos narės Renata Grigianecienė (penkta
iš kairės) ir Jolanta Razmienė (šešta iš kairės) Kovo 11 – osios renginyje

Tarybos narė Violeta Čepukova Užgavėnių renginyje

Tarybos narys Arūnas Čenkus

Tarybos narys Bronislovas Vilimas
ir tarybos narė Violeta Čepukova
(dešinėje) renginyje ,,Ant Sarios
krantų“

Meras Rimantas Klipčius su tarybos nariais Vida Rasteniene ir
Valerij Jurgelianec 12- okų išleistuvių šventėje
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Tarybos narys Bronislovas Vilimas (pirmoje nuotraukoje kairėje) ir tarybos narė Jolanta Razmienė (antroje nuotraukoje kairėje)
renginyje ,,IN RUBEŽIAUS“

Tarybos narės Violeta Čepukova (ketvirta iš kairės) ir Janina
Deveikienė (penkta iš kairės) renginyje ,,Bendra tautų kalba“
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Tarybos narė Janina Deveikienė (pirma iš kairės) Gedulo ir Vilties dienos minėjime

Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė vaistažolių rinkimo čempionate „Švenčionys - Lietuvos vaistažolių sostinė“
veda edukaciją vaikams

Tarybos narys Bronislovas Vilimas
Pabradėje Stalo teniso turnyre, kuris buvo
organizuojamas bendruomenei

Tarybos narys Bronislovas Vilimas Pabradės miesto kultūros centro visą vasarą organizuojamuose vasaros koncertų cikluose ,,Muzikiniai
ketvirtadieniai“
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Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė, paskelbus šalyje karantiną, kiekvieną vakarą vaikams nuotoliniu būdu skaitydavo pasakas. Kai vaikai dar galėjo eiti į
mokyklas, pasakas sekdavo ir edukacijas vesdavo pasitelkus Zoom platformą.

Tarybos narė Violeta Čepukova Švenčionėlių
miesto kultūros centro vykdomo projekto
,,Kuriame miesto istoriją II“ uždarymo šventėje

Bendruomenė „Švenčionėlių Bičiuliai“ sugalvojo, kaip Švenčionėlius paversti labiau
žydinčiu miestu! Prie šios akcijos prisidėjo tarybos narė Janina Deveikienė
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Šiltas ir svetingas Švenčionių rajono mero Rimanto Klipčiaus ir tarybos narių Violetos
Čepukovos, Jolantos Jurkuvėnienės, Janinos Deveikienės, Violetos Grigorjevos, Roko Zabielos,
Bronislovo Vilimo, Zenono Zenkevičiaus, Rimo Klipčiaus, Viktoro Meškausko svečių sutikimas
ir priėmimas, kurio metu buvo pristatytas rajonas ir planai ateičiai

Tarybos narys Rokas Zabiela Role Models dienos renginyje, kuriame
dalijosi savo patirtimi kaip jaunas žmogus gali įkurti verslą gimtajame
mieste

Tarybos narės Renata Grigianecienė (kairėje), Jolanta Jurkuvėnienė
(viduryje) ir Jolanta Razmienė (dešinėje) Liepos 6 – osios renginyje
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ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS 2021-2027 M.
STRATEGINIS
PLĖTROS PLANAS
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2020 metais Švenčionių rajono savivaldybė intensyviai planavo, kaip gyvens artimiausius
septynis metus. Baigiantis 2014-2020 m. Švenčionių rajono plėtros strateginio plano įgyvendinimo
laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, buvo rengiamas
Švenčionių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas (ŠRSSPP) 2021-2027 m.
Strateginis planavimas savivaldybėje - procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir
būdai, kaip vykdyti savivaldybės misiją, pasiekti numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai
panaudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Pagrindiniai strateginio planavimo
dokumentai savivaldybėse yra:
Savivaldybės strateginis plėtros planas, kurį tvirtina
savivaldybės taryba

Savivaldybės atskiros ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programa
(-os), kurią tvirtina savivaldybės taryba

Savivaldybės strateginis veiklos planas, kurį tvirtina
savivaldybės taryba

Metiniai veiklos planai, kuriuos tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius arba biudžetinės įstaigos vadovas

Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 strateginio plėtros plano rengimo laikotarpis apėmė
laikotarpį nuo 2020 m. balandžio iki 2021 m. sausio. Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 metų
strateginio plėtros plano rengimui 2020 m. gruodžio 9 d. Švenčionių rajono savivaldybės mero
potvarkiu Nr. (2.IE) V1-126 buvo patvirtinta speciali darbo grupė. Darbo grupę sudarė didelę patirtį
ir kompetencijas turintys mokslo, medicinos, verslo, viešojo ir privataus sektorių ir organizacijų bei
bendruomenių atstovai, kurie intensyviai dalyvavo strateginio plėtros plano 2021-2027 m. rengime
nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų, uždavinių ir rodiklių
nustatymo. Būtina pažymėti, kad į plano rengimo procesą buvo įtraukti ir rajono gyventojai - plano
rengimo proceso metu buvo vykdoma išsami gyventojų apklausa ir parengto plano svarstymai.
Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginis plėtros planas įgyvendinamas jame
numatytas priemones, projektus perkeliant į Švenčionių rajono savivaldybės veiklos planus ir
kiekvienų metų savivaldybės veiklos programas bei užtikrinant Strateginio plėtros plano
įgyvendinimo kontrolę ir poveikio savivaldybės raidai vertinimą. Strateginis planavimas yra
nuolatinis procesas, todėl siekiant užtikrinti plano aktualumą numatyta, kad keičiantis Švenčionių
rajono savivaldybės aplinkai ir atsiradus naujiems poreikiams bei galimybėms, Planas bus
peržiūrimas.
Parengtas ir patvirtintas dokumentas yra skirtas savivaldybės politikams, Švenčionių rajono
savivaldybės administracijai, Švenčionių rajono savivaldybės įstaigoms bei įmonėms,
investuotojams, verslo, kultūros ir kaimo bendruomenėms, kitoms interesų grupėms, savivaldybės
gyventojams ir svečiams.
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STRATEGINIO PLĖTROS PLANO VIZIJA IR PRIORITETINĖS KRYPTYS
Po viešo balsavimo dėl rajono vizijos apibrėžimo buvo suformuota tokia rajono vizija:
Švenčionių rajono savivaldybė - pažangus, žalias, lengvai pasiekiamas, socialiai atsakingas,
gyventojams artimas, o atvykstantiems svetingas kraštas. Čia norisi gyventi.
Suformuotos vizijos įgyvendinimui buvo nustatyti 4 prioritetai:

1.
PRIORITETA
S: PAŽANGI
IR ŽALIA
EKONOMIK
A

2.
PRIORITETAS
: SOCIALIAI
ATSAKINGA,
IŠSILAVINUSI
, SVEIKA IR
SAUGI
VISUOMENĖ

3.
PRIORITETAS:
PASIEKIAMA,
MODERNIOS
INFRASTRUKTŪROS
ŽALIOJI
SAVIVALDYBĖ

4.
PRIORITETAS:
BENDRUOMENĖMS
ATVIRA
SAVIVALDYBĖ

Visiems keturiems prioritetams pasiekti iškelti tikslai ir uždaviniai bei suformuoti efekto ir
rezultato vertinimo kriterijai.
Švenčionių rajono savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimui bus
naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių
fondų bei specialiųjų programų lėšos, kurios apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų
lėšas ir t.t.
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ŠVENČIONIŲ
SAVIVALDYBĖS MERO
VEIKLOS ATASKAITA
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SUSITIKIMAI IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
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.
Savivaldybės meras, jo pavaduotojas asmeniškai priėmė gyventojus Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatyta tvarka. Gyventojų priėmimo tvarka skelbiama www.svencionys.lt. Asmenys į
priėmimą asmeniniais klausimais užsirašo iš anksto priimamajame apsilankę arba tiesiog paskambinę
telefonu (8 387) 66 372.
Asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai savivaldybei gali būti teikiami:
paštu (adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys);
elektroniniais
laiškais
meras@svencionys.lt,
savivaldybe@svencionys.lt,
priemimas@svencionys.lt;
žodiniai prašymai gali būti pateikti telefonu arba tiesiogiai atvykus į instituciją;
pateikiami asmeniškai savivaldybės priimamajame.
Meras nurodytomis dienomis (Trečiadieniais nuo 13.00 iki 16.45 val.) priima gyventojus jiems
aktualiais asmeniniais klausimais, o paskelbus šalyje karantiną – nuotoliniu būdu.
Gyventojai turi galimybę kreiptis į merą ne tik priėmimo valandomis, bet ir elektroniniu paštu
meras@svencionys.lt, išdėstydami savo problemas, teikdami pasiūlymus, išsakydami nuomonę,
pastebėjimus, norus ir lūkesčius. Vieni gyventojai ateina pasikalbėti asmeniškais klausimais, kiti savivaldybei aktualiais.
Savivaldybėje taip pat yra sudaryta galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims pareikšti savo
nuomonę ir pageidavimus, užpildant anoniminę anketą dėl jų prašymo nagrinėjimo, paslaugų
suteikimo
ir
aptarnavimo
rajono
savivaldybės
administracijoje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI4g5mgs8fOlabyEhe49A4JB1JKB8q1TV9qFbbGwc
Z7TSfQ/viewform.
Kiekvieną savaitės dieną vyksta savivaldybės vadovų, valdančiosios daugumos, o
pirmadieniais - skyrių vedėjų ar juos pavaduojančių specialistų, penktadieniais (vieną kartą per
mėnesį, esant poreikiui - du kartus) - seniūnų pasitarimai. Juose aptariamos jau įvykdytos ar
planuojamos atlikti užduotys bei įvertinami jau atlikti darbai. Pasitarimuose diskutuojama, tariamasi,
ieškoma visiems priimtinų sprendimų siekiant pasiekti kuo geresnių rezultatų arba kuo kokybiškiau
išspręsti tam tikrą iškilusią problemą.
Mero, mero pavaduotojo darbotvarkės yra viešinamos, skelbiamos interneto svetainėje
www.svencionys.lt:
http://svencionys.lt/lit/Mero/5923,
http://svencionys.lt/lit/Mero_pavaduotojos/5924 .
Per 2020 m. meras tiesiogiai priėmė 78 asmenis, 94 pokalbiai su asmenimis įvyko telefonu
(atsižvelgiant į Karantino sąlygas).
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MERO POTVARKIAI, RAŠTAI
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.
Vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2020 m. Švenčionių rajono savivaldybės
meras Rimantas Klipčius išleido:

353 potvarkius, iš
kurių:

74 mero potvarkiai personalo klausimais
(priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš
pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui
prižiūrėti, tėvystės atostogų)

131 mero potvarkis veiklos organizavimo
klausimais

148 mero potvarkiai kasmetinių, nemokamų,
mokymosi, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto
darbo laiko, komandiruočių klausimais

Per 2020 m. Savivaldybės mero pasirašyti ir išsiųsti:

96 siunčiamieji raštai, iš kurių:

95 įvairioms
organizacijoms ar
institucijoms

1 atsakymas į gyventojo paklausimą

2020 m. meras pateikė 104 rezoliucijas piliečių prašymams.
10 įstaigų vadovams išmokėtos premijos.
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MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Savivaldybės mero fondo lėšos naudojamos savivaldybės reprezentacijai, atstovaujant
savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje, oficialių priėmimų, oficialių asmenų, delegacijų, svečių ir juos
lydinčių asmenų priėmimo išlaidoms padengti. Savivaldybės mero fondo lėšos numatomos tvirtinant
savivaldybės biudžetą, nedidinant bendrų savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų. 2020 m.
Švenčionių savivaldybės mero fondui skirta 15.800,00 Eur, panaudota 5.683,82 Eur.

IŠLAIDOS

SUMA

DARBO SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS
MAITINIMAS OFICIALIŲ DELEGACIJŲ SVEČIAMS IR JUOS LYDINTIEMS
ASMENIMS

498,00
44,20

IŠLAIDOS LABDAROS, KULTŪROS, SPORTO IR KITUOSE VISUOMENINIUOSE
RENGINIUOSE
RENGINIŲ, OFICIALIŲ PRIĖMIMŲ, ŠVENČIŲ DIENŲ, PROFESINIŲ DIENŲ
IŠLAIDOS
KALĖDINĖS DOVANOS - KNYGOS
LIETUVOS BAJA (BEKELĖS LENKTYNIŲ) ČEMPIONATO PINIGINIAMS
PRIZAMS

181,26
818,03
2.225,77
1.000,00

SALDAINIŲ RINKINIAI, SKIRTI ASMENIMS UŽ PAGALBĄ COVID-19

584,43

DOVANA, SKIRTA ELEKTRĖNŲ 60-MEČIUI IR ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS
20-MEČIUI

118,00

VISUOMENINIO RENGINIO (LAISVĖS KELIAS) IŠLAIDOS

214,13

IŠ VISO

Darbo
susitikimų
išlaidos

Maitinimas
Išlaidos
oficialių
labdaros,
delegacijų
kultūros,
svečiams ir
sporto ir
juos
kituose
lydintiems visuomenin
asmenims
iuose
renginiuose

Renginių,
oficialių
priėmimų,
švenčių
dienų,
profesinių
dienų
išlaidos

Kalėdinės
dovanosknygos

818.03

2225.77

5.683,82

Lietuvos
Saldainių
Dovana, Visuomenin
baja
rinkiniai,
skirta
io renginio
(bekelės
skirti
Elektrėnų
(Laisvės
lenktynių) asmenims 60-mečiui ir
kelias)
čempionato už pagalbą Elektrėnų
išlaidos
piniginiams COVID-19 savivaldybė
prizams
s 20-mečiui

Series1
Series2

498.00

44.20

181.26

1000.00

584.43

118.00

214.13
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MERO INSTITUCIJA - LANKSTI, MODERNI IR
ATVIRA BENDRUOMENEI
Fiziniai ir juridiniai asmenys, įstaigos ir kiti suinteresuoti asmenys turi galimybę kreiptis ne
vien tik prieš tai nurodytomis priemonėmis, tačiau yra sudaryta galimybė tam tikrą informaciją
sužinoti ir tam tikrus klausimus užduoti per 2016 m. sukurtą Švenčionių rajono savivaldybės
„Facebook“ paskyrą, kuri turi 4 848 (2019 metas - 4309 sekėjai) sekėjus. Kaip matyti, sekėjų
skaičius kiekvienais metais auga.

NOURODA: https://www.facebook.com/svencionys.lt
2020 m. buvo sukurta paskyra ir INSTAGRAM
socialiniame tinkle.

Mero Facebook paskyra turi taip pat būrį sekėjų. 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. Meras savo paskyroje dalijasi visomis
naujienomis, priimtais sprendimais, atsakinėja į asmeniškai pateiktas žinutes, paklausimus,
komentarus.
Visa aktuali informacija visuomenei apie Savivaldybės ir Administracijos veiklą, svarbiausius
įvykius, įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus, organizuojamus renginius,
bendruomenių, organizacijų, įmonių ir kitas naujienas buvo periodiškai skelbiama rajono laikraštyje
,,Žeimenos krantai“ ir internetinėje svetainėje www.svencionys.lt.
2020 m. svetainėje www.svencionys.lt buvo paskelbta 715 straipsnių (2019 m. - 449), vidutinis
apsilankymų svetainėje skaičius per mėnesį 2936 (2019 m. - 2438).
2020 metais savivaldybės Youtube kanale paskelbti 10 renginių ir 9 tarybos posėdžių vaizdo
įrašai, kurie buvo peržiūrėti 11 719 kartų (2019 m. - 12 513, 2018 m. - 12 606).
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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2020 metų pradžia Švenčionių rajono savivaldybės merui buvo labai įdomi ir kupina iššūkių.
Nepabūgęs televizijos kameros, nemalonių klausimų ir kritikos, meras ryžosi dalyvauti tiesioginėje
LRT TELEVIZIJOS realybės dokumentikos laidoje „Nepažintas meras“. Toks poelgis tik dar kartą
įrodo, kad mūsų savivaldybė - LANKSTI, MODERNI IR ATVIRA BENDRUOMENEI, nebijanti
kritikos, kompromituojančių klausimų ir
nemalonių situacijų.
Laida leido žiūrovams artimiau
susipažinti su savivaldybės vadovu, o
merui - pažvelgti į savo miestą ar rajoną
paprasto gyventojo akimis. Projekte
pasiryžęs dalyvauti meras, perrengtas ir
neatpažįstamai
nugrimuotas,
gerą
pusdienį
praleido
kaip
paprastas
savivaldybės gyventojas spręsdamas
įvairias
kasdienes
problemas
ir
aiškindamasis, ar tikrai jam pavaldžių
institucijų durys atviros visiems.
,,Šiandien vienai dienai tapau
Vaclovu
iš
Švenčionėlių,
kuris
sudalyvavo projekte - “Nepažintas
meras”. Visokeriopai įdomi patirtis.
Puiki televizijos komanda leido įsikūnyti
į personažą ir pamatyti kasdienes
problemas kitomis akimis. Džiaugiuosi
įstaigų vadovų noru padėti, nors kai kur
sulaukiau ir dviprasmiškų atsakymų...“ dalijosi patirtimi ir įspūdžiais meras.
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ATSTOVAVIMAS RAJONUI
Švenčionių rajono meras, pasitelkdamas visas
pastangas, atstovauja rajonui visose srityse. Sausio
pradžioje meras davė interviu TV3 televizijai, kurioje
pristatė verslo galimybes Švenčionių rajone ir
patikino rajono gyventojus, kad ,,Švenčionių
savivaldybė ir toliau dės visas pastangas, sudarant
verslui palankias sąlygas investuoti Švenčionių
rajone“.

Vasario mėnesį Briuselyje vyko
LIETUVOS
SAVIVALDOS
MERŲ
DISKUSIJA DĖL 2021-2027 EUROPOS
SĄJUNGOS PERSPEKTYVOS, kuriame
mūsų rajonui atstovavo meras Rimantas
Klipčius. Diskusijoje buvo dalijamasi
naudingais patarimais ir įžvalgomis, kaip
turi būtų pasiruošusi savivalda artėjant
naujam programavimo laikotarpiui.
,,Europos Parlamente buvo malonu sutikti
europarlamentarą, kraštietį Bronį Ropę.
Diskusijos dėl Europos sąjungos ateities
tęsėsi“ – įspūdžiais dalijosi meras.

MUNI WORLD 2020 - Izraelyje Tel Avive
vykstanti kasmetinė tarptautinė konferencija, kurią
organizuoja Izraelio savivaldybių federacija,
atstovaujanti net 256 Izraelio vietos valdžios
institucijas. Tai vienas svarbiausių renginių, skirtų savivaldybių merams, savivaldos atstovams,
politikams iš viso pasaulio.
Vasario 18 - 21 dienomis Izraelyje šioje konferencijoje kartu su kitų miestų merais bei LSA
direktore Roma Žakaitiene, dalyvavo Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius ir administracijos
direktorė Jovita Rudėnienė. Delegacija susitiko ir su Lietuvos ambasadore Izraelyje Lina
Antanavičiene.
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2020 m. vasario 20 d. Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius ir
Palestinos savivaldybių asociacijos prezidentas Musa
F. Hadidas, pasirašė abiejų šalių asociacijų
bendradarbiavimo sutartį. Ja įsipareigojama plėtoti
abiejų valstybių vietos valdžių bendradarbiavimą
ekonomikos, kultūros, švietimo, vietos verslo, klimato
kaitos, miestų plėtros, energetikos ir kitose srityse.
,,Mūsų delegacijai tai buvo puiki galimybė susipažinti
su kitų šalių geraisiais pavyzdžiais plėtojant
išmaniuosius miestus (smart cities), taikant
inovatyvius sprendimus bei dalinantis gerąja patirtimi,
kuriant naujas idėjas“ - teigė savivaldybės atstovai.

Visą pandemijos laikotarpį meras
uoliai dalyvavo visuose pasitarimuose,
darbo grupėse bei susirinkimuose,
susijusiuose
su
koronaviruso
suvaldymu.
VYRIAUSYBĖS
SPAUDOS
KONFERENCIJOJE
DĖL KORONAVIRUSO - Švenčionių
rajono savivaldybės meras Rimantas
Klipčius informuoja apie karantino
situaciją Švenčionių rajone, prašo
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gyventojų
likti
namuose
(mero
https://www.youtube.com/watch?v=KYLvqrwAzoc.

kalbos

pradžia

11:54)

Meras intensyviai dalyvavo ir atstovavo rajonui visuose Vyriausybės, Vidaus reikalų
ministerijos organizuojamuose pasitarimuose dėl COVID-19 su Lietuvos savivaldybių vadovais
(nuotoliniu būdu).

Birželio mėn. Ekstremalių sveikatai situacijų
centras (ESSC) Švenčionių ir Vilniaus rajonų
savivaldybėms perdavė kalio jodido tabletes,
galinčias užtikrinti šalies žmonių apsaugą nuo
radioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei
branduolinės avarijos atveju.
Švenčionių rajono savivaldybei skirta virš
95 000 kalio jodido tablečių - t. y. visiems
gyventojams.
Mero deleguota mero pavaduotoja Violeta
Čepukova
ir administracijos direktorė Jovita
Rudėnienė priima Švenčionių rajono savivaldybei
skirtas kalio jodido tabletes.
Rugsėjo mėnesį Meras dalyvavo Respublikos
Prezidento Gitano Nausėdos inicijuojamame renginyje
“REGIONŲ FORUMAS 2020”, kuris sutelkė Lietuvos
politikus, partijų lyderius siekti sutarimo ir imtis ryžtingų
veiksmų vykdant valdžios decentralizaciją bei daugiau
galių, atsakomybės perleidžiant savivaldai. Renginyje,
organizuotame kartu su Vidaus reikalų ministerija ir
Lietuvos savivaldybių asociacija, buvo pristatyta
programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių parengtas
savivaldybių savarankiškumo stiprinimo priemonių
planas. Forume kalbėję valstybės vadovas G. Nausėda
bei
Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis pabrėžė savivaldybių
savarankiškumo ir subsidiarumo pricipo laikymosi svarbą, jo
reikšmę šalies bendruomenėms bei tuo pačiu savivaldybėms
tenkančią atsakomybę. Forume buvo pasirašytas Prezidento
G. Nausėdos, savivaldybių merų ir Seime atstovaujamų
politinių partijų atstovų memorandumas „Dėl glaudesnės
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centrinės valdžios ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos
savarankiškumą ir atsakomybę.“
Spalio mėnesį Trakų salos pilyje aštuonių Vilniaus regiono savivaldybių: Elektrėnų sav.,
Vilniaus m., Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Vilniaus rajonų merai pasirašė
pirmąją Tarybos steigimo sutartį.
Įkūrus
regioninio
lygmens
kompetenciją turintį subjektą - Vilniaus
regiono plėtros tarybą - bus sudarytos
prielaidos ir tam tikrais specialiais teisės
aktais savivaldybėms nustatomas funkcijas
vykdyti optimaliu teritoriniu lygiu.
Savivaldybių bendru sprendimu regioniniu
lygiu galės būti konsoliduojamos funkcijos
tokiose srityse kaip antrinė sveikatos
priežiūra, viešasis transportas, turizmo
rinkodara, profesinis mokymas, kurių
vykdymas dėl per mažų atskirų savivaldybių finansinių, administracinių išteklių, demografinių
pokyčių, per mažo gyventojų skaičiaus nėra optimalus
nei savivaldybių lygiu, nei dėl menkų centrinės valdžios
galimybių prisitaikyti prie konkrečių vietovių poreikių ar
užtikrinti lankstų paslaugų administravimą nebuvo
optimalus nacionaliniu lygiu. Naujam juridiniam
subjektui sudarytos sąlygos regioniniu lygiu įgyvendinti
ir tokias su daugeliu sričių susijusias iniciatyvas kaip
regioninė specializacija.
Įsteigta Taryba planuos ir koordinuos
nacionalinės
regioninės
politikos
įgyvendinimą
Vilniaus
regione,
įgyvendins regioninės plėtros skatinimo
priemones,
skatins
socialinę,
ekonominę regiono plėtrą, darnų
urbanizuotų teritorijų vystymą, mažins
socialinius ir ekonominius skirtumus
tarp Vilniaus regiono savivaldybių, taip
pat
skatins
savivaldybių
bendradarbiavimą, siekdama padidinti
funkcinių zonų vystymo ir viešųjų
paslaugų
teikimo
organizavimo
efektyvumą.
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Gruodžio mėnesį nuotoliniu būdu įvyko Tarybos kolegijos pirmasis posėdis, kuriame
vienbalsiai pirmininku išrinktas Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis,
PAVADUOTOJU - ŠVENČIONIŲ R. SAVIVALDYBĖS MERAS RIMANTAS KLIPČIUS.

2020 M. GRUODŽIO 21 D. J.E.
PREZIDENTAS
GITANAS
NAUSĖDA SUSITIKO SU VILNIAUS
REGIONO MERAIS. Darbotvarkės
svarbiausi klausimai - Covid-19
situacijos
suvaldymas,
sklandus
vakcinacijos procesas, Sostinės regiono
ateitis 2021-2027 metais, ekonomikos,
kelių infrastruktūros, judumo, švietimo
sistemos gerinimo klausimai. Šalies
vadovas daugiausia dėmesio skyrė
COVID-19 pandemijos valdymui ir
pasiruošimui vakcinuoti Vilniaus miesto ir Vilniaus, Elektrėnų, Švenčionių, Ukmergės, Širvintų,
Šalčininkų, Trakų rajonų savivaldybių gyventojus. Susitikime su Prezidentu taip pat aptarta būsima
Europos Sąjungos (ES) parama Lietuvos
regionams 2021-2027 m. ir Lietuvos padalijimas
į du regionus skirstant ES lėšas. Bendrai sutarta
ieškoti sprendimų, kurie leistų pasiekti, kad
Vilniaus regionas nenukentėtų finansiškai ir kad
būtų
užtikrintas
investicijų
tęstinumas.
Susitikime dalyvavę Vilniaus regiono merai taip
pat turėjo galimybę su Prezidentu aptarti
svarbiausius savivaldybių klausimus ir projektus.
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SUSITIKIMAI SU SEIMO, VYRIAUSYBĖS, MINISTERIJŲ
ATSTOVAIS, BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
SAVIVALDYBĖMIS
Pastaruoju metu Lietuvoje vis garsiau
kalbama apie kvartalinę renovaciją, 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.
Tuo tarpu Švenčionių savivaldybė
viena geriausių pavyzdžių Lietuvoje, kuri
vykdo darbus ir sėkmingai integruoja
skirtingas
kvartalų
atnaujinimo
priemones.
Realių kompleksinės kvartalinės
renovacijos pavyzdžių pamatyti sausio 10 d. 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.

,,Toks darbų planavimas bei atnaujinimo
darbų mastas keičia ne tik kvartalo “veidą”, bet ir
visą rajoną tiesiog neatpažįstamai” - vieningai
pritarė visi Švenčionių rajono svečiai.
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Palaikom gerus ir draugiškus santykius su kitomis
savivaldybėmis. Prisidedam prie Vilniaus 697-ojo miesto
gimtadienio šventimo!!!

Sausio 16 d. Švenčionių rajono savivaldybės atstovai su vizitu lankėsi Kelmės rajono
savivaldybėje. Vizito metu Kelmės rajono meras Vaclovas Andrulis pristatė Kelmės rajoną, parodė
pažintinį filmą apie
krašto turistinius ir
paveldo
objektus,
gamtą.
Pokalbio
metu aptartos abiem
savivaldybėms
svarbios temos apie
švietimo
įstaigų
tinklą,
kultūros,
sveikatos, socialinės
globos
įstaigas,
bendruomenių
veiklą, daugiabučių
namų
renovaciją,
atliekų tvarkymą, gyventojų aptarnavimą ir daug kitų klausimų.
Kelmiškiai pristatė du svarbius objektus: Kelmės sporto ir Kultūros centrus. Sporto centre
aptarti pastato projektavimo, statybos, pastato išlaikymo, gyventojų sportinio užimtumo klausimai.
Kultūros centre delegacijos nariai susipažino su po renovacijos įrengta Juozo Liaudanskio galerija,
amatų centru, koncertų sale, mažojo teatro veikla. Kelmės savivaldybės atstovai supažindino su
miesto daugiabučių namų atnaujinimu bei jų administravimu. Tytuvėnuose švenčioniškiai turėjo
galimybę pamatyti bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, vykdomus aplinkos tvarkymo projektus.
Sausio 17 d. Švenčionių rajono savivaldybės delegacija lankėsi Palangos miesto
savivaldybėje. Susitikimo su Palangos miesto vadovais metu delegacijos nariams pristatytas Palangos
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kurortas, pagrindinės miesto
plėtros kryptys, investicijos,
įgyvendinami bei artimiausiu
metu planuojami įgyvendinti
projektai bei iššūkiai, kuriems
tenka ieškoti greitų sprendimų.
Švenčionių
rajono
savivaldybės administracijos
atstovai, tarp kurių daugiausiai
administracijos
skyrių
vedėjai, taip pat susitiko su
Palangos miesto savivaldybės
administracijos skyrių vedėjais bei aptarė aktualius klausimus.
Švenčionių rajono savivaldybės atstovai taip pat apžiūrėjo Palangos miesto infrastruktūros
objektus - lankėsi Palangos miesto baseine, Koncertų salėje, universalioje sporto arenoje bei Kurorto
muziejuje.
Dėkojame Kelmės ir Palangos savivaldybių atstovams už dalykiškus susitikimus ir malonų
bendravimą!

Vasario
14
d.
Švenčionių
savivaldybėje
svečiavosi
Socialinės
apsaugos ir darbo ministras
Linas Kukuraitis, Seimo
nariai Gintautas Kindurys ir
Vytautas
Rastenis.
Susitikime buvo aptarti
svarbūs rajonui klausimai
Socialinės apsaugos srityje.
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SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMAI, PASIEKIMAI
2020 m. vasario 7 dieną Vilniuje „Radisson Blu Hotel Lietuva“ įvyko viešųjų pirkimų
konferencija ir perkančiųjų organizacijų apdovanojimai,
kurios labiausiai skaitmenizavo viešųjų pirkimų procesus.
Dėl šio titulo varžėsi daugiau nei 70 organizacijų,
apdovanojimai buvo išdalinti centrinės valdžios, savivaldybių,
valstybės ir savivaldybių įmonių, sveikatos sektoriaus ir kitų
įstaigų kategorijose.
TOP3 labiausiai skaitmenizuotos perkančiosios
organizacijos kiekvienoje kategorijoje buvo nustatytos pagal
išmanios viešųjų pirkimų platformos „Ecocost“ sudarytą
metodiką. Ji sudaryta atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas gaires ir
rekomendacijas. Iš viso perkančiųjų organizacijų vertinime
buvo naudota 80 rodiklių, kurie atspindi poreikių
identifikavimo, pirkimų planavimo, pirkimų vykdymo ir
sutarties įgyvendinimo procesų skaitmenizavimą ir šių procesų
rezultatus.
Švenčionių rajono savivaldybė buvo viena iš 15-os tarp
labiausiai skaitmenizuotų vietos savivaldos nominančių!
Džiaugiamės, jog mūsų savivaldybė žengia teisinga, o
svarbiausia skaidriausia
kryptimi
vykdant
viešuosius pirkimus!

2020 m. vasario 29 d. vyko Žemės ūkio
ministerijos inicijuoto konkurso apdovanojimai
„Krašto auksas“, kuriame dalyvavo Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos projektų vykdytojai
arba paramos gavėjai iš visų Lietuvos apskričių.
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
kartu
su
partnere
“Švenčionėlių
bičiuliai”
bendruomene, vykdė projektą „Bendruomeninės
infrastruktūros sukūrimas palei Žeimenos upę“ ir tapo
vieni iš Vilniaus apskrities nugalėtojų!
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Vilniaus apskrityje išrinkti 9 nugalėtojai, tarp kurių net 3
Švenčionių rajone! Apdovanojimai buvo įteikti ir UAB „Alviva“
(projektas „UAB „Alviva“ verslo plėtra“) bei UAB „Sevika“
(projektas “UAB „Sevika“ veiklos plėtra“) įmonėms!
Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 20142020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti
programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus,
skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti
Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti
inovacijas kaimo vietovėse.

2020 m. kovo 31 d. prasidėję METŲ RENOVACIJOS
PROJEKTO RINKIMAI, kuriame dalyvavo Vilniaus g. 108B
Pabradėje atnaujintas daugiabutis, baigėsi trečiosios vietos
pergale!!!

Metų renovacijos projekto rinkimus ne pirmą kartą inicijuoja
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), kuri administruoja
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą
Lietuvoje. Rinkimų metų verdiktui buvo pateikta net 18 įgyvendintų projektų, iš kurių geriausią atviro
balsavimo metu rinko visuomenė.
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Žmonių gyvenamoji aplinka yra kompleksiška, todėl suprantama, kad atnaujinimo sprendimai
privalo apimti ne tik pavienių gyvenamųjų namų modernizaciją, tačiau ir visos infrastruktūros:
požeminių komunikacijų, automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių, apšvietimo, požeminių
konteinerių, vaikų žaidimo aikštelių, sporto infrastruktūros atnaujinimą. Tai vienas iš Švenčionių
rajono savivaldybės prioritetų, nes šie
sprendimai - pasiteisina!
Aplinkos ministerijos viceministras
Marius
Narmontas
ir
daugiabučių
modernizavimo
programą
administruojančios Būsto energijos taupymo
agentūros (BETA) direktorius Valius
Serbenta įteikė apdovanojimus Metų
renovacijos projekto rinkimų vienu iš
nugalėtoju tapusio daugiabučio, esančio
Vilniaus g. 108B Pabradėje, bendruomenei
ir šio namo atnaujinimą administravusios
įmonės „Pabradės komunalinis ūkis“ bei
Švenčionių rajono savivaldybės atstovams.
Šiais metais Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) inicijavo „Metų renovacijos projekto
2020“ rinkimus, kurių metu visuomenė galėjo susipažinti su kiekvienu projektu ir patyrinėti, kokią
naudą po renovacijos gavo daugiabučių gyventojai. Po atviro internetinio balsavimo paaiškėjo, kad,
balsavusiųjų nuomone, labiausiai įkvepiantys buvo projektai iš Marijampolės, Vilniaus ir Pabradės!
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2020 M. RUGSĖJO 21 D. PRASIDĖJO GERIAUSIO VILNIAUS REGIONO PROJEKTO
RINKIMAI. Tarp geriausių VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014-2020 nominantų
buvo savivaldybės įgyvendintas projektas "KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“.

Įgyvendinus projektą
pagerėjo
estetinė
gyvenamojo kvartalo
ir viešosios erdvės
palei Žeimenos upę
būklė, yra sudarytos
sąlygos turiningam
laisvalaikio praleidimui, aktyviam poilsiui ir rekreacijai, užtikrintos tinkamos susisiekimo sąlygos
pėstiesiems, dviratininkams ir automobiliams, užtikrintas gyventojų saugumas.
Projekto metu sukurta ir atnaujinta viešoji infrastruktūra tapo patrauklesnė miesto svečiams,
pagerėjo gyvenamoji aplinka bei buvo prisidėta prie investicinio patrauklumo didinimo, prie
reprezentacinio miesto įvaizdžio gerinimo, patrauklių sąlygų investicijoms, gyventojų saugumo ir
patogumo didinimo.
Lietuvos regionai gyvi, nes savivaldybių iniciatyva investuojamos ES lėšos, regionuose
atsiranda naujų užimtumo ir verslo galimybių,
atgaivinamos urbanistinės erdvės, kurios tampa kiekvieno
regiono magnetais –
traukos centrais.
Iškilmingos
ceremonijos
metu
buvo
apdovanoti
piliečių ir ekspertų
išrinkti
geriausi
regionų projektai!
Mūsų
įgyvendintas
projektas
tapo
VISUOMENĖS
BALSO
pirmosios
vietos nugalėtoju ! ! !
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2020 m. spalio 9 d. Lietuvoje minint Vietos savivaldos
dieną „Auksinės Krivūlės“ apdovanojimuose buvo pagerbtos
įvairiose srityse nusipelniusios šalies savivaldybės.
Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų
apdovanojimų ceremonijoje tradiciškai visų 14 šalies
ministerijų, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje bei
Lietuvos verslo konfederacijos vadovai įteikė „Auksinės
Krivūlės“ statulėles konkrečiose srityse nusipelniusioms
savivaldybėms.
Nominaciją „Už smurto artimoje aplinkoje prevenciją“
įsteigusi Teisingumo ministerija statulėlę įteikė Švenčionių
rajono savivaldybei.

2020 m. gruodžio 11 d.
Švenčionių rajono savivaldybės
merui LR Vyriausybės atstovas
Julius Arlauskas įteikė XVII
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
Ministro
Pirmininko Sauliaus Skvernelio
padėką ir medalį “UŽ BENDRĄ
DARBĄ LIETUVAI”.
,,Visus šiuos ketverius metus
teko
jausti
Premjero
ir
Vyriausybės paramą Švenčionių
savivaldybės
problemų
sprendimui
bei
projektų
įgyvendinimui, todėl tariu didelį
ačiū už pagalbą ir linkiu didžiausios sėkmės ateityje“ - dėkojo meras.
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MERO PADĖKOS, APDOVANOJIMAI
2020 m. sausio 30 d. rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo APDOVANOTI
GRAŽIAUSIAI IR KŪRYBIŠKIAUSIAI KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ 2020 METŲ ŠVENTĖMS
PAPUOŠTI RAJONO GYVENTOJŲ PASTATAI IR APLINKOS.
Padėkomis ir specialiais prizais rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius ir mero
pavaduotoja Violeta Čepukova apdovanojo Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms papuoštus šiuos
gyventojų pastatus ir aplinkas.
Miestų:
1 vietos laimėtojas – Švenčionėlių miesto gyventojas
Algirdas Putanas (Žemutinės g. 36)

2 vietos laimėtojai – Pabradės miesto gyventojai Liudmila
ir Edvard Taraikovič (A. Mickevičiaus g. 71)

3 vietos laimėtoja – Švenčionių miesto gyventoja
Natalija Turkina (Adutiškio g. 37)

Kaimų:

1 vietos laimėtoja – Švenčionėlių seniūnijos Kvederiškės
kaimo gyventoja Rima Žeimienė (Kvederiškės g. 20)
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2 vietos laimėtoja – Švenčionių seniūnijos Ragaučinos kaimo
gyventoja Danguolė Kliukienė (Ragaučinos g. 16)

Taip pat apdovanoti Švenčionėlių
miesto Partizanų g. 26 daugiabučio
namo gyventojai

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS
PROGA TRADICIŠKAI ĮTEIKTOS NOMINACIJOS
UŽ NUOPELNUS ŠVENČIONIŲ RAJONUI
Nominacijas įteikė rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius ir mero pavaduotoja Violeta
Čepukova.
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Nominacija „Už sėkmingą kultūrinę, švietėjišką
veiklą ir etnokultūrinio paveldo saugojimą ir
puoselėjimą“ įteikta ELENAI KADZEVIČIENEI,
Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos
direktorei.

Nominacija „Už turizmo paslaugų plėtrą
Švenčionių rajone“ įteikta SIRVĖTOS
REGIONINIO PARKO DIREKCIJAI
(direktorė Romualda Baranauskienė).

Nominacija „Už bendruomenių telkimą ir
aktyvinimą, piliečių iniciatyvų įgyvendinimą“
įteikta PAVELUI LUKJANOVUI, Pabradės
bendruomenės „Domus“ nariui.

Nominacija „Už Švenčionių rajono
garsinimą ir aukštus sportinius pasiekimus kūno
kultūros ir sporto srityje“ įteikta ŽIVILEI
VAICIUKEVIČIŪTEI, Lietuvos lengvaatletei
sportinio ėjimo rungtyse.

Bendra nuotrauka su visais nominantais

61

Renginio
apdovanojimo
akimirkos

2020 m. rugsėjo 19 d. Švenčionių miesto parke šurmuliavo rudens šventė „In rubežiaus“,
kurios metu buvo įteiktos padėkos ir apdovanoti geriausi rajono ūkininkai.
Konkurso ,,Metų ūkis - 2020“ nugalėtojai:
Jolanta ir Arūnas Petkevičiai, ūkininkaujantys Trūdų kaime, Švenčionėlių seniūnijoje, laimėję
pirmąją vietą.
Giedrius Rudys, ūkininkaujantis Svirkų kaime, Svirkų seniūnijoje, laimėjęs antrąją vietą.
Kazimieras Pranskus, ūkininkaujantis Reškutėnų kaime, Švenčionėlių seniūnijoje, laimėjęs
trečiąją vietą.

Rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius apdovanojo Pastatų ir aplinkos tvarkymo
konkurso 2020 m. nugalėtojus:
Geleną ir Juzefą Stankevičius, gyvenančius
Lelijų g. 1, Svirkų kaime, Svirkų seniūnijoje - už
gražiausiai tvarkomą kaimo sodybą.
Oną ir Mečislovą Kukėnus, gyvenančius Sodų g.
52, Švenčionėlių mieste - už gražiausiai tvarkomą miesto
sodybą.
Anastasiją Dainauskienę, kaimo turizmo
sodybos ,,Ežerinis“ Obelų Rago kaime 7, Kaltanėnų
seniūnijoje valdytoją - už gražiausiai tvarkomą įmonės
aplinką.
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Taip pat apdovanojo Pastatų ir aplinkos tvarkymo konkurso 2020 m. prizinių vietų laimėtojus:
Liną ir Vitalijų Matiušonok, gyvenančius
Parko g. 4, Pavoverės kaime, Pabradės
seniūnijoje.
Juriną Oną Stankevič, gyvenančią
Čepukėnų kaime 4, Švenčionių seniūnijoje.

Gražiausiai tvarkomų miesto sodybų
konkurse:
Genuefą Markevič, gyvenančią Trakų g. 2,
Švenčionių mieste.
Romualdą ir Snežaną Mazurkevič,
gyvenančius Darbininkų g. 7, Pabradės mieste.
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MERO PADĖKOS KOLEKTYVAMS

2020 m. spalio 13 d. buvo paminėta Vietos savivaldos diena. Dėl COVID-19 infekcijos šiais
metais ši diena buvo minima kitaip - laikantis saugos reikalavimų, be kviestinių svečių, šventinio
koncerto bei esant mažesnei asmenų grupei.
Vietos savivaldos dienos proga buvo pagerbti darbuotojai, atidavę šiam atsakingam ir
nelengvam darbui savivaldoje dešimt, penkiolika, dvidešimt, dvidešimt penkerius, trisdešimt,
trisdešimt penkerius ir net keturiasdešimt savo gyvenimo metų. Susirinkusius nuoširdžiai sveikino ir
dėkojo už profesionalų darbą nuotoliniu būdu rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, mero
pavaduotoja Violeta Čepukova ir administracijos direktorė Jovita Rudėnienė.
Per 2020 m. buvo pasirašyta 214 mero padėkų
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2020 M. ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
 SKAIDRUS IR SUBALANSUOTAS BIUDŽETAS
 SUMAŽINTAS SAVIVALDYBĖS KREDITORINIS
ĮSISKOLINIMAS
 PAJAMŲ PLANAS ĮVYKDYTAS 94,2 PROC.
 IŠLAIDŲ SĄMATA ĮVYKDYTA 92,3 PROC.
 PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ IR KITŲ PAJAMŲ PLANAS
RAJONE ĮVYKDYTAS 96,8 PROC.
 BENDRAS 2020 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO
REZULTATAS YRA 91,6 PROC.
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BIUDŽETAS
Savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T-36 patvirtino 2020 metų rajono
savivaldybės biudžetą, kurį sudarė:

Išlaidos Pajamos
50%
50%

31.791,5 tūkst.
eurų

31.791,5 tūkst.
eurų
Pajamos

Asignavimai

Rajono savivaldybės 2020 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo
tikslinamas tris kartus: 2020 m. birželio 25 d. tarybos sprendimu Nr. T-119, 2020 m. rugsėjo 24 d.
tarybos sprendimu Nr. T-174 ir 2020 m. gruodžio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-230.
Patikslintą biudžetą sudarė:
41.218,8 tūkst.
eurų

Išlaidos
50%

Pajamos
50%

41.218,8 tūkst. eurų

Pajamos

Asignavimai

Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų eigoje biudžeto pajamos padidėjo 120,9 tūkst. eurų
(padidintos vietinė rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą - 80,0 tūkst.
eurų, pajamos iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklius - 18,2 tūkst. eurų, kitų mokesčių
pajamos už valstybinius gamtos išteklius - 5,0 tūkst. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas - 18,3
tūkst. eurų, pajamos už patalpų nuomą - 6,1 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos - 40,0 tūkst. eurų,
sumažintos pajamos už aplinkos teršimą - 2,0 tūkst. eurų ir pajamos iš įmokų už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - 44,7 tūkst. eurų).
2020 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 94,2 proc. (planas - 37.283,7 tūkst. eurų,
vykdymas - 35.102,5 tūkst. eurų). Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų (be specialiųjų tikslinių ir kitų
dotacijų) planas rajone įvykdytas 96,8 proc. (planas - 16.849,3 tūkst. eurų, faktas - 16.316,8 tūkst.
eurų, skirtumas - 532,5 tūkst. eurų). Įvertinus nepanaudotas specialiąsias tikslines ir kitas dotacijas 1.648,7 tūkst. eurų, bendras 2020 metų biudžeto įvykdymo rezultatas yra 91,6 proc.

66

Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto pajamų vykdymas, Eur:

Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų
biudžeto išlaidų vykdymas, tūkst. Eur:

Skirtumas

Proc. %

Įvykdymo %

Rezultatas

Įvykdyta

Įvykdyta

Metinis planas

Patikslintas planas

Series1

Metinis
planas
37283700

Įvykdyta

Patikslintas
planas
Series1
41218.8

Įvykdymo % Skirtumas

35102562

94.2

-2181138

Įvykdyta

Rezultatas

Proc. %

38051.1

3167.7

92.3

Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2020 m. gruodžio 31 d.
Darbo užmokestis

2%

0%

Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Palūkanos

39%

33%

Subsidijos
Dotacijos
Socialinės išmokos
Kitos išlaidos

17%

1%

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos

1%

5%

Finansinio turto įsigijimo išlaidos

0%

0%

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų
vykdymo

2%

Rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas

Bendras įvykdymas

92.3

Savivaldybės valdymo programa

96.6

Švietimo ir sporto veiklos programa

96.8

Socialinės ir sveikatos paramos programa

93

Kultūros programa

91.9

Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

83.8
82.3
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Rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto išlaidų vykdymas pagal programas
15498.4
14996.1

10748.2
9009.7

862.7

2291.2
709.8

2105.5

6617.8

5200.5
4834.8

6395.2

Patikslintas planas

Įvykdyta

Savivaldybės investicijų projektams finansuoti 2020 m. ilgalaikės paskolos panaudota viso
1.622,4 tūkst. eurų (pagal 2018 m. pasirašytą sutartį su AB Šiaulių bankas ir 2020 m. pasirašytą sutartį
su Luminor Bank AS), grąžinta 946,8 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, sumokėta 62,2 tūkst. eurų
paskolų palūkanų.
2020 m. savivaldybė pagal pasirašytas 2020 m. gegužės 14 d. Nr. 1S-65/J-190 ir 2020 m. spalio
9 d. Nr. 1S-131/J-515 sutartis gavo trumpalaikes paskolas 1.300,0 tūkst. eurų sumai iš Lietuvos
Respublikos Finansų ministerijos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto laikinam pajamų trūkumui
padengti. Šios lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčio išmokėjimui - 1.000,0 tūkst. eurų, socialinio
draudimo įmokoms - 10,0 tūkst. eurų ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti - 290,0 tūkst.
eurų.
Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 diena, sumažėjo
1.594,4 tūkst. Eurų.
PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ DINAMIKA 2014-2020 M. (TŪKST. EUR)
41218.8
41218.8

2020
31681
30668
31333
31747

2019
2018
2017
2016
2015
2014

24892
24869
22834
22525
22322
22811
20375
20947

Išlaidos

Pajamos
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SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ
PADĖTIS
ĮDOMŪS FAKTAI
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SANTUOKOS
2020 M.
2019 M.
2018 M.
2017 M.
2016 M.
2016 m.
117

2017 m.
120

2018 m.
108

2019 m.
93

2020 m.
85

Civilinės metrikacijos įstaigoje

69

65

54

51

49

Užsienyje

4

15

16

12

7

Gamtoje

15

5

5

2

4

Bažnyčioje

29

35

33

28

25

Iš viso

Iš viso

Civilinės metrikacijos įstaigoje

Užsienyje

Gamtoje

Bažnyčioje

2020 m. jauniausia išsituokusi
moteris - 22 metų amžiaus,
jauniausias vyras - 24 m.,
2020 m. jauniausia susituokusi
moteris - 19 metų amžiaus,
jauniausias vyras - 21 m., vyriausia
susituokusi moteris - 67 m., vyriausias
vyras - 71 m.

2020 m. vyriausia išsituokusi
moteris - 72 m., vyriausias vyras
- 76 m.
Jauniausia moteris 2020 m. registravusi
naujagimį - 18 metų amžiaus,
jauniausias vyras - 20 m., vyriausia
moteris - 43 m., vyriausias vyras - 54 m.
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DEMOGRAFINĖ
SITUACIJA 2016-2020 M.
PRADŽIOJE

GIMSTAMUMAS

2016 M.

2017 M.
Iš viso

2018 M.
Mergaitės

2020 m. registruojant naujagimius
įdomesni vardai suteikti mergaitėms Bona, Isla, Lūna, Melana, Milija, Ava,
berniukams - Sajan, Emir, Enzo,
Elimar

2020 m. vyriausia mirusi
moteris sulaukė 103 metų
amžiaus, vyriausias miręs vyras
- 96 metų amžiaus.

2019 M.

2020 M.

Berniukai

Nuo 2016 m. iki 2020 m. (vertinant metų
pradžios duomenis) gyventojų sudėtis pagal lytį
Švenčionių r. sav. pakito nežymiai:
moterų: 2016 m. - 53,0 proc., 2020 m. 52,5 proc.;
vyrų: 2016 m. - 47,0 proc. 2020 m. - 47,5
proc.

2020 m. Švenčionių r. sav. 1 000-iui
vyrų teko 1 106 moterys
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NUOSTABI DOVANA 2020 M. GIMUSIEMS KŪDIKIAMS
„KNYGŲ STARTO“ LAUKNEŠĖLIAI NAUJAGIMIAMS
Švenčionių rajono savivaldybės administracija perdavė „Knygų starto“
skaitymo skatinimo programos priemones, skirtas 2020 metais gimusiems
kūdikiams, Švenčionių rajono gydymo įstaigoms, kur apsilankę pas savo šeimos
gydytoją naujagimių tėveliai galėjo atsiimti jiems skirtą dovaną.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka įgyvendino tarptautine patirtimi paremtą ankstyvojo skaitymo skatinimo projektą
„Knygų startas“.
Š. m. rugsėjo 29 d. Švenčionių rajono savivaldybėje lankėsi Nacionalinės bibliotekos
atstovai, kurie padovanojo ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlius, skirtus 2020 metais
gimusiems naujagimiams Švenčionių rajone.
Skaitymo skatinimo programos priemones sudarė speciali „Knygų starto“ kuprinėlė,
I. Zalieckienės knygelė „Kapt kapt kapt“, atitinkanti 0-3 metų vaikų galimybes ir poreikius,
atvirukai su Nacionalinės bibliotekos specialistų kurtais patarimais, kaip skaityti su vaikais,
ir spalvingi skirtukai.
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ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMAS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
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Švenčionių rajono savivaldybėje nuo 2014 m. vyko aktyvi projektinė veikla, siekiant
pritraukti kuo didesnį Europos Sąjungos ir valstybės lėšų finansavimą projektams
2014–2020 m. ES finansavimo laikotarpiu:

Europos Sąjungos 2014-2020 m. finansinio periodo struktūrinių bei kitų fondų parama ir jų
nustatyti prioritetai yra svarbiausi veiksniai įgyvendinant ilgalaikę Švenčionių rajono savivaldybės
plėtros strategiją.
Minėto laikotarpio Europos Sąjungos investavimo kryptys nukreiptos į efektyvų išteklių
panaudojimą, energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimą, modernios susisiekimo ir
energetikos infrastruktūros kūrimą, kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą bei žinomumo
didinimą, verslo aplinkos gerinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą.
Siekiant tolydžios savivaldybės plėtros ir rajono konkurencingumo didėjimo, vienas
svarbiausių savivaldybės uždavinių yra tinkamai organizuoti ir koordinuoti projektų rengimą ir
įgyvendinimą, pasinaudojant ES struktūrinių fondų, valstybės bei kitų finansinės paramos
programų teikiamomis galimybėmis.

Nuolat su atitinkamomis ministerijomis buvo
derinami įvairių finansavimo priemonių aprašai

Parengtos ir pateiktos atsakingoms institucijoms
ataskaitos apie jau įvykdytus Europos Sąjungos
lėšomis iš dalies finansuotus investicijų projektus

Siekiant gauti Europos Sąjungos finansavimą,
pateikti, suderinti ir sėkmingai atitinkamų institucijų
įvertinti projektiniai pasiūlymai ir projektų
paraiškos

Savivaldybė ne tik ieškojo naujų investavimo šaltinių, bet ir intensyviai dirbo bei įgyvendino
jau finansavimą gavusius 2014-2020 metais vykdomus projektus.

74

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2020 M. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ES FONDŲ FINANUOSJAMOMIS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTŲ, ĮGYVENDINAMŲ
PROJEKTŲ BŪKLĖ
Eil.
Nr.
1.

2.

Projekto pavadinimas
,,SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES
REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.“
,,DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ
MIESTE“

Baigtas




5.

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO
VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“



6.

,,ŠVENČIONIŲ RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO
FORMAVIMAS GAMTINIO KARKASO
TERITORIJOJE IR ESTETINIO POTENCIALO
DIDINIMAS“
,,KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ
SUTVARKYMAS“



4.

7.





Situacija 2020 m.
Pradėtas
Projektas baigtas įgyvendinti. Rekonstruota 0,63
km gatvės.



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

3.

STADIJA
Tęsiamas

Projektas įgyvendinamas. Dalis darbų padaryta,
atlikti dviračio tako tiesimo darbai, įrengti
suoliukai ir dviračių stovai. Dėl trečiųjų asmenų
įtakos projekto įgyvendinimui, darbai kol kas yra
sustabdyti. Darbų pabaiga nukelta į 2021 metus.
Projektas baigtas įgyvendinti. Rekonstruota 0,64
km gatvės.
Projektas įgyvendinamas. 2020 metais projekto
įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus
gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos darbai
(apie 1,49 km) ir įdiegtos eismo saugumo
priemonės - (2 vnt.). Planuojama, kad darbai bus
baigti 2021 m.
Projektas baigtas įgyvendinti. Atliktos visos
projekte numatytos veiklos. Projekto įgyvendinimo
metu atnaujinta Švenčionėlių miesto kvartalo,
esančio tarp Žemutinės ir Žilvičių g., viešoji erdvė
bei
sporto
aikštynas
prie
Švenčionėlių
progimnazijos.
Projektas baigtas įgyvendinti. Atliktos visos
projekte numatytos veiklos.
Projektas yra baigtas. Projekte įgyvendintos dvi
veiklos: kompleksiškai sutvarkyta gyvenamoji
aplinka šalia daugiabučių gyvenamųjų namų
kvartalo Vilniaus g. ir atnaujinta viešoji erdvė prie
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8.

,,ADUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS
PRITAIKYMAS BENDRUOMENEI“

9.

„KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ
AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR REKONSTRUKCIJA
IR KONTEINERIŲ KONTEINERINĖMS
AIKŠTELĖMS ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE“

10.

,,PIETRYČIŲ LIETUVOS TURIZMO MARŠRUTAS“

11.

„PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO
KOKYBĖS GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE“



12.

„WIFI4EU“



13.

“VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO
TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS MIESTO
AGLOMERACIJOJE”

14.

,,VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
RAJONE“









Žeimenos upės, pritaikant ją vietos bendruomenės
poreikiams.
Projektas baigtas įgyvendinti. Atliktos visos
projekte numatytos veiklos. Sukurta viešoji erdvė
laisvalaikiui.
Projektas vykdomas. 2018 - 2019 metais įrengtos
65 konteinerių aikštelės, įsigyta 202 antžeminių ir
113 požeminių konteinerių. 2020 m. buvo priimtos
naudojimui 38 naujos antžeminės atliekų
konteinerių aikštelės (pradėtos statyti 2019 m.),
įsigyti 184 nauji konteineriai (mišrių komunalinių
atliekų ir rūšiavimo (stiklo, plastiko, popieriaus).
Projektas baigtas. Projekto įgyvendinimo metu
buvo įrengti 145 informaciniai ženklai apie
Švenčionių rajono lankytinas vietas, įrengti 8
informaciniai stendai prie lankytinų objektų ir 4
išmanieji informaciniai terminalai Švenčionių,
Švenčionėlių, Pabradės miestuose ir Kaltanėnų
miestelyje.
2020 m. baigtas kokybės vadybos sistemos
administracijoje ir Centre diegimas, apmokyti
darbuotojai bei pritaikytas „Lean” metodas
abiejose įstaigose.
2020 m. parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir
pradėtos pirkimų procedūros. 2021 m. sausio
pabaigoje nemokamas interneto ryšys numatytose
zonose pradėjo veikti.
2020-02-05 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl
projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ Nr.
05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 finansavimo.
Projekto veiklos vykdomos. Nutiesta apie 1,09 km
tinklų. Suteikta galimybė prisijungti prie
vandentiekio tinklų 33 būstams ir prie nuotekų
surinkimo tinklų 27 būstams.
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15.

,,VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO 106 (5-2V) RUOŽO
(MAGŪNŲ G. NR. 1A 6.150) REKONSTRUKCIJA“

16.

,,BENDRUOMENĖS CENTRO PRIENŲ KAIME
PLĖTRA“

17.

,,SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA
SVIRKŲ KAIME“

18.

,,BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS
SUKŪRIMAS PABRADĖS MIESTE“



19.

,,KARTOS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PLĖTRA
PAŠAMINĖS KAIME“



20.

„ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS „RYTO“
GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS“



21.

„ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ
PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS“






Rekonstruota apie 1,43 km geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Vilniaus ir
Architektų g., Pabradėje. Šiuo metu baigiami
vykdyti geriamojo vandens tiekimo tinklų (daugiau
nei 1,50 km) rekonstrukcijos darbai Balingrado,
Mokyklos, Stiklo, Ungurinės g., Magūnuose.
Rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai
Pabradės m., Sarių, Šventos, Milkuškų, Magūnų ir
Trūdų gyvenvietėse (6 vnt.). Nuotekų valymo
įrenginiai Šventos gyvenvietėje jau pastatyti.
Vidutinės gyvenvietėje darbai vykdomi.
Projektas tęsiamas. 2020 m. pasirašyta projekto
paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo
agentūra. Rengiamas techninis projektas.
Projektas baigtas. Pastatas rekonstruotas. Įsigytas
inventorius, kuris buvo numatytas projekte.
Sutvarkytas gerbūvis.
Projektas tęsiamas. 2020 m. pasirašyta trišalė
projekto paramos sutartis su Švenčionių vietos
veiklos grupe ,,Švenčionių partnerystė‘ ir
Nacionaline mokėjimo agentūra. Prasidėjo rangos
darbai.
Projektas baigtas. Įgyvendintos visos projekte
numatytos veiklos. Sukurta moderni laisvalaikio
praleidimo erdvė.
Projektas baigtas. Pastatas rekonstruotas. Įsigytas
inventorius, kuris buvo numatytas projekte.
Sutvarkytas gerbūvis.
Projektas baigtas. Atnaujintas gimnazijos salės
interjeras, įrengtos naujos erdvės, atnaujinta
šildymo sistema, pakeista apšvietimo įranga ir
instaliacija. Suremontuotos ir modernizuotos
patalpos, pritaikant kūrybiškumą skatinančios
erdvės koncepciją.
2020 metais pradėjome įgyvendinti antrą šio
projekto etapą, kurio metu iš sutaupytų projekto
lėšų numatoma papildoma vykdyti veikla –
gimnazijos dalies patalpų remonto darbai ir šių
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„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE“
„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR
PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“



"PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE"
,,INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR
PRIENAMUMO GERINIMAS“



26.

„PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS
PACIENTAMS, ĮGYVENDINIMAS“



27.

,,SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE“



28.

,,DIENOS CENTRAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS
SU NEGALIA PABRADĖS MIESTE“



29.

,,BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“



30.

„BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR
VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“



22.

23.

24.

25.





patalpų aprūpinimas įranga ir baldais. 2020 m.
buvo ruošiami viešųjų pirkimų dokumentai.
2020 m. visi rangos darbai buvo baigti. Pradėtas
baldų pirkimo procesas.
2020 metais intensyviai vyko paruošiamieji darbai
šio projekto apimtyje numatytai veiklai „Nuotekų
tinklų plėtra Švenčionių miesto Adutiškio gatvėje“
įgyvendinti.
2020 m. buvo gautas papildomas finansavimas
papildomoms
veikloms.
Numatyta
įsigyti
papildomą laboratorinę įrangą.
Projekto veiklos tęsiamos. 2020 m. buvo
suorganizuotas vienas renginys. Švenčionių rajono
savivaldybės administracija yra viena iš 15 - kos
partnerių.
Projektas vykdomas. Siektinas rodiklis - 15 nuo
tuberkuliozės išgijusių asmenų. Nuo projekto
pradžios jau 11 pacientų baigė gydymą, šiuo metu
projekte dalyvauja ir gydymą gauna 2 tuberkulioze
sergantys asmenys. 2020 m. pratęsta finansavimo
sutartis.
Projekto veiklos vykdomos ( pirmos
pagalbos
praktiniai mokymai, sveikos mitybos seminarai,
užsiėmimai, mankštos vandenyje ir kt. veiklos).
2020 m. buvo vykdomi statybos darbai bei įsigyta
reabilitacinė ir užimtumo įranga, reikalinga centro
veiklai, buitinė technika, baldai. 2020 m. pratęsta
finansavimo sutartis.
Projekto veiklos vykdomos. Projekto įgyvendinimo
laikotarpis 2017-2022 m. Iš viso per projekto
įgyvendinimo laikotarpį kompleksinės paslaugos
buvo suteiktos 589 asmenims (projekto siektinas
rodiklis iki projekto pabaigos - 643).
2020 m. įkurti nauji vaikų dienos centrai Milkuškų
ir Prienų kaimuose, kuriuos lanko 35 vaikai,
suremontuotos ir išplėstos patalpos Švenčionių r.
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio
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31.

,,VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS,
PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS
(RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI
PRIEINAMUMO PLĖTRA“

32.
33.

,,SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
„UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO
IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

34.

,,INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“



35.

„BUILDING SOCIAL HOUSE FOR BETTER
SOCIAL SERVICES, LIVELIHOOD IN CROSS
BORDER REGION“
„KARTU“
„NUSPALVINK GYVENIMĄ RYŠKIOMIS
SPALVOMIS“



36.
37.

vaikų dienos centre, kurį lanko 43 vaikai. 2020 m.
buvo rengiamas techninis projektas BVGN namų
statybai Švenčionėlių mieste.
Globos centras aprūpintas baldais ir reikalinga
įranga, įsteigtos socialinio darbuotojo (globos
koordinatoriaus) bei psichologo pareigybės.






38.

,,ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS“



39.

,,VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS
STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ PRIEINAMUMO
GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO
ĮSTAIGOSE“



Pateikta paraiška, pasirašyta finansavimo sutartis.
Pradėti rengti viešųjų pirkimų dokumentai.
Siekiant išplėtoti dienos užimtumo paslaugas proto
ir/ar psichikos negalią turintiems neįgaliesiems,
2020 m. buvo parengtas ir pateiktas projektinis
pasiūlymas bei paraiška, sudaryta sutartis su VšĮ
Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto
įgyvendinimo.
Projektą įgyvendina Švenčionių rajono socialinių
paslaugų centras.
Per 2020 metus integralios pagalbos į namus
paslaugos suteiktos 18 asmenų su sunkia negalia.
2020 metais buvo sudaryta Projekto vykdymo ir
administravimo
komanda,
vyko
Projekto
parengiamieji darbai.
Pasirašyta finansavimo sutartis.
2020 m. spalio 7 d. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis. 2020 m. lapkričio - gruodžio
mėn. buvo vykdomi viešieji pirkimai. Įsigytos
priemonės, skirtos projekto veiklai, kūrybiniams
užsiėmimams (priemonės dekupažui, lėlių
gamybai, vilna) ir nešiojamas kompiuteris.
2020 m. lapkričio 25 d. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis.
Pateikta paraiška.
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KELIŲ INFRASTRUKTŪRA
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Švenčionių rajono savivaldybei vienas iš svarbiausių prioritetų pastaraisiais metais yra vietinės
reikšmės kelių ir gatvių tvarkymas bei žvyrkelių asfaltavimas. Todėl savivaldybė deda visas įmanoma
pastangas, kad kuo daugiau vietinės reikšmės kelių ir gatvių būtų kokybiškos būklės.
Vietinės reikšmės Kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti 2020 metais iš viso Švenčionių
rajono savivaldybei skirta 4 613,5 tūkst. Eur.
Su Lietuvos automobilių kelių direkcija pasirašytos 9 finansavimo sutartys darbams vykdyti:
381,2 tūkst. Eur skirta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d.
nutarimą Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“. Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-82 lėšos skirtos Pabradės
Mokyklos gatvės rekonstravimui tęsti ir Pabradės miesto Gamyklos gatvės kapitalinio remonto
projektavimui, projekto ekspertizei atlikti bei kapitalinio remonto darbams pradėti.
1 770,1 tūkst. Eur skirta vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti ir prižiūrėti.
Objektų sąrašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirta 82,4 tūkst. Eur sodų bendrijų gatvių
projektavimui baigti, projektų ekspertizėms atlikti ir vienos gatvės kapitalinio remonto darbams
pradėti.
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu žvyrkelių asfaltavimo programos
įgyvendinimui skirta 253,3 tūkst. Eur.
Valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, nukentėjusių nuo
ekstremaliųjų situacijų, skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės išlaidoms
kompensuoti - 159,4 tūkst. Eur (tilto per Meros upę Pabradės sen. Gužių kaimo Meros gatvėje
statybai).
Finansavimo sutartis vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai
remontuoti, taip pat saugaus eismo priemonėms vietinės reikšmės keliuose gausiai tautinių mažumų
gyvenamoje savivaldybėje – 166,1 tūkst. Eur (Gamyklos gatvės Pabradės m. kapitalinio remonto
darbams vykdyti).
Trišalė finansavimo sutartis (Krašto apsaugos ministerija) vietinės reikšmės keliams,
vedantiems į Gen. S. Žukausko poligoną, taisyti, projektuoti - 410,1 tūkst. Eur.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346 „Dėl
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID – 19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su
žvyro danga asfaltuoti Švenčionių rajono savivaldybei skirtas 1384,8 tūkst. Eur finansavimas.
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu
pasirašyta trišalė finansavimo sutartis 6,1 tūkst. Eur Švenčionių seniūnijoje esančio kelio Bielionys Čiūlėnai važiuojamos dalies paprastojo remonto darbams atlikti.
Pavasarį, kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdomi kelių ir gatvių būtiniausi priežiūros darbai:
greideriavimo, žvyravimo, išdaužų taisymo asfalto dangoje. Šiam tikslui panaudota 267,5 tūkst. Eur.,
iš jų kelių ir gatvių greideravimui ir žvyravimui – 187,6 tūkst. Eur.
Keliai ir gatvės su intensyviu eismu buvo greideriuojami du kartus per metus, kiti vieną kartą,
užvežtas sertifikuotas žvyras dangai gerinti. Išdaužų asfaltbetonio dangoje užtaisymui panaudota 79,9
tūkst. Eur, suremontuota 3047 kv. m išdaužų a/b dangoje.
Taip pat buvo įgyvendinamos saugaus eismo priemonės - įrenginėjami kelio ženklai,
Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių miestų gatvėse žymimos pėsčiųjų perėjos.
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DARBŲ (ĮSKAITANT TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ), ATLIKTŲ PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS
PROGRAMĄ BEI KITAS PROGRAMAS, SUVESTINĖ

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Objekto pavadinimas
AUŠROS GATVĖS ŠVENČIONIŲ M. REKONSTRAVIMAS

Baigti


STADIJA
Tęsiami

Situacija 2020 m.
Pradėti
Rekonstruota 529 m ilgio gatvė.

DALIES LAUKO GATVĖS ŠVENČIONIŲ M.
REKONSTRAVIMAS
DALIES STATYBININKŲ IR SAULĖTEKIO G. ŠVENČIONIŲ M.
REKONSTRAVIMAS



Rekonstruota 173 m ilgio gatvė.



ATEITIES GATVĖS DALIES ŠVENČIONIŲ M. (2 ETAPAS)
REKONSTRAVIMAS
KRANTO GATVĖS ATKARPŲ PABRADĖS M.
REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI



Rekonstruota dalis Statybininkų
gatvės (0,145 km) ir dalis Saulėtekio
gatvės (0,2 km).
Rekonstruota 345 m ilgio gatvė.

PABRADĖS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS REKONSTRAVIMO
DARBAI
PABRADĖS MIESTO GAMYKLOS GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
SARIŲ KAIMO ATEITIES GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI



SARIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
BAČKININKŲ KAIMO NAUJOSIOS GATVĖS
VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
BAČKININKŲ KAIMO SAULĖTEKIO GATVĖS
VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
GELEŽINKELIO IR KRANTO GATVIŲ RUOŽŲ
ŠVENČIONĖLIŲ M. REKONSTRAVIMO DARBAI
GELEŽINKELIO GATVĖS KALTANĖNŲ MIESTELYJE
KAPITALINIO REMONTO DARBAI














Visi
darbai
baigti.
Įrengtos
automobilių stovėjimo aikštelės.
Rekonstruota Kranto gatvė, kurios
bendras ruožo ilgis - 0,316 km.
Visi darbai baigti. Rekonstruota
0,438 km ilgio gatvė.
Pasirašyta statybos rangos sutartis ir
pradėti darbai.
Suremontuotos Ateities gatvės ilgis 0,802 km.
Suremontuotos Gėlių gatvės ilgis 0,294 km.
Suremontuotos Naujosios gatvės
važiuojamosios dalies ilgis - 0,584
km.
Suremontuotos Saulėtekio gatvės
važiuojamosios dalies ilgis - 0,14 km.
Rekonstruotų gatvių ruožas sudaro 1,063 km.
Atlikti 1034 m ilgio gatvės kapitalinio
remonto darbai.
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Pradėtas rengti techninis projektas.

14.

ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN.
REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS

15.

MAGŪNŲ SEN., KLOČIŪNŲ KAIMO MAGŪNŲ GATVĖS
REMONTO DARBAI
BAŽNYČIOS GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
PARKO GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
SVAJONĖS GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
PIORKŲ GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
PABRADĖS SEN. GUŽIŲ KAIMO MEROS GATVĖJE TILTO SU
ATITVARAIS IR PRIVAŽIAVIMAIS ĮRENGIMO DARBAI



Suremontuota 0,3 km atkarpos gatvė.



VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO BIELIONYS - ČIŪLĖNAI
PAPRASTASIS REMONTAS
ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO
DALIES Į SENADVARIO K. (IKI APŽVALGOS BOKŠTO)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „PUŠYNĖLIS“ (VARNĖNŲ, TIESIOSIOS
GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SAULĖTEKIS“ (PIEVŲ, PAPARČIŲ,
EGLIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „PUŠYNĖLIS“ (VARNĖNŲ, TIESIOSIOS
GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SAULĖTEKIS“ (PIEVŲ, PAPARČIŲ,
EGLIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SEKLYČIA“ (ŠERMUKŠNIŲ IR ILGOSIOS
GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS“ (AKACIJŲ IR SODŲ GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS



0,28 km gatvės atkarpoje atliktas
paprastasis remontas.
0,8 km gatvės atkarpoje atliktas
paprastasis remontas.
0,28 km gatvės atkarpoje atliktas
paprastasis remontas.
0,35 km gatvės atkarpoje atliktas
paprastasis remontas.
Pabradės sen. Gužių kaimo Meros
gatvėje pastatytas 13,5 m ilgio ir 4,95
m pločio naujas g/b konstrukcijų tiltas
su atitvarais ir privažiavimais.
Atstatyta žvyro danga 1,063 km kelio
atkarpoje.
Pradėtas rengti techninis projektas.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.










Techninis projektas parengtas.



Techninis projektas parengtas.



Atlikta techninio projekto ekspertizė.



Atlikta techninio projekto ekspertizė.



Techninis projektas parengtas.



Techninis projektas parengtas.
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29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

SODŲ BENDRIJOS „SEKLYČIA“ (ŠERMUKŠNIŲ IR ILGOSIOS
GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS“ (AKACIJŲ IR SODŲ GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
PABRADĖS MIESTO GAMYKLOS GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO TYLIOSIOS GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO KARIŲ GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO MALŪNO GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO STATYBININKŲ GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KLEVŲ GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO MALŪNO GATVĖS TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS
SODO BENDRIJOS ,,PUŠAITĖ“( PUŠAITĖS 1 -IOS GATVĖS)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODO BENDRIJOS ,,PUŠAITĖ“( PUŠAITĖS 1 -IOS GATVĖS)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
TECHNINIO PROJEKTO KELIO TIESIMUI NUO PAŽEIMENĖS
GELEŽINKELIO STOTIES Į POLIGONĄ RENGIMAS



Atlikta techninio projekto ekspertizė.



Atlikta techninio projekto ekspertizė.



Techninis projektas parengtas.


Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas rengiamas.



Techninis projektas parengtas.



Atlikta techninio projekto ekspertizė.


Rengiamas techninis projektas. Dėl
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktų
projektavimo sąlygų geležinkelio
pervažos projektavimui bei dalies
žemės sklypo išmiškinimo, techninio
projekto parengimo laikas užsitiesė,
todėl rekonstravimo darbai 2020 m.
nebuvo pradėti.
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MIESTAI KEIČIASI
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DAUGIAU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ
NAUJOS LAISVALAIKIO ERDVĖS
NAUJAS DVIRAČIŲ TAKAS
JAUKESNĖ, PRAKTIŠKESNĖ IR ŽALESNĖ DAUGIABUČIŲ
APLINKA
GRAŽĖJANTYS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KIEMAI
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ RAJONE
SPARČIAI PLĖTOJAMA TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA
DAR DAUGIAU RENOVUOTŲ DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ

DARBAI ŠVENČIONYSE
KURIAME JAUKŲ, ŠVIESŲ IR PATOGŲ KRAŠTĄ
GYVENTI! ! !









Platesnės laisvalaikio praleidimo galimybės
Daugiau vaikų žaidimo aikštelių kiemuose
Gražesnės ir šviesesnės gatvės
Gražėjantys daugiabučiai ir jų kiemai
Atnaujinamas dviračių takas
Elektromobilių įkrovimo aikštelė
Gražėjančios miesto erdvės
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,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“

REKONSTRUOTA AUŠROS GATVĖ ŠVENČIONIŲ M.
Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programa (KPP)
2019 m. pasirašyta rangos darbų sutartis. 2020 m. darbai baigti.
529 m ilgio gatvė gyventojus džiugina atnaujinta asfalto danga,
vienoje gatvės pusėje - šaligatviu, nauju LED apšvietimu, o lietaus
vandenį „surenka" naujai įrengti lietaus nuotekų tinklai.

Atlikti Saulėtekio gatvės dalies rekonstravimo darbai:
 įrengta asfalto danga, pagrindai, šaligatvis, nuovažos,
paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema;
 pertvarkytas gatvės apšvietimas.
Rekonstruota 0,63 km gatvės.
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REKONSTRUOTA DALIS LAUKO GATVĖS ŠVENČIONIŲ M.
Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programa (KPP)
173 m ilgio gatvė gyventojus džiugina atnaujinta asfalto danga
Lauko gatvė rekonstruota pagal D kategorijos gatvėms keliamus reikalavimus:
✅ Gatvės važiuojamoji dalis atsinaujino nauja asfaltbetonio 5,5 m pločio danga, dešinėje
gatvės pusėje įrengti 1,5 m pločio betoninių plytelių šaligatviai.
✅ Į kiemus ir kitas šalia gatvės esančias teritorijas įrengtos 4,0 m pločio nuovažos.
✅ Šaligatvio dangos susikirtimuose su gatvės važiuojamąja dalimi įrengti įspėjamieji
paviršiai akliesiems ir silpnaregiams.
✅ Šios gatvės atkarpoje įrengtas suoliukas su šiukšliadėže.
✅ Įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai.
✅ Įrengti LED šviestuvai.

! ! ! ! TECHNINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
2020 metais pradėtas rengti Švenčionių seniūnijos
vietinės reikšmės kelio dalies į Senadvario k. (iki
apžvalgos bokšto) kapitalinio remonto techninis
projektas.
2020 metais buvo baigti savivaldybės teritorijoje
registruotų sodų bendrijų – „Pušynėlis“ (Varnėnų,
Tiesiosios gatvių) ir „Saulėtekis“ (Pievų,
Paparčių, Eglių) kapitalinio remonto techniniai
projektai bei atliktos šių projektų ekspertizės.
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REKONSTRUOTA DALIS STATYBININKŲ IR SAULĖTEKIO G. ŠVENČIONIŲ M.
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro skirtų lėšų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID –
19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes
jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro danga asfaltuoti buvo rekonstruota - dalis Statybininkų gatvės (0,145 km) ir
dalis Saulėtekio gatvės (0,2 km).
Statybininkų g. dalies rekonstravimo darbai
prasidėjo nuo Pakalnės gatvės ir baigėsi ties
Strūnaičio gatve.
✅ Įrengta 5,0-5,5 m pločio gatvės važiuojamoji dalis
su nauja asfaltbetonio danga.
✅ Iš vienos gatvės pusės įrengtas 1,5 pločio
šaligatvis. Šaligatvio danga bei įvažiavimai į sklypus
įrengti iš betoninių plytelių.
✅ Šaligatvio dangos susikirtimuose su gatvės
važiuojamąja dalimi įrengti įspėjamieji paviršiai
akliesiems ir silpnaregiams.
✅ Įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai, o gatvės
apšviestos naujais LED šviestuvais.
Saulėtekio g. rekonstravimo darbai atlikti dviejose
atkarpose:
 nuo Saulėtekio g. Nr. 3 iki Saulėtekio
g. Nr. 12E – 65 m., įrengtas važiuojamosios dalies
plotis 4,5 m, kuris "pasipuošė" nauju asfaltu. Gatvės
atkarpos gale įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
 nuo Saulėtekio g. Nr. 24 iki Saulėtekio
g. Nr. 35 – 135 m. važiuojamosios dalies plotis 5,0 m
džiugina nauja asfaltbetonio danga.
✅ Į kiemus ir kitas šalia gatvės esančias teritorijas
įrengtos 4,0 m pločio nuovažos. Jų danga yra iš asfalto.
✅ Įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai, o gatvės
apšviestos naujais LED šviestuvais.
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INTENSYVIAI VYKDOMAS PROJEKTAS

,,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“
 Kelių priežiūros ir plėtros programa
 Lietuvos automobilių kelių direkcija
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.
Dėl trečiųjų asmenų įtakos projekto įgyvendinimui,
savivaldybė darbus sustabdė. Darbų pabaiga nukelta į 2021
metus. Dalis atkarpos tiesimo darbų (tako 0,35 km), kurie
patenka į rajoninio kelio juostą ir kurią finansavo
valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija,
baigti 2020 metais.
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ĮRENGTA PIRMOJI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO
STOTELĖ
Iki šiol įkrovimo stotelės daugiausiai buvo įrenginėjamos prie
pagrindinių šalies kelių, o dabar jos palaipsniui atsiranda ir arčiau
gyventojų. Pirmoji mūsų rajone elektromobilių įkrovimo aikštelė įrengta
miesto centrinėje dalyje automobilių stovėjimo aikštelėje tarp parko ir
Nalšios muziejaus.

INTENSYVIAI VYKDOMI OBJEKTO

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ M. DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP
TAIKOS IR
ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS. 2
ETAPAS“ DARBAI
2020 metais atliktos darbų pirkimo procedūros, pasirašyta
statybos rangos sutartis, pradėti darbai. 2020 metais atlikta 10 %
sutartyje numatytų darbų. Pradėta automobilių stovėjimo aikštelių,
pėsčiųjų takų rekonstrukcija, nutiesti apšvietimo elektros kabeliai.
Darbai finansuojami iš rajono biudžeto ir Kelių priežiūros programos
lėšų.

Elektromobilių
įkrovimo stotelių
tinklo plėtrą
įgyvendina
Transporto
kompetencijų
agentūra drauge su
39 šalies
savivaldybėmis, kurių
pasirinktose vietose ir
buvo įrengtos 22 kW
galios stotelės
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2020 METAIS BAIGTAS RENGTI TECHNINIS PROJEKTAS

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

„NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ADUTIŠKIO G.
ŠVENČIONIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBA“

„ADUTIŠKIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ MIESTE
REKONSTRAVIMAS“

2020 metais intensyviai vyko paruošiamieji darbai projekto
„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
RAJONE“ apimtyje numatytai veiklai „NUOTEKŲ TINKLŲ
PLĖTRA ŠVENČIONIŲ MIESTO ADUTIŠKIO GATVĖJE“
įgyvendinti (projektavimo darbai ir pirkimo dokumentų parengimas).
Projektas nustatyta tvarka suderintas, gautas statybą leidžiantis
dokumentas.

Pagal 2019 metais parengtą projektą šioje gatvėje
rekonstruoti elektros skirstomieji tinklai.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
automobiliu Kelių direkcija dėl projekto įgyvendinimo. Gatvės
rekonstrukcijos darbai prasidės po to, kai bus nutiesti nuotekų
tinklai. Nuotekų tinklų tiesimą tikimasi pradėti 2021 metais.
Šiuo metu vykdomos šių tinklų statybos darbų pirkimo
procedūros.

Įgyvendinus šią veikla bus nutiesta 3,15 km naujų nuotekų tinklų,
suteikiant galimybę prisijungti 130 gyventojų ir gauti kokybiškas
nuotekų tvarkymo paslaugas.
Tikimasi, kad darbai pagal projektą bus pradėti 2021 metais.
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DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA ŠVENČIONYSE
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.
DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA
ŠVENČIONYSE

15

5

23
5

5

RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI
RENOVACIJOS DARBAI BAIGTI, LAUKIAMA UŽBAIGIMO AKTO

IP – investicinis projektas
TP – techninis projektas

VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI
VYKSTA RANGOS DARBŲ PIRKIMAI
PARUOŠTI IP, KURIE BUS TEIKIAMI 8 RENOVACIJOS ETAPUI

Džiugu, kad net 6 daugiabučiai iš 15, kuriems yra
parengti Investiciniai projektai, yra kaimuose

Per 2020 metus Švenčionių rajonas su kvartaline ir
daugiabučių renovacija labai pasistūmėjo į priekį.
Turime kuo didžiuotis 😊
93

2019 m.

2020 m.

2019 m.
2020 m.

2019 m.
2020 m.
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PASODINTAS NUOSTABAUS GROŽIO LEVANDŲ LAUKAS
Planuojama, kad 2020 metais pasodintas levandų laukas 2021
metais prasiplės. Gyventojų ir svečių patogumui bus įrengta
mažoji architektūra.
Tikimės, kad ši ateityje magiško grožio ir sveikatos šaltinio
erdvė taps patrauklia laisvalaikio erdve tiek rajono
gyventojams, tiek svečiams.
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NALŠIOS MUZIEJAUS ISTORINIO PASTATO
TVARKYBOS DARBAI
Gavę LR Vyriausybės skirtą finansavimą buvo pradėti ir baigti
vykdyti Nalšios muziejaus istorinio pastato tvarkybos darbai:
 pakeisti langai naujame muziejaus korpuse (pagerėjo pastato
energetinės savybės, taupoma šiluma, pagerėjo darbo sąlygos
dirbančiam personalui ir lankytojams);
 suremontuotas senojo muziejaus korpuso stogas (pastato
konstrukcijos apsaugotos nuo drėgmės, pasikeitė pastato
estetinis vaizdas).
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Darbai ŠVENČIONĖLIuose
KURIAME JAUKŲ, ŠVIESŲ IR PATOGŲ
KRAŠTĄ GYVENTI! ! !

 Sutvarkytas kraštovaizdis
 Gražėjantys daugiabučiai gyvenamieji namai
 Sutvarkytos miesto gatvės
 Modernizuotas kultūros centras
 Daugiau laisvalaikio praleidimo vietų
 Atlikti ir atliekami svarbūs darbai vandentiekio
ir buitinių nuotekų tinklų įrengimo srityje
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
,,RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ M.

ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.“
2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“
Atlikti Ryto gatvės rekonstrukcijos darbai: įrengta asfalto danga, pagrindai, įrengtas
vienpusis pėsčiųjų takas, bordiūrai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir tinklai, paviršinio vandens
surinkimo sistema. Rekonstruotos gatvės ilgis - 0,64 km.

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

Projekto darbai buvo baigti
2019 m., 2020 m. vyko
statybos užbaigimo
procedūros.

REKONSTRUOTA ATEITIES GATVĖS DALIS (2 ETAPAS)
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro skirtų lėšų Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID – 19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų
paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro
danga asfaltuoti buvo rekonstruota - Ateities gatvės dalis (2 etapas) - 0,345 km.
Šiuo etapu yra pratęsta I-ojo etapo rekonstrukcija.






Rekonstruoti vandentiekio tinklai.
Nutiesti buitinių, lietaus nuotekų tinklai.
Įrengtas naujas LED tipo apšvietimas.
Ties kapinėmis – įrengtos 5 stovėjimo vietos, viena
jų – skirta neįgaliesiems.
Sutvarkytos „žaliosios zonos“.
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REKONSTRUOTI GELEŽINKELIO IR KRANTO GATVIŲ RUOŽAI
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro skirtų lėšų Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso (COVID – 19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų
paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su žvyro
danga asfaltuoti buvo rekonstruota - dalis Geležinkelio ir Kranto gatvių ruožų, kurių ilgis –
1,063 km.

Viena iš intensyviausių gatvių ruožų Joninių naktį – pražydo kaip paparčio žiedas🌸😉🤗:
✅ Nauja asfalto danga „pasipuošė“ Geležinkelio gatvė – 0,38 km, kurioje įrengtos 2 eismo juostos. Važiuojamosios
dalies plotis 5,0 m, kelkraščiai – 0,5 m pločio. Kranto gatvė „demonstruoja“ savo naują „rūbą“ – 0,69 km ilgio, su 1
eismo juosta, 3,5 m važiuojamosios dalies pločiu, kelkraščiai – 1,0 m pločio.
✅ Rekonstravimo darbai prasidėjo nuo Geležinkelio g. pabaigos – geležinkelio pervažos ir baigėsi ties Kranto g. namo
Nr. 34. Šiame ruože įrengtos 35 nuovažos į aplinkinius žemės sklypus (4,0 m pločio).
✅ Gyventojų patogumui įrengtas naujas LED apšvietimas.
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE“
2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“
Prie šio projekto prisidedama ES, SB ir KPPP lėšomis
Projektas padės
spręsti pagrindinę
problemą –
nepakankamas
susisiekimo
techninių parametrų
užtikrinimas Ateities
bei Turgaus gatvėse,
Švenčionėlių
mieste. Bendras
rekonstruojamų
gatvių ilgis – 1,487
km.

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

! ! ! ! TECHNINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS
2020 metais buvo baigti savivaldybės teritorijoje
registruotų sodų bendrijų – „Seklyčia““
(Šermukšnių ir Ilgosios gatvių) ir „Ąžuolas“
(Akacijų ir Sodų gatvių) kapitalinio remonto
techniniai projektai bei atliktos šių projektų
ekspertizės.
Taip pat buvo rengiami Švenčionėlių miesto
Malūno ir Klevų gatvių techniniai projektai.
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BAIGTAS 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.
Atlikti darbai:
 daugiabučių namų kvartalo teritorijoje rekonstruotos
automobilių stovėjimo aikštelės;
 įrengti pėsčiųjų takai, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės;
 įrengtas apšvietimas;
 įrengtos vaikų žaidimo aikštelės;
 įrengta lauko teniso aikštelė ir riedlenčių rampa, sumontuoti
treniruokliai;
 stadiono teritorija apšviesta, tai sudaro sąlygas sportuoti
vakarais;
 įrengtas stadionas šalia progimnazijos pastato.

VYKDOMI DARBAI OBJEKTE

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ
NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP ŽEMUTINĖS IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ,
SUTVARKYMAS – II“
Per 2020 metus atlikta 82 % projekto apimtyje numatytų darbų.
Darbai finansuojami iš rajono biudžeto lėšų.

Darbai sparčiai vyksta,
rekonstruotos automobilių
stovėjimo aikštelės,
rekonstruoti ir įrengti pėsčiųjų
takai, apšvietimas
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,ŠVENČIONIŲ RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS GAMTINIO
KARKASO TERITORIJOJE IR ESTETINIO POTENCIALO DIDINIMAS“
2014 - 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa
Įgyvendinimo priemonė 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“
Baigti 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 numatyti šio
projekto ribose, yra
nugriauti
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PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP) TĘSIAMI

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS
BIBLIOTEKOS PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI

2020 metais buvo atlikta dalis Viešosios bibliotekos patalpų remonto darbų,
suremontuota dalis Kultūros centro patalpų, įrengta ir pradėta eksploatuoti
pastato šildymo sistema. Įsigyta dalis baldų bibliotekos patalpoms.
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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

DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA ŠVENČIONĖLIUOSE
IP – investicinis
projektas
TP – techninis projektas

1 4 1

5

21
11

RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI
RENOVACIJOS DARBAI BAIGTI, LAUKIAMA UŽBAIGIMO AKTO
VYKSTA RENOVACIJOS DARBAI
VYKSTA RANGOS DARBŲ PIRKIMAI
PARUOŠTI IP, KURIE BUS TEIKIAMI 8 RENOVACIJOS ETAPUI
RENGIAMAS TP

DŽIUGU STEBĖTI PAVIENIŲ
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
POKYČIUS
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KVARTALINĖ RENOVACIJA SPARČIU
ŽINGSNIU JUDA Į PRIEKĮ...
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SVARBŪS DARBAI VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ
NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO SRITYJE

ATLIKTI VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ
TIESIMO ATEITIES G. DALYJE (NUO LAUKO G. IKI KAŠTONŲ
G.) ŠVENČIONĖLIŲ M. ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBOS
PROJEKTO DARBAI
Nutiesta:
 Vandentiekio tinklų - 510 m
 Nuotekų tinklų - 765 m

ATLIKTI KVARTALINIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ
TINKLŲ ATEITIES G. (2 AKLIGATVIAI) ŠVENČIONĖLIŲ M.,
ŠVENČIONIŲ R. STATYBOS PROJEKTO DARBAI
Nutiesta:
 Vandentiekio tinklų - 222,1 m
 Nuotekų tinklų - 235,3 m
 Prisijungę 8 vartotojai

ATLIKTI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KALNO G. IR
ŽEIMENOS G. ŠVENČIONĖLIUOSE, ŠVENČIONIŲ
RAJONE, STATYBOS DARBAI, ĮRENGTI NAUJI
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI KALNO, ŽEIMENOS IR
KALTANĖNŲ G. DALYJE, PRIE NAUJAI NUTIESTŲ
TINKLŲ PRIJUNGTA ATEITIES G. LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLAI

PRADĖTI TIESTI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI MALŪNO
GATVĖS DALYJE (NUO SANKRYŽOS SU TURGAUS GATVE)
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DARBAI PabradĖJE
KURIAME JAUKŲ, ŠVIESŲ IR PATOGŲ
KRAŠTĄ GYVENTI! ! !

 Laisvalaikio praleidimo erdvės
 Atnaujintos gatvės
 Sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų
kiemai
 Sukurtos naujos viešosios erdvės
 Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
plėtra
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BAIGTI
KRANTO GATVĖS ATKARPŲ REKONSTRAVIMO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO
DARBAI
PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ (KPP)
2020 metais baigtas Pabradės m. Kranto gatvės atkarpų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių Kranto g. 1A ir 3A, Vilniaus g. 46
įrengimas. Kranto gatvės atkarpų bendras ilgis 0,316 km.

 Pabradės Kranto gatvės vakarinėje dalyje (Kranto g.
1A) ir prie Pabradės kultūros centro rekonstruota
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, įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė.
 Vilniaus g. 46 įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.

BAIGTI

PABRADĖS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS
REKONSTRAVIMO DARBAI
PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ
(KPP)
Gatvės bortais
suformuota 6 m
pločio
važiuojamoji
dalis,
rekonstruota
asfalto danga,
sutvarkyti
įvažiavimai į
esamus sklypus

Vienoje gatvės
pusių nuo
Bažnyčios g. iki
pirmojo įvažiavimo į
teritoriją įrengti 1,2
m pločio šaligatviai,
kitoje per visą
rekonstruojamą
gatvės ilgį įrengta
1,5 m pločio žalia
juosta, o už jos - 1,5
m pločio šaligatvis

Maždaug kas
150 m
įrengtos 3
poilsio
aikštelės su
suoliukais ir
šiukšliadėžė
mis

Ties šaligatvio
susikirtimu su
gatve ir
įvažiavimais
įrengti nužeminti
gatvės bortai

Rekonstruota
s vandentiekis
bei įrengti
lietaus
nuotekų
tinklai

Įrengta
pėsčiųjų
perėja

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos
ministerija keliui nuo Pažeimenės geležinkelio
stoties į Gen. S. Žukausko poligoną taisyti, skyrė
410,1 tūkst. Eur. Dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“
pateiktų projektavimo sąlygų geležinkelio pervažos
projektavimui bei dalies žemės sklypo išmiškinimo,
techninio projekto parengimo laikas užsitęsė, todėl
rekonstravimo darbai 2020 m. nebuvo pradėti.

Įrengtas
gatvės
apšvietim
as

Bendras rekonstruotos gatvės ilgis - 0,438 km.
! ! ! ! TECHNINIŲ PROJEKTŲ
RENGIMAS
2020 metais buvo baigtas rengti Pabradės
miesto Gamyklos gatvės techninis projektas
bei intensyviai vykdomas Tyliosios, Karių,
Malūno, Statybininkų gatvių
projektavimas.
2020 metais buvo baigtas savivaldybės
teritorijoje registruotos sodo bendrijos
,,Pušaitė“ Pušaitės 1 -ios gatvės kapitalinio
remonto techninis projektas bei atlikta šio
projekto ekspertizė.
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PRASIDĖJO GAMYKLOS GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
Gamyklos gatvė (ilgis - 0,488 km) atsinaujins visapusiškai:

Tarp Žaliosios ir
Darbininkų gatvių
numatoma įrengti 6
m pločio gatvės
važiuojamąją dalį

Ties
įvažiavimais į
sklypus
suprojektuotos
betoninių
trinkelių
nuovažos,
įrengiamas
naujas
betoninių
trinkelių
šaligatvis

Tarp
Darbininkų ir
Arnionių gatvių
numatoma
įrengti 8 m
pločio
važiuojamąją
dalį, šioje gatvės
dalyje
numatoma
įrengti dviračių
eismo juostas

Numatoma gatvės dalyje transporto priemonių, dviračių ir pėsčiųjų eismą reguliuoti kelio ženklais
ir horizontaliuoju gatvės važiuojamosios dalies ženklinimu.
Po kapitalinio remonto darbų transporto priemonių leistinas važiavimo greitis bus ribojamas iki 30
km/h.
Visoje Gamyklos gatvės dalyje bus įrengtos naujas lietaus nuotekų trasos, o pačią gatvę apšvies
nauji LED tipo šviestuvai.
TURĖSIME PATRAUKLIĄ PABRADĖS MIESTE GATVIŲ GIJĄ!

110

BAIGTAS 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:
• Atlikti pravažiavimų, automobilių stovėjimo
aikštelių dangų rekonstravimo darbai, pėsčiųjų
takų, šaligatvių dangų rekonstravimas, lietaus
nuotekų, daugiafunkcinės sporto aikštelės,
SUTVARKYTA TERITORIJA,
ESANTI PRIE DAUGIABUČIŲ vaikų žaidimo aikštelių, pavėsinių, lauko
žaidimo šaškių stalo, skalbinių džiovinimo
GYVENAMŲJŲ NAMŲ
aikštelių, apšvietimo, želdynų suformavimo /
KVARTALO VILNIAUS G.
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.
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

“VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA
PABRADĖS MIESTO AGLOMERACIJOJE”

Vilniaus g., Padubingės g.,
Karių g., Molėtų g., Upės
g., Bažnyčios g., Mokyklos
g., Vasaros g., Švenčionių
g., Sodų g., Kovo g.,
Partizanų g., Šilelio g.,
Projekto g., Malūno g.)

Nuotekų surinkimo tinklų
plėtra Pabradės aglomeracijoje

Vandens tiekimo tinklų plėtra
Pabradės aglomeracijoje

2020-02-05 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“
pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
plėtra Pabradės miesto aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0016 (toliau – Projektas)
finansavimo.
Tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą Pabradės aglomeracijoje.
Numatomos projekto veiklos:

Vilniaus g., Padubingės g.,
Karių g., Molėtų g., Upės
g., Bažnyčios g., Mokyklos
g., Vasaros g., Švenčionių
g., Sodų g., Kovo g.,
Partizanų g., Šilelio g.,
Projekto g., Malūno g.

ATLIKTI GYVENAMŲJŲ NAMŲ VILNIAUS G. NR. 35, 37, 39, 41 PABRADĖS M.,
PRIJUNGIMO PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTO DARBAI
Nutiesta 155.0 m nuotekų tinklų. Prisijungę 5 vartotojai.
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DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA PABRADĖJE

5
Džiugu, kad 1 daugiabutis iš 11,
kuriems yra parengti Investiciniai
projektai, yra kaime

11

9

IP – investicinis projektas
TP – techninis projektas

1

RENOVUOTI DAUGIABUČIAI GYVENAMIEJI NAMAI
IP VERTINAMAS BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪROS
PARUOŠTI IP, KURIE BUS TEIKIAMI 8 RENOVACIJOS ETAPUI
PARENGTI TP

113

MODERNUS IR ŠIUOLAIKIŠKAS PABRADĖS KVARTALAS
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DARBAI visuose miestuose
KURIAME JAUKŲ, ŠVIESŲ IR PATOGŲ
KRAŠTĄ GYVENTI! ! !
GERĖJANČIOS GYVENIMO KOKYBĖS RAJONE
SIEKDAMI MES:

 Sukūrėme patogią ir estetišką rūšiuojamų
atliekų surinkimo sistemą, kurią dar plėsime
 Sudarėme kokybiškesnes gyventojų
aptarnavimo sąlygas
 Įrengėme informacines nuorodas
 Gavome finansavimą nuotekų surinkimo tinklų
tiesimui ir prijungimui prie esamų
centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų
Pabradės, Švenčionėlių ir Švenčionių miestų
aglomeracijose bei jau pradėjome darbus
 Atliekame darbus, gerinančius vandens kokybę
rajone
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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. 2020 m. įsisavinta 115.023,55 Eur projekto lėšų.
2018 - 2019 metais įrengtos 65 konteinerių aikštelės, įsigyta 202
antžeminių ir 113 požeminių konteinerių. 2020 m. buvo priimtos
naudojimui 38 naujos antžeminės atliekų konteinerių aikštelės (pradėtos
statyti 2019 m.), įsigyti 184 nauji konteineriai (mišrių komunalinių
atliekų ir rūšiavimo (stiklo, plastiko, popieriaus).
 Tęsdami projekto veiklas ir turėdami daugiau norų gerinant
atliekų surinkimo sistemą rajone, 2020 m. parengėme paraišką ir gavome
papildomą finansavimą, kuris sudaro 351.000,01 Eur.
 Pagal paraišką planuojama šias išlaidas panaudoti įsigyjant ir
įrengiant 74 vnt. žaliųjų atliekų, 33 vnt. maisto atliekų, 27 vnt. naujų
tekstilės atliekų konteinerių ir 3000 vnt. kompostavimo dėžių.
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ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

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

„NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR
PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTO
NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ PABRADĖS,
ŠVENČIONĖLIŲ IR ŠVENČIONIŲ MIESTŲ
AGLOMERACIJOSE“

Su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūra pasirašyta dotacijos sutartis projekto įgyvendinimui.
Apvažiavimo būdu iš individualių gyventojų pastatų ir visuomeninės
paskirties pastatų surinkta ir saugiai pašalinta 115,68 t asbesto turinčių gaminių
atliekų.
Asbestinio šiferio atliekos apvažiavimo būdu buvo surinktos iš 66
gyvenamųjų namų:

Adutiškio sen.
Cirkliškio sen.
Kaltanėnų sen.
Labanoro sen.
Magūnų sen.
Pabradės sen.
Sarių sen.
Strūnaičio sen.
Svirkų sen.
Švenčionėlių sen.
Švenčionių sen.

Su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektų valdymo agentūra pasirašyta subsidijos teikimo sutartis
projektui.
Projektas bus įgyvendintas per 36 mėnesius, planuojama
prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 66 naujus vartotojus
(būstus).
2020 m. buvo atlikta dalis darbų, įrengti nuotekų
išvadai 16 gyventojų Švenčionėlių (10 vartotojų) ir Švenčionių
(6 vartotojai) miestuose.

1 gyventojas
9 gyventojai
7 gyventojai
1 gyventojas
4 gyventojai
3 gyventojai
4 gyventojai
9 gyventojai
4 gyventojai
12 gyventojų
12 gyventojų
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Bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomas projektas

„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“
Pareiškėjas yra UAB „Vilniaus vandenys“, projektas bendrai finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.
2019 m. buvo užbaigta projekto veikla „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose", kurios metu Švenčionėlių mieste nutiesta
1,17 km vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prisijungti 53 būstams bei nutiesta 2,52 km nuotekų tinklų ir sudaryta galimybė prisijungti 79
būstams Malūno, Ateities, Ryto, Turgaus, Lauko gatvėse, gyvenamųjų namų kvartale.
2020 metais intensyviai vyko paruošiamieji darbai šio projekto apimtyje numatytai veiklai „NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
MIESTO ADUTIŠKIO GATVĖJE“ įgyvendinti (projektavimo darbai ir pirkimo dokumentų parengimas). Įgyvendinus šią veikla bus nutiesta 3,15
km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti 130 gyventojų ir gauti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.
Intensyviai vyko trečios šio projekto veiklos ,,VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ STATYBA NAUJŲJŲ ZADVARNINKŲ KAIME,
ŠVENČIONIŲ RAJONE DARBAI“. Įvykdžius veiklą bus naujai pastatyti 35m³/h našumo vandens ruošimo įrenginiai, kurie užtikrins kokybiško
geriamojo vandens tiekimą 3000 gyventojų.
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INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS

REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“
Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir
sistemos efektyvumą Švenčionių rajone.
VEIKLOS

Naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų statyba Pabradėje

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų rekonstrukcija Pabradės mieste
ir
Magūnų gyvenvietėje
Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir
nauja statyba Pabradės m., Sarių, Šventos,
Milkuškų, Magūnų ir Trūdų gyvenvietėse
Nuotekų valymo įrenginių statyba/rekonstrukcija
Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse

Pagal šią veiklą, jau yra nutiesta apie 1,09 km tinklų, iš kurių vandentiekio tinklų 0,558 km ir nuotekų surinkimo
tinklų 0,533 km Gaspariškių g., Pabradėje. Suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 33 būstams ir
prie nuotekų surinkimo tinklų 27 būstams. Artimiausiu metu planuojama pasirašyti naują rangos sutartį, pagal
kurią bus tiesiama apie 3,96 naujų tinklų, iš kurių geriamojo vandens tiekimo tinklų apie 0,5 km (Vytauto g.) ir
nuotekų surinkimo tinklų apie 3,46 km (Švenčionių, Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, Saulės ir Projektų gatvėse)
Pabradėje. Bus suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų daugiau nei 11 būstų ir nuotekų tinklų
daugiau nei 79 būstams.
Pagal šią veiklą, jau yra rekonstruota apie 1,43 km geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
Vilniaus ir Architektų g., Pabradėje. Šiuo metu baigiami vykdyti geriamojo vandens tiekimo tinklų (daugiau nei
1,50 km) rekonstrukcijos darbai Balingrado, Mokyklos, Stiklo, Ungurinės g., Magūnuose.
Įgyvendinant šią veiklą buvo pasirašytos 6 rangos sutartys, pagal kurias jau yra rekonstruoti vandens gerinimo
įrenginiai (6 vnt.). Šiuo metu baigiamos vykdyti statybos užbaigimo dokumentų registravimo procedūros.
Įgyvendinant šią veiklą, buvo pasirašytos 2 rangos sutartys, pagal kurias šiuo metu vykdomi nuotekų valymo
įrenginių statybos darbai Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse. Nuotekų valymo įrenginiai Šventos gyvenvietėje
jau pastatyti. Vidutinės gyvenvietėje darbai vykdomi.

Išsamesnė informacija: https://www.pabradesku.lt/attachments/article/275/I%CC%A8gyvendinami%20projektai.pdf
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Švenčionių rajono savivaldybė, drauge su partneriais (Vilniaus
rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybėmis), įgyvendino 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 įgyvendinimo metu buvo įrengti 145 informaciniai ženklai apie
Švenčionių rajono lankytinas vietas, įrengti 8 informaciniai stendai prie lankytinų
objektų ir 4 išmanieji informaciniai terminalai Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės
miestuose ir Kaltanėnų miestelyje.
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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-R-920-01-0004 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“
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.

2020 m. baigtas kokybės vadybos sistemos administracijoje ir Švenčionių
rajono socialinių paslaugų centre diegimas, apmokyti darbuotojai bei
pritaikytas „Lean” metodas abiejose įstaigose. Įvykdžius šias veiklas buvo
padidintas administracijos ir Centro vykdomų veiklų efektyvumas,
aiškumas.
2021 planuojama sertifikuoti administracijoje ir Centre įdiegtą kokybės vadybos sistemą. Kokybės vadybos
sistemos sertifikavimas leis užtikrinti projekto lėšomis gautų teigiamų rezultatų tęstinumą, t. y. nuolatinį
procedūrų tobulinimą, veiksmingą procesų valdymą, tobulintinų sričių identifikavimą, o visa tai kartu
lemtų ir įstaigos produktyvumo didinimą, veiklos kontrolės užtikrinimą, organizacinės kultūros stiprinimą
bei suteiktų galimybę pasiekti geresnius įstaigos rezultatus.

Procesų aprašymų trūkumo pašalinimas
leido efektyviau išnaudoti turimas
administracijos ir Centro galimybes teikti
visas paslaugas maksimaliai kokybiškai,
laikytis aiškių ir vieningų standartų,
įvertinti ar vykdomi procesai tobulėja arba
kaip juos galima tobulinti ir efektyvinti,
taip pat buvo supaprastintos veiklos,
atsisakyta nereikalingų veiklų.
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ŠVENČIONIŲ, ŠVENČIONĖLIŲ IR PABRADĖS MIESTŲ VIEŠOSE
ERDVĖSE PRADĖTOS ĮRENGINĖTI PAGAL PROJEKTĄ
„WIFI4EU“ NEMOKAMOS BELAIDŽIO INTERNETO RYŠIO
ZONOS

2018 m. gruodžio 19 d. buvo pasirašytas Dotacijos susitarimas Nr.
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/013579-017252 pagal Europos
infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) - „WiFi4EU“ tarp Švenčionių
rajono savivaldybės administracijos bei Inovacijų ir tinklų programų
vykdomosios įstaigos (angl. santrumpa - INEA).

2020 m. buvo parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir pradėtas pirkimas.
„WiFi4EU“ tinklas, kurio SSID yra „WiFi4EU“, yra atvirasis tinklas, t. y.
jungiantis prie jo nereikalaujama jokios tapatumo nustatymo informacijos.

Švenčionių rajono gyventojai bei svečiai
naudotis nemokamu interneto ryšiu galės
šiose miestų viešose erdvėse:
Švenčionių miesto kultūros centras ir šalia
esantis parkas (Vilniaus g. 2/1, LT-18123
Švenčionys ir šalia esantis parkas)
Nalšios muziejus ir šalia esantis parkas
(Laisvės a. 1, LT-18111 Švenčionys ir šalia
esantis parkas)
Švenčionių rajono savivaldybės Švenčionių
seniūnija, šalia esantis parkas
(Švenčionėlių g. 6A, LT-18112 Švenčionys,
šalia esantis parkas)
Pabradės miesto kultūros centras ir šalia
esanti pakrantė (Vilniaus g. 46, Pabradė,
LT-18177 Švenčionių r.)
Švenčionių r. Pabradės meno mokykla ir
skveras už Vilniaus g. (Vilniaus g. 8, 18177
Pabradė, Švenčionių r., ir skveras už
Vilniaus g.)
Laisvalaikio erdvė Švenčionėliuose (šalia
Užimtumo tarnybos) (Laisvalaikio erdvė
Švenčionėliuose, Švenčionių r.)
Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus
Mindaugo gimnazija (Mokyklos g. 24, LT18220 Švenčionėliai, Švenčionių r.)
Švenčionių r. Pabradės “Žeimenos”
gimnazija (Vilniaus g. 43, LT-18177
Pabradė, Švenčionių r.)
Švenčionių r. Pabradės “Ryto” gimnazija
(Upės g. 19, LT-18169 Pabradė
Švenčionių r.)
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GRAŽĖJANČIOS KAIMIŠKOSIOS
TERITORIJOS
 DIDESNĖS GALIMYBĖS PASIRINKTI
LAISVALAIKIO PRALEIDIMO BŪDĄ
 GRAŽĖJANČIOS VIEŠOSIOS ERDVĖS
 SUDARYTOS PUIKIOS GALIMYBĖS SPORTUOTI
LAUKE
 DAUGIAU VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ
KAIMUOSE
 GERĖJANTI TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA,
GRAŽĖJANČIOS KAIMŲ GATVĖS
 SPARČIAI MODERNIZUOJAMI BENDRUOMENIŲ
NAMAI
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DARBAI ADUTIŠKIO SENIŪNIJOJE

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“
BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,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 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.
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PRIE ADUTIŠKIO BENDRUOMENĖS NAMŲ ĮRENGTA
APŠVIETIMO LEMPA
Reaguodami į gyventojų
prašymus
bei
pastebėjimus
prie
bendruomenės
namų
buvo įrengta apšvietimo
lempa, kuri apšvies visą
lauko aikštelę.

ADUTIŠKIO KAIMO BENDRUOMENĖ GALĖS JAUSTIS
SAUGIAI!
PASTATYTA TVOROS SIENA, SKIRIANTI SPORTO AIKŠTELĘ
NUO KELIO!

Gyventojai švenčių ar
laidotuvių metu galės
jaustis
saugiau
bei
drąsiau.
ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ PRAŠYMUS,
ĮRENGTA SAUGI PERTVARA VISŲ
SAUGUMUI

ADUTIŠKIO SENIŪNIJOJE BUVO ATLIEKAMI NAUJŲ KELIO
ŽENKLŲ PASTATYMO BEI NUSIDĖVĖJUSIŲ KELIO ŽENKLŲ
KEITIMO DARBAI
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ATLIKTI ADUTIŠKIO SENIŪNIJOS UPĖS KAMOJA PAKRANTĖS
VALYMO DARBAI

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai
darbai - greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių
duobių užtaisymas, medžių kirtimas, genėjimas,
šienavimas ir kt.

RAJONO SAVIVALDYBĖ NUOLAT GAUNA GYVENTOJŲ PRAŠYMUS ĮRENGTI APŠVIETIMĄ.
REAGUODAMA Į STAJĖTIŠKIO KAIMO GYVENTOJŲ PAGEIDAVIMUS, BUVO ATLIKTI APŠVIETIMO ĮRENGIMO
STAJĖTIŠKIO KAIME, ADUTIŠKIO SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV. DARBAI (montuojama ant esamų atramų, sumontuoti aštuoni
šviestuvai, nutiestas 1550 m kabelis)
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DARBAI CIRKLIŠKIO SENIŪNIJOJE

VYKDANT VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIEŽIŪRĄ VISUS METUS
BUVO NUOLAT ATLIEKAMI LAPŲ GRĖBIMO, ŽOLĖS
PJOVIMO, GĖLIŲ SODINIMO BEI JŲ PRIEŽIŪROS
DARBAI
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ATLIKTI MEDŽIŲ GENĖJIMO IR AVARINIŲ MEDŽIŲ PJOVIMO
DARBAI
(Nupjautų 15 vnt., nugenėtų 10 vnt. medžių)

NEVEIKIANČIOSE KAPINĖSE PASTATYTI NAUJI MEDINIAI
KRYŽIAI SU KAPINIŲ PAVADINIMAIS (MĖŽIONIŲ KAIMO
(ŠILALIO), MĖŽIONIŲ KAIMO, VAIŠKŪNŲ KAIMO, MODŽIŪNŲ
KAIMO, RĖVIŠKĖS VS., POŠKONIŲ KAIMO)

SUKONSTRUOTAS
PANDUSAS
NEĮGALIESIEMS
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2020 METAIS SENIŪNIJA KARTU SU CIRKLIŠKIO KAIMO BENDRUOMENE „ŽIBURYS“ CIRKLIŠKIO KAIMĄ
PAPUOŠĖ MEDINE NUORODA, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE ĮRENGĖ LAUKO TRENIRUOKLIUS.
2020 METAIS PRADĖJO ĮRENGINĖTI SUPYNES SUAUGUSIEMS ASMENIMS

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas,
žvyravimas, asfaltbetonių duobių užtaisymas, šienavimas ir kt.
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DARBAI KALTANĖNŲ SENIŪNIJOJE

IŠ ŽVYRKELIŲ ASFALTAVIMO PROGRAMOS LĖŠŲ
BAIGTI

GELEŽINKELIO GATVĖS KALTANĖNŲ
MIESTELYJE KAPITALINIO REMONTO DARBAI
 1034 m ilgio gatvė nuo geležinkelio pervažos iki Molėtų gatvės
džiugina nauja asfalto danga, dvejomis važiuojamosios dalies
juostomis, kurių bendras plotis – 5,5 m.
 Iš abiejų gatvės pusių įrengti 0,5 m pločio kelkraščiai iš skaldos bei
dirvožemio mišinio.
 Šalia įvažiavimų į Sodų g. įrengti du trapecinio greičio mažinimo
kalneliai.
 Ties įvažiavimais į sklypus įrengtos nuovažos su asfalto danga.

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių duobių užtaisymas, medžių
kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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DARBAI LABANORO SENIŪNIJOJE

BUVO ATSTATYTAS PĖSČIŲJŲ TILTELIS PER
LABANORO UPELĮ PADUMBLĖS K.

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas,
žvyravimas, sniego valymo darbai, asfaltbetonių duobių užtaisymas, medžių
kirtimas (Mozūriškės kaime buvo pašalinti 6 pavojingi, šalia vietinės reikšmės
kelio augantys, medžiai), genėjimas, šienavimas ir kt.

PAVASARIO PRADŽIOJE SENIŪNIJA PASIPUOŠĖ GĖLĖMIS
IR ĮVAIRIAIS AUGALAIS, PUOŠIANČIAIS SENIŪNIJĄ
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SENIŪNIJA KARTU SU BENDRUOMENE "LABANORO ŠVYTURYS" ĮVYKDĖ PROJEKTĄ "LABANORO MIESTELIO ĮŽYMIOS
VIETOS, AIKŠTELĖS PRIE KRYŽIAUS PARTIZANAMS ATMINTI, SUTVARKYMAS".
AIKŠTELĖ BUVO IŠKLOTA TRINKELĖMIS, PASTATYTAS STIEBAS VĖLIAVAI, DU SUOLIUKAI IR LAUKO GĖLIŲ VAZONAI
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DARBAI MAGŪNŲ SENIŪNIJOJE

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO 106 (5-2V) RUOŽO
(MAGŪNŲ G. NR. 1A 6.150) REKONSTRUKCIJA“
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.

ŽVYRKELIŲ ASFALTAVIMO
PROGRAMOS LĖŠOMIS 2020
METAIS PRADĖTAS RENGTI
ŽEIMENOS GATVĖS
DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN.
REKONSTRAVIMO
TECHNINIS PROJEKTAS

MAGŪNŲ SEN., KLOČIŪNŲ
KAIMO MAGŪNŲ GATVĖJE
0,3 KM ATKARPOJE
SUREMONTUOTA A/B
DANGA.

2019 m. pradėję paruošiamuosius šio
projekto darbus - 2020 m. gavome finansavimą
ir pasirašėme projekto paramos sutartį.
2020 m. uoliai buvo rengiamas šio objekto
techninis projektas.
Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių duobių
užtaisymas, medžių kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“

BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
,,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.
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, lauko
treniruoklių ir vaikų žaidimo
aikštelės, teritorija aptverta

Įsigyta buitinė ir
kompiuterinė
įranga, sportinis
inventorius
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DARBAI PABRADĖS SENIŪNIJOJE

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)

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS
,,BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PABRADĖS
MIESTE“

Įrengti lauko
treniruokliai,
mediniai
laiptai,
biotualetas

Išvalytas ir
įrengtas krantas

PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO
METU BUVO:
Atstatytos ir
apželdintos
pažeistos
dangos

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

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

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.
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PAVOVERĖS KAIME ATLIKTA:

Bažnyčios gatvės a/b
paprastasis
remontas, įrengta
nauja 6 cm storio a/b
danga (darbai atlikti
0,28 km gatvės
ruože).

Parko gatvės a/b
paprastasis
remontas, įrengta
nauja 6 cm storio a/b
danga (darbai atlikti
0,8 km gatvės ruože).

Svajonės gatvės a/b
paprastasis
remontas, įrengta
nauja 6 cm storio a/b
danga (darbai atlikti
0,28 km gatvės
ruože).

Piorkų gatvės a/b
paprastasis
remontas, įrengta
nauja 6 cm storio a/b
danga (darbai atlikti
0,35 km gatvės
ruože).

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių duobių užtaisymas,
medžių kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo skirtus 159,4 tūkst. Eur
PABRADĖS SEN. GUŽIŲ KAIMO MEROS GATVĖJE
PASTATYTAS 13,5 M ILGIO IR 4,95 M PLOČIO NAUJAS G/B
KONSTRUKCIJŲ TILTAS SU ATITVARAIS IR
PRIVAŽIAVIMAIS

GYVENTOJŲ PRAŠYMU, KARKAŽIŠKĖS KAIME, PABRADĖS
SENIŪNIJA ĮRENGĖ TINKLINIO AIKŠTELĘ

INTENSYVIAI BUVO VYKDOMI ŠILELIO G., VASAROS G.,
VYTAUTO G., PIETŲ G., SAULĖS G., GĖLIŲ G., NAUJOJI G.,
STRAZDŲ G., MIŠKININKŲ G. GREIDERIAVIMO IR
BEVERČIŲ MEDŽIŲ, KRŪMŲ GENĖJIMO DARBAI

Pagal gyventojų prašymą, seniūnijos darbininkai vykdė BEVERČIŲ
MEDŽIŲ IR KRŪMŲ GENĖJIMĄ ŽEIMENOS PAKRANTĖJE
PAUPIO GATVĖJE

JAU GALIME PASIDŽIAUGTI PIRMAISIAIS ŽAIDĖJAIS...

Po pakrantės ir tako,
vedančio link jos,
sutvarkymo,
gyventojams atsivėrė
nuostabūs Žeimenos
vaizdai.
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2019 METAIS PRASIDĖJĘ DVIRAČIŲ TAKO PABRADĖS
SENIŪNIJOJE ATGAIVINIMO DARBAI 2020 METAIS
ĮGAVO PAGREITĮ

Įrengti suoliukai su šiukšliadėžėmis poilsiui

DŽIAUGIAMĖS KARKAŽIŠKĖS KAPINĖSE
ATSINAUJINUSIA TVORA, KURIAI JAU TIKRAI REIKĖJO
REMONTO...
Su Karkažiškės k. gyventojų pagalba, Pabradės seniūnijos
darbininkai pakeitė seną tvorą nauja

138

DARBAI SARIŲ SENIŪNIJOJE

ATLIKTI SARIŲ KAIMO ATEITIES GATVĖS IR GĖLIŲ
GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

ATEITIES GATVĖS ILGIS - 0,802 KM
GĖLIŲ GATVĖS ILGIS - 0,294 KM

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių duobių
užtaisymas, medžių kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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DARBAI STRŪNAIČIO SENIŪNIJOJE

ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ

REAGUODAMI Į KAIMO GYVENTOJŲ
PAGEIDAVIMUS, BUVO ATLIKTI APŠVIETIMO
ĮRENGIMO SVITAILIŠKĖS K., STRŪNAIČIO SEN.
ŠVENČIONIŲ R. SAV. DARBAI

Montuojama ant esamų atramų, sumontuoti aštuoni
šviestuvai, nutiestas kabelis 750 m.

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“ VYKDOMA VIENA IŠ
PROJEKTO VEIKLŲ

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA
ŠVENTOS IR VIDUTINĖS GYVENVIETĖSE
Įgyvendinant šią veiklą, buvo pasirašytos 2 rangos sutartys, pagal
kurias šiuo metu vykdomi nuotekų valymo įrenginių statybos darbai
Šventos ir Vidutinės gyvenvietėse. Nuotekų valymo įrenginiai Šventos
gyvenvietėje jau pastatyti. Vidutinės gyvenvietėje darbai intensyviai
vykdomi.

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių
duobių užtaisymas, medžių kirtimas, genėjimas, apšvietimo darbai, šienavimas ir kt.
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DARBAI SVIRKŲ SENIŪNIJOJE

ATLIKTAS BAČKININKŲ KAIMO NAUJOSIOS GATVĖS IR
SAULĖTEKIO GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PAPRASTASIS
REMONTAS

SVIRKŲ SENIŪNIJOS PAGALBA BUVO ĮRENGTA
GATVĖS KREPŠINIO AIKŠTELĖ

Naujosios gatvės važiuojamosios dalies ilgis - 0,584 km
Saulėtekio gatvės važiuojamosios dalies ilgis - 0,14 km

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai - greideriavimas, žvyravimas,
asfaltbetonių duobių užtaisymas, medžių kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ
KAIME“

2019 m. atlikę ,,namų darbus“ ir parengę techninį
projektą, 2020 m. ,,startavome“ su darbais. Jau
nugriautas pastatas ir pradedama naujų bendruomenės
namų statyba.

PROJEKTO VEIKLOS:

Sutvarkyti sklypą (įrengti
automobilių stovėjimo
aikštelę, atstatyti
apželdintus plotus, įrengti
privažiavimą ir pan.)

Pastatyti Svirkų
bendruomenei kultūros
paskirties (bendruomenės
namus), kompaktiško tūrio,
vieno aukšto 117,96 m²
lakoniškos išraiškos pastatą,
sukuriant viešojo naudojimo
zoną, skatinančią
laisvalaikio, poilsio,
kultūrinio bei švietėjiško
gyvenimo praleidimą

Įrengti vandentiekį, nuotekas,
šildymo, vėdinimo, oro
kondicionavimo ir kt. sistemas

Projekto partneris
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ATNAUJINTOS TOTORIŲ KAPINIŲ PRIEIGOS SUREMONTUOTAS TILTAS, SUTVARKYTA APLINKA,
ĮRENGTI LAIPTAI

SUTVARKYTI KELIAI Į SENĄSIAS TOTORIŲ TATATRIŠKIŲ IR GAILIUŠIŲ
KAPINES

SVIRKŲ SENIŪNIJOS PASTATE ĮRENGTAS PANDUSAS
NEĮGALIESIEMS

ĮSIGYTAS GREIDERIS - SNIEGO PEILIS PRIŽIŪRĖTI
SENIŪNIJOS VIETINIAMS KELIAMS
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DARBAI ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOJE

ATLIKTAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO BIELIONYS
- ČIŪLĖNAI PAPRASTASIS REMONTAS
Atstatyta žvyro danga 1,063 km kelio atkarpoje.

VYKDANT PROJEKTĄ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“ ĮGYVENDINTA VIENA IŠ ŠIO PROJEKTO
VEIKLŲ ŠVENTOS KAIME
Pabradės Komunalinis ūkis 2015 metais iš UAB „Švenčionių švara“
perėmė eksploatacijai ir aptarnavimui 440 kilometrų apverktinos būklės
Švenčionių rajono vandentiekio ir kanalizacijos trasų bei nuotekų valymo
įrenginių. Teko nemažai padirbėti sprendžiant techninius bei eksploatacinius
šios problemos iššūkius: Milkuškų kaime įrengtas naujas gręžinys ir
nugeležininimo stotis, Bačkininkų, Cirkliškio, Sarių ir Šventos kaimuose
taipogi įrengtos nugeležinimo stotys.
Šventos kaime pastatyti ir priduoti eksploatacijai biologiniai nuotekų
valymo įrenginiai yra skirti buitinių nuotekų išvalymui nepadarant jokios
žalos gamtai.
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INTENSYVIAI VYKO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ
STATYBOS NAUJŲJŲ ZADVARNINKŲ KAIME, ŠVENČIONIŲ
RAJONE DARBAI
Pareiškėjas yra UAB „Vilniaus vandenys“, projektas bendrai finansuojamas
ES struktūrinių fondų ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.

Ši veikla yra viena iš trijų įgyvendinamo projekto ,,GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“ veiklų.
Įvykdžius veiklą bus naujai pastatyti 35m³/h našumo vandens ruošimo
įrenginiai, užtikrinantys kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3000 gyventojų.
Įgyvendinant 2019 m. pasirašytą statybos darbų sutartį planuojama
suprojektuoti ir pastatyti vandens ruošimo įrenginius 670 m3/d.
2020 m. vyko intensyvus darbai šiame objekte.
Įgyvendinus veiklą bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme
vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.
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PAVASARIO PRADŽIOJE ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJA MIESTĄ
APSODINO GĖLĖMIS IR ĮVAIRIAIS AUGALAIS, PUOŠIANČIAIS
MIESTĄ

APTVERTA TVORA SUREMONTUOTA KOPLYTĖLĖ
TREČIŪNŲ K. KAPINĖSE

NUOLAT ATNAUJINAMI IR
PRIŽIŪRIMI LABANORO MŪŠIO
PARTIZANŲ KAPAI BEI
MEMORIALAS ŠVENČIONIŲ
KATALIKŲ KAPINĖSE LIETUVOS
PARTIZANAMS
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ATLIKTI KELIO REMONTAI TEBERIŠKĖS K., LALUČIŲ K.

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai
kasmetiniai darbai - greideriavimas,
žvyravimas, asfaltbetonių duobių užtaisymas,
medžių kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.
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DARBAI ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJOJE
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014 – 2020 METŲ PROGRAMA
Įgyvendinimo priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,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.

Atliktas dalies buvusio vaikų
darželio pastato kapitalinis
remontas

Įrengtas savišvietos kabinetas,
salė, virtuvė, sanitariniai
mazgai, įsigyta buitinė ir
kompiuterinė įranga, sportinis
inventorius, baldai

Šalia suremontuoto
pastato įrengta
daugiafunkcinė ir vaikų
žaidimo aikštelės,
teritorija apšviesta

Sumontuota nuolatinės
priežiūros nereikalaujanti
šildymo sistema „oras - oras“
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SENIŪNIJAI, BENDRADARBIAUJANT SU ŠVENČIONĖLIŲ
BENDRUOMENE BEI ŠVENČIONĖLIŲ KLEBONU BUVO
IŠKASTA TRASA APŠVIETIMUI BEI ĮRENGTA JUOZO JAKŠTO
SKULPTŪRA, KURI PUOŠIA MIESTĄ

Seniūnijoje buvo atliekami kasdieniai kasmetiniai darbai greideriavimas, žvyravimas, asfaltbetonių duobių užtaisymas, medžių
kirtimas, genėjimas, šienavimas ir kt.

149

PAVASARIO PRADŽIOJE ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJA MIESTĄ
APSODINO GĖLĖMIS IR ĮVAIRIAIS AUGALAIS, PUOŠIANČIAIS
MIESTĄ

Perdažytas tiltas ir pakabintos gėlių
kompozicijos
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ŽEMĖS ŪKIS ŠVENČIONIŲ RAJONE

 INTENSYVI KOVA SU SOSNOVSKIO BARŠČIŲ
NAIKINIMU ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
 GAUTAS PAPILDOMAS FINANSAVIMAS
SOSNOVSKIO BARŠČIŲ NAIKINIMUI ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
 MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO IR
PRIEŽIŪROS DARBAI

RAJONAS PUOŠIASI IR TVARKOSI
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ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪROS DARBAI RAJONO SENIŪNIJOSE

Rajone melioracijos statinių balanse yra 30,4 tūkst. ha nusausintos žemės, 791 km griovių, 27 tiltai, 1087 vandens pralaidos ir kiti įrenginiai.
Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontui ir priežiūrai 2020 metais Švenčionių rajonui iš valstybės biudžeto skirta
372.000 Eur specialioji tikslinė dotacija, už kurią atlikta:

Griovių D (Duobio upelis), D4, D-4-2, D-6, D-6-1, D-6-3,
Aps.gr. ir jų įrenginių,
Cirkliškio kadastro vietovėje
Cirkliškio seniūnijoje remontas
– suremontuota 5,85 km
magistralinių griovių, 44 žiotys
ir 4 pralaidos

Vandens lygio reguliatoriaus
ant Skerdyksnos upelio prie
Karkažiškės kaimo Pabradės
seniūnijoje remontas –
suremontuotas vandens
nuleidimo skydas
Prienų k. v. melioracijos projekto Nr. 5 (1973 m.)
avarinio gedimo remonto darbai, pagerinta
melioracijos statinių būklė 5,60 ha sausinamame
plote

Griovių K-15-2, K15-2-2, K-15-2-3
K-15-2-6 ir jų
įrenginių,
Adutiškio kadastro
vietovėje Adutiškio
seniūnijoje
remontas –
suremontuota 7,45
km magistralinių
griovių, 64 žiotys ir
6 pralaidos

Griovių S (Strūnos upelis),
S-4 ir jų įrenginių,
Strūnaičio kadastro
vietovėje Strūnaičio
seniūnijoje remontas –
suremontuota 3,10 km
magistralinių griovių, 38
žiotys ir 4 pralaidos
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 Atlikti 27 tiltų priežiūros darbai
 Griovių, kurie remontuoti ir (ar) rekonstruoti iš
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų,
tinkamo veikimo ir funkcionalumo
užtikrinimui, priežiūra atlikta 17 km griovių.

Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir
veisimo priemonėms – 27.675,00 Eur, iš jų:
 Avarinių, pavojų keliančių medžių šalinimo
darbai rajono miestų ir kaimų kapinėse ir
kitose viešose erdvėse – 15.686 Eur. Nukirstas
71 avarinis medis kapinėse ir kitose viešose
erdvėse (Adutiškio sen. – 19 vnt., Cirkliškio
sen. – 15 vnt., Kaltanėnų sen. – 21 vnt.,
Labanoro sen. – 5 vnt., Sarių sen. – 28 vnt.,
Strūnaičio sen. – 3 vnt., Svirkų sen. – 12 vnt.)
ir išgręžti 32 kelmai;
 Gėlių sodinukų įsigijimas ir sodinimas
Švenčionių rajono miestų viešose erdvėse –
11.989,00 Eur.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms panaudota 20.450,00 Eur,
iš jų:
 Bešeimininkių statybinių atliekų surinkimas ir išvežimas
utilizavimui - 3 420,00 Eur. Išvežta utilizuoti 57 kub. m
statybinių atliekų;
 Netinkamų naudoti bešeimininkių padangų atliekų
utilizavimui - 3 388,00 Eur. Išvežta utilizuoti 46,94 t naudotų
padangų atliekų;
 Pavojingų atliekų (asbestinio šiferio) surinkimas ir išvežimas
utilizavimui - 4 377,00 Eur. Išvežta utilizuoti 30,58 t
asbestinio šiferio atliekų;
 Didelių gabaritų (baldų, langų, durų) išvežimas utilizavimui 9 265,00 Eur. Išvežta 68,98 t baldų atliekų.
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Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio naikinimo darbams 2020
m. buvo panaudota 10.609,00 Eur.
Švenčionių, Cirkliškio, Švenčionėlių ir Pabradės seniūnijose herbicidais nupurkšta,
šienauta 20,03 ha (Švenčionių sen. - 17,17 ha, Švenčionėlių sen. - 0,04 ha, Pabradės 0,5 ha, Cirkliškio sen. - 2,32 ha).

GALIME PASIDŽIAUGTI, KAD 2020 M. BUVO PARENGTA PARAIŠKA IR GAUTAS PAPILDOMAS FINANSAVIMAS
TOLIMESNIEMS DARBAMS NAIKINANT SOSNOVSKIO BARŠČIUS
Parengta ir pateikta paraiška projektui „Sosnovskio barščio naikinimas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje“, kurio
įgyvendinimui skirtas finansavimas 100.000,00 Eur sumai. Projektas bus įgyvendintas per 36 mėnesius. Sosnovskio barščiai bus
naikinami 55,22 ha plote.

Įrengtos informacinės lentelės maudykloms (jos įrengtos
Bėlio ež., Žeimenos upės Švenčionėlių ir Pabradės
miestuose ir Sarių ežero maudyklų prieigose).
Buvo atlikti Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro
regioninio parko, Asvejos regioninio parko, Sirvėtos
regioninio parko, VĮ Valstybinių miškų urėdijos
Švenčionėlių regioninio padalinio rekreacinių zonų
tvarkymo darbai.

Į Utenos gyvūnų globos namus išvežta 40
beglobių gyvūnų: 8 šunys ir 32 katės. Pagal
programą „Pagauk - sterilizuok - paleisk“
sterilizuotos 36 benamės katės.

Išduota 110 leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo,
persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams.
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ŠVENČIONIŲ RAJONUI
RŪPI VERSLAS





DIALOGAS SU VESRLU KURIA POKYČIUS
DIDESNIS DĖMESYS INVESTUOTOJUI
MOKESČIŲ LENGVATOS VERSLUI
VERSLO PLĖTROS FONDAS
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VERSLO APLINKA

2020 m. pradžioje Švenčionių r. sav. buvo įregistruota 919 ūkio subjektų:
✓ 385 veikiantys ūkio subjektai (41,9 proc. visų ūkio subjektų);
✓ 534 veikos nevykdantys ūkio subjektai (58,1 proc. visų ūkio subjektų).
Įmonių pasiskirstymas 2020 metais:

2020 m. pradžioje absoliuti dauguma Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų yra labai
mažos įmonės (iki 9 darbuotojų), jos sudaro 82,8 proc. visų Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio
subjektų. Mažų įmonių (nuo 10 iki 49 darbuotojų) Švenčionių r. sav. buvo 13,1 proc., vidutinių
įmonių (nuo 50 iki 249 darbuotojų) - 3,8 proc., didelių įmonių (1 000 ir daugiau darbuotojų) - 0,3
proc. Vertinant įmones pagal darbuotojų skaičių, išskiriama, jog 1-oje didelėje Švenčionių r. sav.
įmonėje dirba beveik pusė visų darbuotojų (49,2 proc.).
Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
Švenčionių r. sav. 2020 m., proc.
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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

2020 m. rajono savivaldybės taryba patvirtino fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, taikomus
įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjant
verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžius. Visoms veiklos rūšims (išskyrus medienos
ruošą ir malkų gamybą - 396 Eur), vykdomoms Lietuvos Respublikoje, neribojant veiklos teritorijos,
ir Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m.,
Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto
teritoriją, 2021 m. nustatytas 330 Eur fiksuotas pajamų mokesčio dydis.
Siekiant gerinti verslo aplinką rajone, veiklai, vykdomai Švenčionių rajono savivaldybės
teritorijoje, bei atsižvelgiant į 2020 m. faktišką verslo liudijimų įsigijimą, 2021 m. fiksuoti pajamų
mokesčio dydžiai palikti 2020 m. lygyje.
2021 m. nustatyti fiksuoti pajamų dydžiai nuo 12 iki 300 Eur (išskyrus medienos ruošą ir malkų
gamybą - 360 Eur). Siekiant suaktyvinti Švenčionių rajono gyventojus vykdyti veiklą ar teikti
paslaugas, reikalingas, bet iki šiol buvusias nepopuliarias, joms nustatyti mažiausi fiksuoti pajamų
dydžiai - nuo 12 iki 36 Eur.

Įsigyjant verslo liudijimus 2021 m., lengvatos bus
taikomos gyventojams, sulaukusiems senatvės
pensijos amžiaus, Užimtumo tarnyboje
įregistruotiems bedarbiams, daugiavaikėms
šeimoms, tėvams, vieniems auginantiems vaikus,
tėvams, auginantiems neįgalų vaiką, mokiniams,
studentams, asmenims, turintiems tradicinio
amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą
savo tradiciniam amatui, dirbantiems asmenims,
neįgaliems asmenims.
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VERSLO PLĖTROS FONDAS
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
balandžio 12 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų“ pakeitimo“ patvirtintais Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo
nuostatais, negrąžintina finansinė parama gali būti teikiama smulkiojo verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatymo nuostatas, smulkų ūkininko ūkį valdantiems ūkininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nuostatas, fiziniams asmenims,
įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi
turint verslo liudijimą (verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu) ir kitoms verslą skatinančioms įstaigoms ar organizacijoms, kurios yra įregistruotos ir savo veiklą
vykdo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.
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

2020 m. Švenčionių rajono verslo plėtros fondui iš rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 60.000 Eur.
Surengti 4 Švenčionių rajono Verslo plėtros komisijos posėdžiai.
Negrąžintinos finansinės paramos verslui į Verslo plėtros fondą 2020 m. kreipėsi 74 rajono ūkio subjektai.
Negrąžintina finansinė parama suteikta 66 paraiškas pateikusiems ūkio subjektams pagal šias paramos kryptis.

Panaudota 60.000,00 Eur

Suteikta negrąžintina finansinė parama
66 paraiškas pateikusiems ūkio
subjektams

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

Skirta 60.000,00 Eur

158

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:

Sutartimi savivaldybė įsipareigojo
sutvarkyti Pabradės aplinką,
įrengti dviračių ir pėsčiųjų taką,
žaidimo aikšteles.

Sutartimi savivaldybė įsipareigojo
viename iš rečiausių architektūriniais
sprendimais Lietuvoje pasižyminčiame
Adutiškio miestelyje iki įmonės pakloti
vandentiekio tinklus.

Bendradarbiavimas su verslininkais ir įsiklausymas į juos bei opiausias jų problemas kuria
geresnes sąlygas verslui. Puikus to pavyzdys - BAIGTI ĮGYVEDINTI PROJEKTAI:
,,KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ
ERDVIŲ SUTVARKYMAS“, kurio metu buvo sutvarkyta visa pakrantė palei Žeimenos upę, įrengta
baidarių prieplauka, pėsčiųjų takas, sportinė infrastruktūra, poilsio zonos, vaikų žaidimo aikštelės,
sutvarkyta visa kvartalo teritorija. Šiais metais Švenčionių rajono savivaldybė įvykdė savo
įsipareigojimą UAB ,,INTERSURGICAL“.

Adutiškio miestelyje jau seniau 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. Projektas 2020 metais buvo
įgyvendintas. Taip pat, atžvelgiant į gyventojų
poreikius buvo įrengta saugi pertvara tarp
gatvės
ir
pačios erdvės.
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Džiaugiamės, kad Pabradės tvenkinio teritorija vis
gražėja😊
UAB "Intersurgical" darbuotojai jau turiningai
išnaudoja savo pietų pertraukų laiką 😊
Pabradės seniūnijos darbininkai, kartu su UAB
"Pabradės komunalinis ūkis" darbuotojais, įrengė naujus
suoliukus, nudažė šiukšliadėžes, tilto turėklus ir
bokštelį.

Plėtojant dialogą su verslininkais bei norėdami pagerinti
didžiausios rajone įmonėje dirbančių asmenų darbo sąlygas,
pagerinti jų poilsio laiką bei pagražinti aplinką, 2020 m.
pradėtas rengti techninis projektas ,,KITOS PASKIRTIES
INŽINERINIŲ STATINIŲ ARNIONIŲ G., PABRADĖS M.
STATYBOS PROJEKTAS“ - baigtas.
Artimiausiu metu planuojama 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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ŠVIETIMAS






MAŽIESIEMS BŪSIMOS NAUJOS, MODERNIOS
GRUPĖS LOPŠELIUOSE - DARŽELIUOSE
ŠIUOLAIKIŠKOS MOKYMOSI ERDVĖS
NEMOKAMOS VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS
ĮDOMIOS UŽIMTUMO VEIKLOS
DĖMESYS ABITURIENTAMS

VAIKAI - MŪSŲ RAJONO ATEITIS. TODĖL MES DEDAME VISAS
PASTANGAS, KAD UŽTIKRINTUMĖME JIEMS KUO GERESNĘ,
PATOGESNĘ IR KOMFORTIŠKESNĘ APLINKĄ TIEK MOKYMUISI,
TIEK LAISVALAIKIO PRALEIDIMUI
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2020 m. sausio 1 d. rajone veikė 16 švietimo įstaigų: 3 lopšeliai - darželiai, 1 pradinė mokykla,
1 pagrindinė mokykla, 2 progimnazijos, 4 gimnazijos, 3 meno mokyklos, Kaltanėnų ugdymo ir
turizmo centras, 1 pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga.
2020 m. kovo mėnesį buvo parengtas Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano Mokyklų steigimo, reorganizavimo,
likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos priemonių plano pakeitimų projektas. Numatomi
Bendrojo plano sprendiniai buvo pristatyti rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros,
sveikatos ir socialinės apsaugos komitete, vyko viešosios konsultacijos su mokyklų
bendruomenėmis. Pagrindinis plano sprendinių keitimo tikslas - optimizuoti bendrojo ugdymo
mokyklų valdymą, sudarant vadybines prielaidas reorganizuojamų mokyklų veiklą organizuoti taip,
kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas mokyklai
priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant užtikrinti geresnį specialiosios pedagoginės
ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimą bei efektyvesnį mokymo lėšų ir savivaldybės biudžeto
lėšų panaudojimą.
Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-44 pritarė
Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016 - 2020 metų
bendrojo plano, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d.
sprendimu Nr. T-95 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016 - 2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimams. Bendrajame plane
numatyta reorganizuoti prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Švenčionių
progimnaziją, Švenčionių pradinę ir Adutiškio pagrindinę mokyklą, reorganizuoti prijungimo būdu
prie Pabradės „Ryto“ gimnazijos Pabradės lopšelį - darželį „Varpelis“, sujungimo būdu
reorganizuoti Švenčionėlių Mindaugo gimnaziją ir Švenčionėlių progimnaziją. 2020 m. gegužės rugpjūčio mėnesiais vykdytas minėtų švietimo įstaigų reorganizavimas.
2020 m. rugsėjo 1 d. rajone veikė 11 švietimo įstaigų.
Ikimokyklinės įstaigos
Gimnazijos
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Pagalbos mokyklai, mokytojui, mokiniui įstaigos

2
4
4
1

Švietimo įstaigų tinklas 2004 - 2020 m. m.

2004
Iš viso

2004
28

2008
2008
22

2012
2012
20

2016
2016
16

2018
2018
16

2020
2020
11
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2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis pagal ugdymo programas rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose mokėsi 2335 mokiniai. Palyginus su 2019 - 2020 mokslo metais rajono bendrojo
ugdymo mokyklose sumažėjo 3,7 % mokinių.
Rajone ugdymo procesas organizuojamas lietuvių, rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis. 84%
rajono mokinių mokosi lietuvių mokomąja kalba, 9%. rusų mokomąja kalba, 7% lenkų mokomąja
kalba.

PASIEKIMAI
Dėl epidemiologinės situacijos šalyje nebuvo vykdomas 2020
metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Jau aštunti metai, kai valstybinių brandos egzaminų (VBE)
vertinimas yra kriterinis (buvo norminis). Išlaikę VBE, kandidatai gavo
įvertinimus šimtabalėje skalėje nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16
iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų
atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka
aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.
Džiugu, kad Švenčionių rajono savivaldybėje buvo net 24 šimtukai.
ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJA
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja ekspertė Diana Galatiltienė
Užsienio kalbos (rusų)
Vyresnioji mokytoja Aliona Ivanova
Užsienio kalbos (rusų)
Vyresnioji mokytoja Aliona Ivanova
Užsienio kalbos (rusų)
Vyresnioji mokytoja Aliona Ivanova
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja ekspertė Diana Galatiltienė
Užsienio kalbos (rusų)
Vyresnioji mokytoja Aliona Ivanova
Lietuvių kalbos ir literatūros
Vyresnioji mokytoja Laima Jurevičienė
Užsienio kalbos (rusų)
Vyresnioji mokytoja Aliona Ivanova
Užsienio kalbos (rusų)
Mokytoja Irina Macanko
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJA
Užsienio kalbos (anglų)
Vyresnioji mokytoja Aušra Paulauskaitė
Svajūnė Dragūnaitė
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja ekspertė Diana Galatiltienė
Dominykas Guiga
Užsienio kalbos (rusų)
Violeta Ivaškaitė
Užsienio kalbos (rusų)
Viktoriją Karklelytę,
Užsienio kalbos (anglų)
Vyresnioji mokytoja Aušra Paulauskaitė
Diana Mažeikaitė
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Svetlana Kraujalienė
Austėja Pašūnaitė
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Svetlana Kraujalienė
Marijus Sadaunykas
Užsienio kalbos (rusų)
Mokytoja metodininkė Danuta Voitechovič
Karolina Ščit
ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS MINDAUGO GIMNAZIJA
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Zita Karneckienė
Julius Bankauskas
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Zita Karneckienė
Ramunė Černiauskaitė
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Zita Karneckienė
Katarina Koiro
Užsienio kalbos (rusų)
Mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė
Veronika Michnevič
Užsienio kalbos (rusų)
Mokytoja metodininkė Vilhelmina Urbonienė
Karina Pokaliuk
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Zita Karneckienė
Danielius Rimkus
Užsienio kalbos (anglų)
Mokytoja metodininkė Zita Karneckienė
Augustė Semėnaitė
Andrius Jedik
Andrius Jedik
Elvyra Barkauskaitė
Katrina Kovšik
Nomeda Plikšnytė
Danielė Poberijytė
Kotryna Verikaitė
Robertas Aleksander Vinik
Sabina Volodko

Visi šimtukus gavę abiturientai buvo apdovanoti mero padėkomis.
Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius Tarptautinės mokytojų dienos proga
pareiškė padėkas už mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus pedagogams, prisidėjusiems
prie tokių puikių rezultatų pasiekimo.
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Kad pagerintumėme savo ugdytinių mokymosi sąlygas, Švenčionių rajono savivaldybės
administracija deda visas pastangas investuodama į Švietimo įstaigas.
2020 METAIS INTENSYVIAI VYKO DARBAI ĮGYVENDINANT ŠIUOS PROJEKTUS:

„ŠVENČIONIŲ Z. ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PASTATO
MODERNIZAVIMAS“
Objektas finansuojamas iš valstybės investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšų
2020 m. baigti bendrabučio korpuso modernizavimo darbai, keičiant patalpų paskirti į
„mokslo“, taip pat apšiltinta 82% gimnazijos pastato fasadų, įrengtas neįgaliųjų liftas. Pakeistos
visos inžinerinės komunikacijos, atlikta patalpų apdaila. Atliktų darbų rezultate pagerintas pastatų
šilumos ir elektros energijos vartojimo efektyvumas, sukurta saugi ir higienos normų keliamus
reikalavimus atitinkanti aplinka, pagerėjo mokymosi ir darbo sąlygos.
Mokyklos pastatas greitu metu
pasikeis
neatpažįstamai,
100%
pagėrės mokymosi ir darbo sąlygos,
bus taupoma energija.
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

„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.
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BAIGTI

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PROGIMNAZIJOS,
MOKYKLOS G. 24, ŠVENČIONĖLIUOSE, III A. PATALPŲ
REMONTO DARBAI
Remonto darbų eigoje buvo suremontuota sporto salė, pakeista sporto
įranga. Suremontuotos patalpos III aukšte - pakeista grindų danga su pagrindais,
įrengtos pakabinamos lubos, atliktas sienų dažymas, pakeistos durys. Įrengtas
sanitarinių mazgų blokas. Visose patalpose pakeisti šviestuvai, sumontuotas
kompiuterinis tinklas. Dalyje patalpų įrengta daugiafunkcinė laboratorija.
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Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių r.
Švenčionėlių progimnazija įgyvendina projektą

„ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS
EDUKACINIŲ ERDVIŲ EFEKTYVINIMAS“
Projektas įgyvendinamas 2 etapais
1 etapas baigtas.
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.
2 etapo metu, 2020 metais iš sutaupytų projekto lėšų numatoma papildoma vykdyti
veikla - gimnazijos dalies patalpų remonto darbai ir šių patalpų aprūpinimas įranga ir
baldais. Bus modernizuojamos pastato edukacinės erdvės, sukuriant gamtos mokslo
laboratorijų ir teorijos mokymo klasterį dalyje pastato II ir III aukšto patalpų pagal
rengiamą kapitalinio remonto techninį projektą. Taip pat bus įsigyta įranga ir baldai II
aukšto ir dalies III aukšto patalpoms. Planuojama įsigyti: mokymo įrangą (fizikos,
chemijos ir biologijos rinkinius), laboratorinę įrangą (lab. indaplovę, krosnelę,
šaldytuvą), interaktyvius ekranus, sėdmaišius, laboratorinius paruošiamuosius ir
mokyklinius baldus.
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PRADĖTI

PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PASTATO
KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Apšiltinti pastato fasadai, pakeisti langai, apšiltintas stogas, atlikta dalis
vieno iš korpusų pirmo ir antro aukšto patalpų kapitalinio remonto, atnaujinta
šių patalpų inžinerinė įranga.
DARBAI VYKSTA INTENSYVIU TEMPU

NAUJI IR SAUGŪS LAIPTAI PRIE PABRADĖS "ŽEIMENOS"
GIMNAZIJOS
Rūpindamasi mokytojų ir vaikų saugumu, Pabradės seniūnija, pasitelkusi į
pagalbą UAB "Pabradės komunalinis ūkis" darbuotojus, įrengė naujus laiptus.
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2019 METŲ VASAROS PRADŽIOJE PRASIDĖJUSI SPORTO AIKŠTYNO
REKONSTRUKCIJA PRIE ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS 2020
METAIS BAIGTA ! ! !
Švenčionėlių progimnazijos teritorijoje 2019 m. 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,
įrengtais rutulio stūmimo, 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.

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 ! ! !

169

Norėdami didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą Švenčionių rajone, nepamirštame ir pačių
mažiausiųjų ! ! !
2019 m. prasidėjęs ikimokyklinių įstaigų erdvių modernizavimo iš
ES lėšų projektas

Pabradės lopšelis - darželis ,,Varpelis“
Atliktas patalpų kapitalinis remontas, remonto metu atnaujintos 6 grupių
„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
patalpos, inžinerinė įranga ir patalpų apdaila, įrengti 2 keltuvai žmonėms su
UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMASŠvenčionių r.
negalia.

ŠVENČIONIŲ RAJONE“
įgauna pagreitį
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“.
2020 m. visi statybos darbai baigti, pradėtas baldų pirkimo
procesas.

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis - darželis „Vyturėlis“
2020 metais buvo vykdomi projekte numatyti darbai, pastatas pritaikytas
neįgaliųjų poreikiams, įrengtas pandusas bei keltuvas.
Švenčionių r. Švenčionių lopšelis - darželis „Gandriukas“
Suremontuotos 4 grupės. Pastatas pritaikytas neįgaliųjų asmenų poreikiams.
Bendras suremontuotų patalpų plotas - 522 m².

INTENSYVIAI VYKO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ŽALIOJI G. 9, PABRADĖ,
PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO DARBAI
Atliktas šilumos punkto kapitalinis remontas, įrengtas šiuolaikiškas šilumos punktas su karšto vandens
ruošimo moduliu.
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TURIME DAR VIENĄ NAUJĄ
MOKYKLINĮ AUTOBOSIUKĄ ! ! !

Gerinant
mokinių
vežiojimo
sąlygas, Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai 2020 m.
pateikta paraiška dėl naujo mokyklinio
autobuso skyrimo. Prašymas buvo
patenkintas ir mokyklinis autobusas
Švenčionių rajono tarybos sprendimu
buvo
priskirtas
Švenčionių
r.
Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijai, kuri nauju autobusu paveža toliau nei trys kilometrai
nuo mokyklos gyvenančius mokinius. Nuo 2005 metų mokyklos iš viso turi 13 mokyklinių
autobusiukų, kurie žymiai pagerino mokinių vėžėjimo paslaugas ir palengvino tėvelių naštą:
 Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija – 3 mokykliniai autobusai
(2005, 2010 ir 2020 metais gauti);
 Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija mokinių pavėžėjimui iš namų į gimnaziją ir atgal
turi 6 mokyklinius autobusus (2009, 2011, 2014 (2), 2017 ir 2018 metais gauti);
 Pabradės ,,Ryto“ gimnazija turi 2 mokyklinius autobusus (2016 ir 2018 metais gauti);
 Pabradės ,,Žeimenos“ gimnazija - 2 mokyklinius autobusus (2013 ir 2018 metais gauti).

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
2020 m. rugsėjo 1 d. rajone
veikė 4 neformaliojo vaikų švietimo
įstaigos, iš viso jose mokėsi 696
mokiniai. Neformaliojo švietimo
galimybėmis mokykloje ir kitur
besinaudojančių mokinių dalis
(proc.) 2020 m. sudarė apie 73 proc.
2020 m. rajono savivaldybėje
buvo vykdytas Neformaliojo vaikų
švietimo programų konkursas ir įgyvendintos NVŠ programos. Programų įgyvendinimui skirta apie
70 tūkst. Eur iš Europos Socialinio fondo lėšų, tačiau visos lėšos nepanaudotos dėl prasidėjusios
pandemijos. Rajono mokiniai galėjo rinktis tokias NVŠ programas: Švenčionių Juliaus Siniaus meno
mokyklos programos „Dailės studija „Svajoju, įsivaizduoju, kuriu“, „Meninė gimnastika“ ir „Šokio
teatras“; Viešosios įstaigos „Liūto narvas“ programos „Kovos menų užsiėmimai“, „Užsiėmimai
treniruoklių salėje“, Švenčionių miesto kultūros centro programą „Modernaus ir liaudies šokio
sintezė“; Švenčionių r. Pabradės meno mokyklos programą „Lavinamosios ir meninės gimnastikos
studija“; Švenčionėlių meno mokyklos programą „Šachmatų pasaulis“; Sveikatingumo ir sporto
klubo programą „Tradicinis karate menas”; Jėgos sporto šakų klubo „Grifas” programą „Jėgos
trikovė”; Asociacijos „Švenčionių Perkūnas” programą „Aktyvus laisvalaikis su krepšiniu“;
Viešosios įstaigos futbolo klubo „Pabradė” programą „Futbolas”; Laisvųjų mokytųjų programos:
Mindaugo Švereikos „Jaunieji turistai”; Gintauto Šamšūros „Futbolas visiems”; Daivos Gerojimaitės
„Profesionalūs sportiniai šokiai Švenčionėlių ir Švenčionių miestuose”; Edvino Sinkevičiaus
„Fotografijos ir kino pagrindai; Olesios Plotnikovos programa „Kūrybinės dirbtuvėlės“.
Karantino metu dalis NVŠ teikėjų užsiėmimus vykdė nuotoliniu būdu. NVŠ veikloje dalyvavo
781 mokinys, karantino metu 306 mokiniai.
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NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS KALTANĖNŲ
UGDYMO IR TURIZMO CENTRE
Iš viso 2020 m. KUTC organizavo 75 įvairių tipų renginius (2003 dalyviai), kuriuose dalyvavo
bendrojo ugdymo mokiniai, vaikų dienos centrų ugdytiniai ir jų šeimų nariai, Švenčionių rajono ir
įvairių šalies miestų bei rajonų visuomenės atstovai ar tikslinės grupės.
Centras 2020 m. organizavo 30 įvairių renginių (ciklo ,,Mūsų Lietuva per 30 metų“, skirto
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-osioms metinėms, ir ciklo „Tautodailė laiko tėkmėj“,
skirto Tautodailės metams, pažintines bei kvalifikacines išvykas ir pažintines ar pramogines
ekskursijas, žygius pėsčiomis ir dviračiais, turizmo renginius) (693 dalyviai).
AKIMIRKOS IŠ EDUKACINIŲ RENGINIŲ

Švenčionėlių progimnazijos pirmokai, dalyvaudami Centro organizuotoje edukacinėje programoje, pasigamino saldžias dovanėles
Lietuvos gimtadieniui bei širdeles Valentino dienai

Kai edukacijos vykti negalėjo tiesioginiu būdu, jos buvo organizuojamos taip:

Švenčionėlių VDC bendradarbiaujant su Švenčionėlių miesto biblioteka, šio centro ugdytiniai
dalyvauja akcijoje „Lieku namuose, skaitau namuose“

Edukacinis renginys „Kultūros paveldas ir edukacija“

Parengti 5 nauji turistinių žygių (pėsčiomis, dviračiais) maršrutai, pristatantys Švenčionių ir
Ignalinos rajonų bei Aukštaitijos nacionalinio parko pažintinius objektus. Taip pat parengtos 6 naujos
pažintinių ekskursijų programos po Utenos ir Panevėžio apskritis, Trakų ir Druskininkų miestus,
Šalčininkų rajoną bei Zarasų kraštą, supažindinusios su šių miestų ar rajonų gamtiniais ir kultūriniais
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objektais. Vykdant turizmo centro regione veiklą, 2020 m. organizuoti 9 žygiai bei turizmo renginiai,
21 ekskursija bei išvyka.
Kelionės į Zarasus akimirkos

Adutiškio VDC ugdytiniai, pakviesti Adutiškio seniūnijos seniūnės Astos Galatiltienės, dalyvavo projekte
„Karšti garuojantys pietūs mūsų senoliams“

Centro organizuotose pažintinės veiklos programose (,,Žeimenos krašto pažinimo takais“,
„Nalšios žemės keliu“) dalyvavo 96 Švenčionių r. bendrojo ugdymo mokyklų, Švenčionių profesinio
rengimo centro ir Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokiniai. Nuotoliniu būdu
organizuotas popieriaus karpinių konkursas ,,Pavasaris karpinių raštuose“, skirtas Tautodailės
metams paminėti, ir jo baigiamasis renginys (konkurse dalyvavo 3 Ignalinos rajono mokiniai) bei
surengta konkurso laureatų darbų paroda.
Centro specialistai organizavo edukacines programas: Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys.
Žvakių liejimas“, ,,Tautinis paveldas. Šventinių meduolių kepimas ir puošimas“, kuriose dalyvavo 66
dalyviai.

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLŲ VYKDYMAS KALTANĖNŲ UGDYMO IR
TURIZMO CENTRE
Centras savo stovyklos bazėje 2020 m. vasarą organizavo dienines stovyklas, skirtas
Švenčionėlių VDC ugdytiniams (iš viso organizuotos 3 stovyklos pamainos, kuriose stovyklavo 89
vaikai). Buvo organizuoti keli renginiai, kuriuose dalyvavo Adutiškio ir Švenčionėlių VDC
bendruomenės (vaikai ir jų tėvai): renginys ,,Lietuvos gimtadienį švęskime drauge“, turizmo renginys
„Pabūkime kartu“ (žygis baidarėmis ir dažasvydis), žygis traukiniu ir pėsčiomis „Keliaukim kartu“
apsilankant Reškutėnų tradicinių amatų centre (194 dalyviai).
Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus ,,Vaikų dienos
centrų veiklos plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje. Adutiškis“ ir ,,Vaikų dienos centrų veiklos
plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje. Švenčionėliai“ (bendra abiejų projektų vertė – 35.200,00
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Eur), Adutiškio ir Švenčionėlių VDC buvo organizuotas nemokamas maitinimas bei vaikų
pavėžėjimas į namus, organizuoti VDC vaikams bei jų šeimų nariams skirti renginiai: Adutiškio VDC
ugdytiniams skirta dieninė vasaros stovykla „Gamtos karalystėje“, šeimų savaitgalio stovykla
„Pabūkime kartu“ integruojant žygį valtimis Žeimenos upe ir Žeimenų ežeru, žygis „Keliaukime
kartu“, pažintinės išvykos bei ekskursijos į Pelėdų parką ir zooparką, „Levandų rojų“, Trakus, Molėtų
kraštą, etnokultūrinė - edukacinė išvyka į Mažąją Lietuvą - Pamario kraštą bei poilsinė - pažintinė
išvykos prie Baltijos jūros. Gautos abiejų projektų lėšos suteikė galimybę įsigyti kūrybiškam vaikų
ugdymui bei laisvalaikio užimtumo didinimui reikalingas įvairias priemones.

AKIMIRKOS

Žygis baidarėmis „Pabūkime kartu“
Žygis „Keliaukim kartu“

Žygis ,,Mažuoju Kaltanėnų dviračių taku“

Švenčionėlių vaikų dienos centrą lankantys vaikai bei jų tėveliai švenčia Užgavėnes
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Pelėdų parke bei zoologijos sode – Zoopark

Kelionė po Mažąją Lietuvą - Pamario kraštą

Dieninė stovykla „Gudručių nuotykiai“

„Kovinio ežiuko“ stovyklautojai
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Dieninė stovykla „Draugystės takais“

Kelionė prie Baltijos jūros
Stovyklų "Pabūkime kartu"
bei „Pažinimo, kelionių ir
atradimų takais“, kelionės po
Molėtų kraštą akimirkos
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Siekiant didinti vaikų ir jaunimo užimtumo galimybes, 2020 m. rugsėjo mėn. praplėstos
Adutiškio vaikų dienos centro erdvės - čia įrengtos atskiros laisvalaikio patalpos jaunimui, kur galima
pažaisti stalo žaidimus bei užsiimti kitomis turiningomis laisvalaikio veiklomis (projekto
,,Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių rajono
savivaldybėje“ lėšos).

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“, buvo pasirašyta lėšų
naudojimo sutartis (59.500,00 Eur), priimtas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio
25 d. sprendimas Nr. T-118 ,,Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų
neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kuriuo vadovaujantis buvo paskirstytos lėšos švietimo teikėjams (stovyklų ir kitų NVŠ
veiklų įgyvendinimui), paskelbtas konkursas.
Vaikų vasaros poilsio ir neformaliojo vaikų švietimo veikų organizatoriai 2020 m.
Pareiškėjas
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
Sveikatingumo ir sporto klubas ,,Švenčionėliai“

Projekto pavadinimas
Žeimenos aukštupio maršrutu.
Tarp piliakalnių
Ugdykis pasitikėjimą savimi aktyviai

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla
Švenčionių miesto kultūros centras
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras

Kartu smagiau
Šokis jungia mus
Keliauk, pažink ir saugok

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo
gimnazija

„Ateities inžinerijos“ regioninės kūrybinės
dirbtuvės - mokinių nuotoliniams projektiniams
darbams inžinerijos srityje skatinti
Vaikų užimtumo stovykla „Žalioji savaitė“

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Sirvėtos
kalvos“
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija

Kartu į vasarą

Švenčionių rajono sporto centras

Vaikų pažintinė sporto stovykla

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Viešoji įstaiga „Pabradės orkestras“

Pažinimo, kelionių ir atradimo takas
Vaikų ir jaunimo orkestrinio meistriškumo ugdymo
stovykla „Trimitų vasara“
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Projekto ,,Žeimenos aukštupio maršrutu. Tarp piliakalnių“
akimirkos

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Keliauk, pažink ir saugok“

Vaikų pažintinė sporto stovykla
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Vaikų užimtumo stovykla „Žalioji savaitė“

Vaikų ir jaunimo orkestrinio meistriškumo ugdymo stovykla „Trimitų vasara“

KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO
PATALPOSE ĮKURTA JAUKIŲ ŽAIDIMŲ
KAMBARIŲ ZONA
Didesniam vaikų skaičiui ir šventės veiklų
paįvairinimui Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras gali
pasiūlyti erdvesnes patalpas. Atšilus orams, erdvės
prasiplečia iki pat Žeimenos upės...
O kad gimtadienis vaikams būtų tikra šventė, yra
sudaryta galimybė pasinaudoti animatoriaus
linksmybėmis bei vaišių stalu.
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MOKSLO METŲ PRADŽIA MOKYKLOSE
Šiemet Rugsėjo 1-osios šventė buvo visai kitokia...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją,
rekomendavo atsisakyti masinių šventės renginių. Todėl atsižvelgiant į rekomendacijas šiais metais Mokslo
ir žinių diena gimnazijose buvo minima kitaip: vieni mokiniai su klasės auklėtojomis susitiko kabinetuose,
kiti lauke, kur vyko šventinės pamokos, buvo aptarti saugumo ir kiti svarbūs klausimai.

.

PASKUTINIS SKAMBUTIS ABITURIENTAMS
Visą pasaulį sukausčiusi pandemija šiek tiek pakoregavo planus visiems....Tame tarpe ir mūsų abiturientams...Jiems Paskutinio skambučio šventę
teko atšvęsti nuotoliniu būdu, pasitelkiant ZOOM platformą....
Tačiau Meras su šaunia kompanija abiturientus į naują gyvenimo etapą išlydėjo optimistiniu sveikinimu, plačiomis šypsenomis ir nuoširdžiais
palinkėjimais....

180

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ GIMNAZISTAMS, ŠIEK TIEK ATLAISVINUS KARANTINO APRIBOJIMUS, NUSKAMBĖJO ŠIEK
TIEK LINKSMIAU....

VISOSE KETURIOSE GIMNAZIJOSE PALYDIMA DAR VIENA ABITURIENTŲ KARTA
AKIMIRKOS IŠ ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ
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AKIMIRKOS IŠ ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS MINDAUGO GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ

AKIMIRKOS IŠ PABRADĖS ,,ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ

AKIMIRKOS IŠ PABRADĖS ,,RYTO“ GIMNAZIJOS
ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ
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Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius
TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA už įvairias
veiklas pareiškė padėkas rajono mokyklų pedagogams
Kaip ir kiekvienais metais, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės mero
2014 m. rugsėjo 10 d. potvarkiu Nr. V1-76 patvirtintais Švenčionių rajono
nominacijų „Metų mokytojas“ suteikimo nuostatais, buvo paskeltas kvietimas siūlyti rajono
mokytojų kandidatūras nominacijai „Metų mokytojas“. Nominacijos teikiamos rajono švietimo
įstaigų mokytojams už nuopelnus jų praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius
darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, bendražmogiškųjų ir pilietinių
vertybių ugdymą.
Dėl situacijos šalyje, ir ši šventė buvo visai kitokia....Mažame ratelyje, tarp pačių mokytojų, be
jokio šurmulio ir dainų, Meras su savo komanda rado būdą padėkoti rajono šviesuliams.
2020 m. „Metų mokytojas“ nominacijos suteiktos:
Inai Avreicevič, Pabradės meno mokyklos dailės mokytojai metodininkei.
Daivai Jasiulionienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus
pavaduotojai ugdymui, fizikos mokytojai metodininkei.
Sniežanai Novikovai, Pabradės „Žeimenos" gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai.

Padėkos buvo įteiktos Daivai Veronikai Gaidamavičienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus
Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už puikų ugdomojo proceso organizavimą
rengiant mokinius valstybiniams brandos egzaminams, už kuriuos septyni mokiniai 2020 metais
užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminus gavo 100 balų įvertinimus;
Laimai Markauskienei, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos laikinai einančiai
direktoriaus pareigas, už puikų ugdomojo proceso organizavimą rengiant mokinius valstybiniams
brandos egzaminams, už kuriuos devyni mokiniai 2020 metais lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio
kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminus gavo 100 balų įvertinimus;
Rimai Razmienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorei, už puikų ugdomojo
proceso organizavimą rengiant mokinius valstybiniams brandos egzaminams, už kuriuos aštuoni
gimnazijos mokiniai 2020 metais užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminus
gavo 100 balų įvertinimus.
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PADĖKOS BUVO ĮTEIKTOS IR KITIEMS MOKYTOJAMS:
Marijai Andrejevai, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Danguolei Boreikienei, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;
Elvyrai Ceiko, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos dailės ir technologijų mokytojai metodininkei;
Svetlanai Chmyznikovai, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos rusų kalbos mokytojai metodininkei;
Stanislavai Černiauskienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos istorijos mokytojai
metodininkei;
Astai Činčikienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojai metodininkei;
Daivai Gaidamavičienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos gamtos ir žmogaus,
biologijos mokytojai metodininkei;
Danguolei Grincevičienei, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei;
Linai Grybauskienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei;
Reginai Joč, Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio - darželio „Vyturėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;
Ritai Jusienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai
metodininkei;
Alfredai Karovackienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos dailės mokytojai
metodininkei,;
Stasiui Montrimui, Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos muzikos (saksofono) mokytojui metodininkui;
Margaritai Petkūnienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai
metodininkei;
Editai Račinskienei, Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos choreografijos mokytojai metodininkei;
Aldonai Sližauskienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei;
Vilmai Subačienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei;
Mindaugui Švereikai, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos fizinio ugdymo mokytojui
metodininkui;
Daivai Taluntienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos pradinio ugdymo mokytojai
metodininkei;
Irenai Ulevičienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos rusų kalbos mokytojai
metodininkei;
Irinai Zubkovai, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
Laimutei Žemaitienei, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos pradinių klasių mokytojai
metodininkei.
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Kęstučiui Lisauskui, Švenčionių r. Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centro laikinai einančiam direktoriaus
pareigas;
Gintarei Trapikaitei - Sibatulinai, Švenčionių r.
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro socialinei
pedagogei;
Ingai Šustickienei, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro socialinei
pedagogei;
Živilei Jablonskienei, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro socialinei pedagogei,;
Svetlanai Boreikienei, Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro socialinei pedagogei.

Ilonai Dicevičienei, Švenčionių profesinio rengimo
centro matematikos mokytojai metodininkei;
Vilhelminai Dragūnienei, Švenčionių profesinio
rengimo centro gimnazijos skyriaus vedėjai;
Loretai Kazakevičienei, Švenčionių profesinio rengimo
centro profesijos vyresniajai mokytojai
Valentinai Markevič, Švenčionių profesinio rengimo
centro informacinių technologijų ir matematikos
mokytojai metodininkei.

TĘSTINIO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) savo veiklą Švenčionių rajone pradėjo 2015 m. spalio
mėnesį. TAU veikia nuo spalio iki balandžio mėnesio. Kiekvieno fakulteto užsiėmimai vyksta 2
kartus per mėnesį. Dalyviai gali dalyvauti visų fakultetų veikloje. Veikia 6 fakultetai: Psichologijos,
Informacinių technologijų, Krašto istorijos ir politologijos, Menų pažinimo, Sveikos gyvensenos,
Lietuvos lenkų kultūros, kuriuose mokosi Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Milkuškų, Adutiškio,
Vidutinės senjorai. 2019 - 2020 m. m. mokėsi 157 klausytojai, 2020 - 2021 m. m. 171 klausytojas.
Nors dėl karantino buvo atidėta dalis TAU renginių, bet 2019 - 2020 m. m. programa buvo
užbaigta rugsėjo - spalio mėn. 2020-2021 m. m. programų įgyvendinimas buvo nutrauktas dėl
karantino, nes TAU klausytojai nesutiko mokytis nuotoliniu būdu, taip pat Europos socialinio fondo
agentūra neleido nuotoliniu būdu vykdyti senjorams skirtų projektų.
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Tačiau nepaisant karantino suvaržymų, TAU klausytojams renginių netrūko...
Kūrybinio projekto „Meninės spausdintinės grafikos magija“
akimirkos

Trečiojo amžiaus universiteto Politologijos ir krašto istorijos fakulteto
dekanės Anos Pilipavičienės ir Broniaus Stecko iniciatyva šių metų vasario
25 d. Nalšios muziejaus patalpose buvo organizuotas įdomus susitikimas su
garbingu svečiu, žinomu politiku ir visuomenės veikėju Kovo 11 Akto
signataru Česlovu Juršėnu. Renginyje mielai sutiko dalyvauti ir Švenčionių
rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.
Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius renginyje
atsakė į klausimus bei išsamiai papasakojo apie rajono kasdienybės realijas.
Buvo aptarti rajono infrastruktūros, sveikatos priežiūros įstaigų darbo,
amatų sklaidos, taip pat kiti gyventojams aktualūs klausimai. Susitikimo
dalyviai domėjosi rajono gyventojų užimtumo, demografijos, socialinio
saugumo bei kitomis svarbiomis problemomis ir klausė koks savivaldybės
indėlis sprendžiant minėtus uždavinius.

Renginio ,,Dekupažo technikos paslaptys“ akimirkos

Pažinties su tradicinių amatų
vėlimu akimirkos

186

JAUNIMAS





MODERNIOS JAUNIMO ERDVĖS
GAUSA ĮVAIRIŲ RENGINIŲ
DIDESNIS DĖMESYS SAVIRAIŠKAI
PUIKIAI PLĖTOJAMA AKTYVI IR NUOSEKLI
VEIKLA
 PASIEKTI IŠSKIRTINIAI REZULTATAI
UŽTIKRINANT JAUNIMO SAVANORIŠKĄ
VEIKLĄ
 REMIAMŲ JAUNIMO INICIATYVŲ GAUSA

Jaunimas – visų mūsų
ateitis, todėl Meras su visa savo
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Švenčionių rajono savivaldybės komanda skatina ir remia aktyvias jaunimo idėjas,
iniciatyvas, projektus. Savivaldybėje stengiamasi sudaryti kuo kokybiškesnes ir komfortiškesnes
sąlygas jaunimui susitikti, bendrauti ir kurti !
2020 m. Švenčionių rajono savivaldybėje buvo išskirtos 7 prioritetinės jaunimo politikos sritys:

Jaunimo
savanoriškos
tarnybos modelio
įgyvendinimas

Darbo su
jaunimu
formų
plėtros ir
kokybės
užtikrinimas

Jaunimo
įgalinimo ir
įtraukimo į
pilietinę veiklą
galimybių
kūrimas ir
plėtra

Tarpžinybinio ir
tapsektorinio
bendradarbiavimo
stiprinimas

Faktais ir
žiniomis
grįstos
jaunimo
politikos
įgyvendinimas

Jaunimo
politikos
stiprinimas
vietos
lygmeniu

Tarpkultūrinio
mokymosi
skatinimas

2020 m. suorganizuoti 5 susitikimai (2019 m. - 4), skirti jaunimo savanorius priimančioms
organizacijoms stiprinti (dalyvavo 11 organizacijų 18 atstovų); 6 informaciniai renginiai (2019 m.
- 2), skirti potencialioms jaunimo savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms, (dalyvavo
9 organizacijų atstovai); 5 renginiai (2019 m. - 4), skirti jauniems žmonėms supažindinti su
savanoryste, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į savanorišką veiklą (įtrauktų jaunų žmonių skaičius
- 62). 2020 m. naujai akredituotos 6 jaunimo savanorius priimančių organizacijos. Švenčionių
rajono savanorius priimančiose organizacijose savanoriavo 22 jauni žmonės.
2020 m. Švenčionių rajono savivaldybės
administracija gavo Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos padėką už aktyvią ir nuoseklią
veiklą bei pasiektus išskirtinius rezultatus
užtikrinant jaunimo savanorišką veiklą
Švenčionių rajono savivaldybėje ! ! !
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2020 m. Švenčionių rajone veikė 3 atvirosios jaunimo erdvės. Atvirųjų jaunimo erdvių finansavimo konkurso būdu, iš savivaldybės biudžeto lėšų
atvirųjų jaunimo erdvių veiklų finansavimui skirta 8,3 tūkst. eurų.
Į atvirųjų erdvių veiklas įtraukta 253 unikalūs lankytojai, bendras lankytojų skaičius 1560; nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę) - 87;
jaunimo inicijuotų / suorganizuotų veiklų skaičius - 16.

KELIOS AKIMIRKOS IŠ RENGINIŲ, EDUKACIJŲ
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Švenčionių miesto
kultūros centras „Chill
parkas“ (600,00 Eur)
Švenčionėlių miesto
kultūros centras
„Gatvės
muzikos diena
Švenčionėliuose“
(700,00 Eur)

Švenčionių r.
Kaltanėnų ugdymo ir
turizmo centras „Būk
aktyvus ir įdomus“
(800,00 Eur)

Pabradės miesto
kultūros centras
„Kurkime ir
bendraukime“
(1000,00 Eur)

5 JAUNIMO
PROJEKTAI,
KURIEMS
SKIRTAS
FINANSAVIMAS
(Iš viso 4.000,00
Eur)

Švenčionių Zigmo
Žemaičio gimnazija
„Tobulėjimui ribų
nėra“ (900,00 Eur)

TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „ACTIVE CITIZENS“
ĮGYVENDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE
2020 m. 1 Švenčionių rajono jaunuolis tapo Tarptautinės
programos „Active Citizens“ sertifikuotu komandos nariu. Iš viso, nuo
2017 m. Švenčionių rajone įgyvendinamos tarptautinės programos
„Active Citizens“, sertifikuota 15 Švenčionių rajono atstovų. Lietuvoje
„Active Citizens“ įgyvendina VšĮ Politikos tyrimų ir analizės institutas
kartu su Britų Taryba. Programos „Active Citizens“ tikslas - įgalinti ir
sutelkti daugiatautes Lietuvos rajono bendruomenes bendriems
pozityviems veiksniams. 2017 - 2020 m. Švenčionių rajone įgyvendinti
16 programos „Active Citizens“ projektų.
Švenčionių rajono savivaldybėje įsteigtas Švenčionių
rajono verslo plėtros fondas, kurio viena iš prioritetinių
finansuojamų sričių - jauni žmonės (14 - 29 m).
2020 m. paramos verslo steigimui ir plėtrai kreipėsi
12 jaunų žmonių. Jiems buvo skirta 10.650,00 Eur (2019
m. kreipėsi 12, skirta 14.100,00 Eur).

2020 m. parengta ir patvirtinta
ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS JAUNIMO
VASAROS UŽIMTUMO IR
INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ
PROGRAMA
Programa
skirta
Švenčionių
rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki
18 m., besimokančiam Savivaldybės
teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose
ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą
Švenčionių rajono savivaldybėje.
Programos tikslas – didinti
jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu,
ne ugdymo proceso metu, skatinti ir
didinti pagalbą jauniems žmonėms
įsidarbinti. Programoje dalyvavo 3
jaunuoliai.
Siekiant skatinti tarpžinybinį ir
tarpsektorinį bendradarbiavimą Švenčionių
rajono
savivaldybėje,
parengtas
ir
patvirtintas
JAUNIMO
PROBLEMŲ
SPRENDIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE 2020 - 2023 PLANAS.
Įvyko 1 Jaunimo problemų sprendimo
Švenčionių rajono savivaldybėje 2020 2023 plano pristatymas.

2020 m. suorganizuoti 6 (2019 m. - 5) Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų
tarybos posėdžiai, svarstyti 34 klausimai (2019 m. - 17).
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2020 m. liepos 31 d. švenčioniškių ir miesto svečių neišgąsdino lietingas vasaros vakaras - jie noriai rinkosi į jaunimo iniciatyvos dėka
organizuojamą renginį „CHILL PARKAS“
Visų susirinkusiųjų žvilgsnius prikaustė profesionalių drifterių komandos „Street
Horrors" pasirodymas. Švenčionių rajone autosporto šonaslydžio veikla vykdoma
nuo 2015 m. „Street Horrors" organizuojamosiose treniruotėse dalyvauja ne tik
Švenčionių rajono šonaslydžio mėgėjai, bet ir atstovai iš Ignalinos, Molėtų, Vilniaus
ir Zarasų rajonų. „Street Horrors" nariai dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose drifto
čempionatų Street ir Semi PRO lygose bei užima prizines vietas.

Mažieji renginio dalyviai, vaikai, dalyvavo edukacinėse veiklose, mėgavosi
didžiuliais muilo burbulais, džiūgavo ir žaidė kartu su mylimiausiais personažais iš
„Gyvųjų žaislų“.
Jaunimą ir vyresnius renginio dalyvius įtraukė Gyvoji biblioteka, sudaryta iš
Gyvųjų knygų, bibliotekininkų ir skaitytojų.
ACTIVE CITIZENS Švenčionių rajone
Jau antrus metus Švenčionių rajone yra organizuojama Active Citizens diena, kurios metu jauni žmonės susitinka su skirtingų institucijų
atstovais ir kartu diskutuoja, kaip galėtų paskatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą ir pagerinti gyvenamąją aplinką. Š. m. liepos 30 d. vyko
antroji Active Citizens diena, į kurią sugūžėjo rajono beveik 40 gyventojų ir institucijų atstovų.
Švenčionių rajone Active Citizens programa veikia jau ketvirtus metus, nuo pat programos įgyvendinimo pradžios. Britų tarybos programą
Lietuvoje įgyvendina Politikos tyrimų ir analizės institutas. Programa remia bendruomenių iniciatyvas ir skatina bendruomeniškumą. Matydami
programos poveikį gyventojų įsitraukimui į bendras veiklas, savivaldybės, seniūnijų ir skirtingų institucijų atstovai noriai dalyvavo Active Citizens
dienoje.
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Piešdami savo gyvenamųjų vietovių socialinius žemėlapius,
jaunuoliai su valdžios atstovais diskutavo, kokias miestelių vietas
galima įvardyti, kaip teigiamas, o kurias norėtųsi keisti. Buvo
kalbama, kaip jauni žmonės gali prisidėti prie pozityvių pokyčių
realizavimo. Kelios jaunimo pasiūlytos idėjos renginio metu:
Švenčionių miesto parką paversti labiau moderniu - įrengti
elektriniams paspirtukams skirtą punktą, tuščias miestų erdves
išnaudoti blusturgio renginiams, o senas skelbimų lentas paversti akį
traukiančiomis. Skirtingų institucijų atstovai džiaugėsi, kad toks
neformalus renginio formatas leidžia pažinti jaunimą ir bendrauti
betarpiškai - kalbėtis apie jiems rūpimus klausimus, tiesiogiai
diskutuoti. „DAUG ŠAUNAUS JAUNIMO IR PUIKŪS
ORGANIZATORIAI. NEMOKAMOS IDĖJOS, KAIP KEISTI
MIESTĄ IR SKATINTI BENDRUOMENIŠKUMĄ", - į užrašinę
pasižymėjęs 29 punktus, po renginio savo socialiniame tinkle
džiaugėsi Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius.

192

ROLE MODELS DIENA ŠVENČIONYSE
Europos komisijos iniciatyvą jaunimui pavadinimu Role Models
Lietuvoje įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas. Role Models
iniciatyva skatina jaunų žmonių lyderystę bendruomenėje, jų
įsitraukimą į visuomenines veiklas, veiklų organizavimą bei
inicijavimą. Role Models siekia įgalinti jaunuolius patikėti savimi,
suprasti, kodėl svarbu būti sektinu pavyzdžiu savo bendruomenėje.
Jaunimo iniciatyva Role Models siekia įkvėpti jaunus žmones būti
aktyvius, bendruomeniškus piliečius ir imti iniciatyvą į savo rankas.
Role Models diena yra tęstinė projekto veikla po vykusių mokymų,
kuriuose dalyvavo 60 mokinių iš Švenčionių, Trakų ir Vilniaus rajonų.
Mokymosi proceso metu jauni žmonės įgijo reikiamų kompetencijų,
kad identifikuotų savo poreikius, tikslus ir prioritetus.

Pasaulį sukausčius pandemijai, kituose ROLE
MODELS renginiuose, Švenčionių rajono jaunuoliai
dalyvavo nuotoliniu būdu. Renginio „Role Models
Magija“ akimirkos

JAUNIMO PAMĖGTI SAVIVALDYBĖS
REMIAMI FILMAI PO ATVIRU DANGUMI
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PARAMA AUKŠTOJO MOKSLO STUDENTAMS

Iš viso Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo mokslo studijų
rėmimo fondui 2020 metais iš rajono savivaldybės biudžeto buvo
skirta:
5.000,00 Eur
PANAUDOTA
5.6000,00 Eur
Vienkartinės finansinės
paramos 2 pareiškėjams, kai
pareiškėjas yra
neįgalus

4.350,00 Eur

7 pareiškėjams, kurių tėvų
šeimoje yra daugiau negu
vienas studentas

AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ
RĖMIMO FONDAS 2020 METAIS
POSĖDŽIAVO DU KARTUS

Tikslinės paramos,
esant sutartiniams
įsipareigojimams 650,00 Eur

3 pareiškėjams, kurių
tėvas miręs

6 pareiškėjams, kurių
tėvai išsituokę
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SVEIKATOS APSAUGA
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR PASLAUGŲ
KOKYBĖS GERINIMAS
 SKATINAMAS GYVENTOJŲ AKTYVUMAS BEI
SVEIKOS GYVENSENOS PROPOGAVIMAS
 MODERNIZUOJAMOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGŲ PATALPOS
 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, MAŽINANTYS
PRIKLAUSOMYBES
 SKLANDŽIAI ĮGYVENDINAMA VISUOMENĖS
SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS 2020 M. ŠVENČIONIŲ
SAVIVALDYBĖJE TEIKĖ 3 VIEŠOSIOS IR 2 PRIVAČIOS ĮSTAIGOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOS TIPAS

Bendros praktikos gydytojų
kabinetai ir šeimos
medicinos centrai (3)

ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI
Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras:
✓ Švenčionių poliklinika
✓ Švenčionėlių poliklinika
✓ Pabradės poliklinika
UAB „Švenčionėlių sveikatos centras“
UAB „Reginos šeimos gydytojo centras“

Visuomenės sveikatos biurai (1)
Ligoninės (1)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė

2020 metai dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos tapo iššūkiu visai šalies
sveikatos priežiūros sistemai. Tai privertė ieškoti kitų būdų padėti pacientui. Gydymo įstaigos turėjo
lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių ir rasti sprendimus, kaip kokybiškai organizuoti savo darbą. Dėl
šios priežasties ženkliai išaugo nuotoliniu būdu teikiamų paslaugų skaičius.
2020 m. balandžio 14 d. Švenčionių rajono ligoninėje darbą
pradėjo karščiavimo klinika, o nuo spalio mėnesio Pabradės mieste,
aikštelėje, šalia Intersurgical gamyklos, pradėjo veikti mobilusis
COVID patikros punktas. Augant užsikrėtusiųjų skaičiui ir gyventojų
patogumui, mobilusis punktas pradėjo veikti ir Švenčionių mieste.
Siekiant pažaboti COVID-19 ligos
plitimą,
pirminės
sveikatos
priežiūros įstaigose suformuotos
mobilios
komandos,
kurių
paskirtis vykti pas COVID-19
pacientus, pablogėjus jų sveikatos
būklei.
Paskirti
darbuotojai
koordinavo rajono gyventojų
pavėžėjimą į izoliacijos vietas,
mobilų punktą, gydymo įstaigas ir
iš jų, taip pat koordinavo rajono
gyventojams socialinės pagalbos
suteikimą,
parengė
tvarkos
aprašus ir organizavo ugdymo įstaigų, vaistinių bei prekybos
vietų
darbuotojų
prevencinį
ištyrimą.
Operatyviai buvo organizuotas švietimo, socialinių paslaugų
įstaigų, prekybos vietų darbuotojų, Vilniaus apskrities Vaiko teisių
apsaugos skyriaus Švenčionių rajone darbuotojų, rinkimų komisijų narių
ištyrimas greitaisiais serologiniais testais. Švenčionių rajono
savivaldybės internetinėje svetainėje www.svencionys.lt buvo paskelbti
128 pranešimai apie COVID-19.
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PAGAL PATVIRTINTĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS RĖMIMO 2020 METŲ PROGRAMĄ, FINANSUOTI DU PROJEKTAI
VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros projektas
„Kelias į ateitį“, kurio siekiama gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
gyventojams, užtikrinant aukštą teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą. Projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 7.200,00 Eurų suma.
VšĮ Švenčionių rajono ligoninės projektas „Švenčionių rajono ligoninės priėmimo skubiosios pagalbos skyriaus pritaikymas rizikos grupėms priskiriamų pacientų atskyrimui“, kuriuo
siekiama sudaryti galimybę atskirti rizikos grupėms priklausančių pacientų srautus; pagerinti priėmimo
- skubiosios pagalbos skyriaus traumatologinių ir chirurginių intervencinių paslaugų teikimo sąlygas;
pagerinti priėmimo - skubiosios pagalbos skyriaus darbuotojų darbo bei pacientų stebėjimo paslaugų
teikimo sąlygas. Projektui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 2.800,00 Eurų suma.
KAIP IR KIEKVIENAIS METAIS ADMINSTRACIJA ĮGYVENDINA VISUOMENĖS
SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ, KURIAI 2020 METAIS SKIRTA
- 19 600,00 EUR
Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo
priemonių projektų finansavimas

2015 - 2019 metų Švenčionių rajono
savivaldybės narkomanijos prevencijos
įgyvendinimo programos finansavimas

• 13 720,00
• Vykdytojai - Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba
• 5 880,00
• Vykdytojai - Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, Švenčionių rajono savivaldybės administracija,
Švenčionių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija,
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių r.
policijos komisariatas

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų
priemonių įgyvendinimui skirtos lėšos po projektų paraiškų vertinimo ir
lėšų panaudojimas priemonėms įgyvendinti
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KELIOS AKIMIRKOS IŠ VYKDYTŲ PROJEKTŲ PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIĄJĄ
PROGRAMĄ
Sveikatos projektas „Sveiki, vikrūs ir gražūs“(vaikai ir
jaunimas aktyviai jungėsi prie organizuojamų veiklų, noriai
dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose)

,,Būkime sveiki ir aktyvūs“
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, GERINDAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PREINAMUMĄ BEI PASLAUGŲ KOKYBĘ,
ATLIEKA NEMAŽUS DARBUS SVEIKATOS ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO, ATNAUJINIMO BEI SVEIKATOS PASLAUGŲ GERINIMO SFEROJE
2020 METAIS PRADĖTI PABRADĖS PSPC PASTATO
MODERNIZAVIMO DARBAI EINA Į PABAIGĄ
Parengtas remonto aprašas, apšiltintas dalies pastato stogas,
atlikti fasadų apšiltinimo ir apdailos darbai, pakeisti langai ir senos
durys.
Darbai planuojami užbaigti 2021 m.

INTENSYVIAI TĘSIAMI ŠVENČIONIŲ RAJONO
LIGONINĖS PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DARBAI
Atlikti fasadų apšiltinimo ir apdailos darbai, pakeistos senos
medinės durys, tvarkoma nuogrinda.
Darbai planuojami užbaigti 2021 m.
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Siekiant spręsti Švenčionių rajono gyventojams teikiamų pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės gerinimo ir prieinamumo problemas, viešoji įstaiga Švenčionių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centras kartu su projekto partneriu Švenčionių rajono
savivaldybės administracija tęsia projektą

"PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE"
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU DAR 2019 M. BUVO:

Nupirktos naujos odontologų kėdės, kurios sumontuotos
Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės poliklinikose.

2020 m. buvo gautas
papildomas finansavimas
papildomoms veikloms.
Numatyta įsigyti papildomą
laboratorinę įrangą.

Įsigyti 3 dentaliniai ir vienas panoraminis dantų
rentgeno aparatai. Dentaliniai rentgeno aparatai (vieno
ar kelių dantų vainikų bei jų šaknų nuotraukoms)
įrenginėjami taip pat visuose padaliniuose, panoraminis
- Švenčionių poliklinikoje.

Automobilių parkas atnaujintas 6 naujais Toyota markės automobiliais - 5 padidinto pravažumo
hibridiniai lengvieji automobiliai Toyota CHR Hybrid ir 1 lengvasis automobilis Toyota Proace
Verso. Įsigytos tikslinės transporto priemonės, skirtos šeimos gydytojams ir slaugytojams pacientų
lankymui namuose.
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PAGAL ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 08.4.2-ESFA-R615-01 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.
Nuo projekto pradžios jau 11 pacientų baigė gydymą, šiuo metu
projekte dalyvauja ir gydymą gauna 2 tuberkulioze sergantys
asmenys.
Pagrindinis uždavinys, kurio siekiame įgyvendindami projektą
- pagerinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims.

TĘSIAMAS PROJEKTAS

,,INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO GERINIMAS“

Projektas įgyvendinamas kartu su 15 - lika savivaldybių iš
10 - ties Lietuvos apskričių.
2020 m. įvyko susitikimas su bendruomenės nariais.
Susirinko nemažai bendruomenių atstovų, kurie buvo informuoti
apie vykdomo projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ tikslus, uždavinius,
įvykdytas ir planuojamas veiklas bei mokymus. Kviestiniai
svečiai iš Anoniminių alkoholikų draugijos Aukštaitijos regiono
dalijosi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir
kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Svečiai pasakojo, kad jų
pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams
pasiekti blaivybę.
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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.
2020 m. rajono gyventojams buvo suteikta:
Užsiėmimai - mankštos vandenyje moksleiviams.
Jogos praktiniai ir teoriniai užsiėmimai, kurie gerina fizinę ir psichoemocinę savijautą,
keičia požiūrį į gyvenimą, mitybą, bendravimą, kokybišką laiko praleidimą, išmoko
nesudėtingų, tačiau efektyvių gyvenimo kokybę gerinančių kvėpavimo, judesio ir
meditacijos technikų.
Dietologo užsiėmimai su vaikais, kuriuose dalyvavo 99 darželinukai.
Dietologo konsultacijos suteiktos 95 unikaliems dalyviams.
Laikysenos koregavimo ir kraujotakos gerinimo mankštos, kurios tinka visiems norintiems
atsikratyti antsvorio, įtampos, norintiems sustiprinti savo kūną, atgauti pasitikėjimą
savimi.
Seminaras streso valdymo tema, kuriuo metu buvo dėstoma apie streso valdymo principus,
emocijų, mąstymo ir elgesio ryšį. Dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti savo įpročius ir
įvertinti save, pabandyti atlikti atsparumo stresui stiprinimo žingsnius, geriau pažinti save
ir savo reakcijas esant įtampoje ir neapibrėžtume, sudėtingose situacijose rasti naujų
galimybių ir pabandyti veikti.
Psichologo konsultacijos (suteikta 82 asmenims).
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2020 M. PRADŽIOJE BUVO PATEIKTA KONKURSINĖ PROJEKTO

„ŠVENČIONIŲ RAJONO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS
FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS“ PARAIŠKA SPORTO
RĖMIMO FONDUI
Birželio mėnesį, po ilgo vertinimo laikotarpio, projekto paraiška gavo 91 balą ir buvo
įvertinta teigiamai
Projektu planuojama skatinti Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinį aktyvumą per
plaukimą, gerinant jų sveikos gyvensenos raštingumo formavimą ir skiepijant pozityvius sveikos
elgsenos pokyčius.
Planuojama suteikti 13 plaukimo užsiėmimų 150-čiai rajono gyventojų (vaikams ir jaunimui
iki 29 m. amžiaus, suaugusiems, iš jų - senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei jų šeimų
nariams) 2 kartus per savaitę.
Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2020 m. rugsėjo mėnesį.
Pagrindinis projekto tikslas - Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinio aktyvumo
skatinimas, gerinant jų sveikos gyvensenos įgūdžius. Vaikai ir jaunimas iki 29 metų amžiaus, suaugę,
senjorai ir neįgalūs asmenys pradėjo dalyvauti (nuo 2020-09-16 iki 2020-10-09) reguliariuose
plaukimo užsiėmimuose, 2 kartus per savaitę. Prieš prasidedant plaukimo užsiėmimams, dalis
tikslinės grupės išklausė paskaitą apie plaukimo naudą ir kiekvienas grupės narys gavo individualią
sveikos gyvensenos konsultaciją. Jiems buvo atliktas kūno masės analizės tyrimas: pamatuotas KMI,
kūno riebalų masė, raumenų, vandens kiekis, metabolinis amžius, vidinis riebalų kiekis.
Nuo pat mažens vaikai turi būti skatinami būti fiziškai
aktyviais, NES TIK NUO TO PRIKLAUSO MŪSŲ
VAIKŲ SVEIKATA...
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PAGAL 2014 - 2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ
MECHANIZMŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMĄ, SPALIO MĖNESĮ BUVO PATEIKTA
KONKURSINĖ PROJEKTO
,,VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ

PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
PARAIŠKA
Gruodžio mėnesį, po ilgo vertinimo laikotarpio, projekto paraiška gavo 90 balų ir
buvo įvertinta teigiamai
Šiuo projektu bus siekiama pagrindinio tikslo: didinti ir gerinti sveikatos kabinetų paslaugų
prieinamumą ir kokybę.
Ketinama suremontuoti sveikatos kabinetus pritaikant juos veikloms bei įsigyti papildomų
metodinių priemonių, kurios būtų tinkamos vaikų ir jaunimo psichines sveikatos gerinimui ir
prevencijai.
Šiuo metu Švenčionių rajone yra 11 sveikatos kabinetų. Didesnė jų dalis yra geros būklės, tačiau
keli iš jų yra itin prastos būkles. Paprastasis remontas numatytas atlikti 5 sveikatos kabinetuose
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose, o metodinėmis priemonėmis ketinama aprūpinti visus
sveikatos kabinetus. Įgyvendinant šį projektą siekiama pagerinti sveikatos kabinetų darbo sąlygas
ugdymo įstaigose: esminis dėmesys bus skiriamas metodinių priemonių įsigijimui, taip pat ketinama
atliekant paprastąjį remontą padaryti sveikatos kabinetų patalpas patrauklias naudotojams ir
lankytojams. Įgyvendinus šį projektą:
 sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos
priežiūros kabinetuose;
 pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose;
 padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius.
Visa tai ilgainiui duos pridėtinę vertę: sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybėje sukūrimą,
puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų fizinę, psichinę
sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą.
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ĮSIGYTAS IR ĮRENGTAS NAUJAS
UNIVERSALUS STACIONARUS RENTGENO
DIAGNOSTIKOS MEDICINOS PRIETAISAS
(RDMP) VŠĮ ŠVENČIONIŲ RAJONO
LIGONINĖS PABRADĖS PADALINYJE
Finansavimo šaltinis: specialiosios tikslinės dotacijos pagal Rentgeno
diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018 - 2025 metais programą
Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018 - 2025 metų programa
- tai dokumentas, skirtas rentgeno diagnostikos paslaugų kokybei pagerinti
planuojant ir valdant rentgeno diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų)
išdėstymo ir atnaujinimo procesus Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose.

2020 m. gegužės 22 d. tarp Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos ir Švenčionių rajono savivaldybės buvo pasirašyta Lietuvos
Respublikos Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų
Švenčionių rajono savivaldybės universaliai stacionariai rentgeno
diagnostikos medicininei priemonei (prietaisui) VŠĮ Švenčionių rajono
ligoninei įsigyti, pervedimo sutartis.

2020 m. spalio 8 d. buvo pasirašyta universalios stacionarios rentgeno
diagnostikos medicininės priemonės (prietaiso) įsigijimo sutartis.
DŽIUGU, KAD PRIETAISAS, KURIS PASAULIO SVEIKATOS
ORGANIZACIJOS YRA TRAKTUOJAMAS KAIP VIENA IŠ
PAGRINDINIŲ DIAGNOSTINIO VAIZDINIMO TECHNOLOGIJŲ,
NAUDOJAMŲ LIGOMS DIAGNOZUOTI, JAU YRA PAS MUS.
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APDOVANOJIMAI ,,UŽ REIKŠMINGĄ INDĖLĮ LIETUVOS ŽMONIŲ
SVEIKATAI”
DŽIAUGIAMĖS, KAD RAJONE TURIME TOKIŲ ŠVIESULIŲ...

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, siekdama padėkoti ir pagerbti asmens ar
visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose srityse
dirbančius specialistus, reikšmingai prisidėjusius prie koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos)
epidemijos Lietuvoje 2020 metais valdymo, įsteigė apdovanojimą ,,Už reikšmingą indėlį Lietuvos
žmonių sveikatai”.
2020 m. liepos 8 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose specialiai sukurti medaliai
buvo įteikti:
Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai AUDRAI
DAKTARIŪNAITEI.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamento Švenčionių skyriaus vedėjai JOLANTAI SAVICKIENEI.
Švenčionių rajono ligoninės vidaus ligų gydytojai ALDONAI JAZGEVIČIENEI.
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Valstybines visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje teikia
Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras.
Visuomenės sveikatos biuras 2020 m. vykdė Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamas
valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:
 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą (ataskaitiniais metais visuomenės sveikatos
priežiūros specialistės, vykdančios visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas rajono bendrojo
ugdymo įstaigose organizavo 1050 sveikatos ugdymo, mokymo renginius: paskaitas, konsultacijas,
pokalbius, praktinius užsiėmimus, akcijas. Šiuose renginiuose dalyvavo 2126 ikimokyklinio amžiaus
vaikai, 7753 mokiniai, 632 pedagogai, 75 kiti ugdymo įstaigų darbuotojai, vaikų tėveliai).
 Visuomenės sveikatos stiprinimą ( iš viso per 2020 m. Biuras organizavo 585 sveikatos
ugdymo, mokymo renginius: paskaitas, konsultacijas, praktinius užsiėmimus, konkursus, akcijas,
seminarus, kuriuose dalyvavo 3982 rajono gyventojai. Biuro renginiuose ataskaitiniais metais
dalyvavo 282 ikimokyklinio amžiaus vaikai, 585 mokyklinio amžiaus vaikai, 24 senjorai, 91
pedagogas, 28 socialiniai darbuotojai, 49 valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojai, 2913 kitų
tikslinių grupių asmenų. Publikuota 93 straipsniai, paruošta ir išplatinta 3 pavadinimų 380 vnt.
atmintinių, 3 pavadinimų 800 vnt. mokomųjų knygelių).
 Visuomenės sveikatos stebėseną (2020 m. rugsėjo mėnesį buvo vykdomas periodinis
mokyklinio amžiaus 5, 7 ir 9 (pirmų gimnazijos klasių) vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas.
Tyrimui metodiškai vadovavo Higienos institutas, o anketavimą ir analizę Švenčionių r.
savivaldybėje atliko Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras).
2020 m. vykdant privalomuosius sveikatos mokymus, apmokyti 484 asmenys. Iš jų:
privalomasis higienos įgūdžių mokymas - 341 asmuo;
privalomasis pirmos pagalbos mokymas - 117 asmenų;
privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai - 26 asmenys.
Akcijos "Būk saugus prie vandens!" akimirkos

Praktinio užsiėmimo "Sveiko maisto
gaminimo pagrindai“ akimirkos

Prevencinės paskaitos vaikams "Vandeny būk atsargus
- tu ne žuvis, o tik žmogus“ akimirkos

Laikysenos koregavimo ir kraujotakos
gerinimo mankštų Pabradėje akimirkos

Kūno sudėties analizės
tyrimo atlikimo renginys
Pašaminės kaime
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SOCIALINĖ PARAMA
 VYKDOMŲ PROJEKTŲ GAUSA
 DĖMESYS DAUGIAVAIKĖMS MOTINOMS
 VISAPUSIŠKA PAGALBA
NEĮGALIESIEMS, VAIKAMS, ŠEIMAI IR
VISAI BENDRUOMENEI
 PAGALBA LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS
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2020 m. socialinės apsaugos srityje, įgyvendinant bendrąsias Lietuvos socialinės apsaugos
kryptis bei Švenčionių rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų strateginį veiklos planą, dėmesys ir
toliau buvo skiriamas rajono gyventojams teikiamų paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti, įstaigų
ir specialistų glaudesniam bendradarbiavimui, teikiama kompleksinė pagalba. Didelis dėmesys buvo
skiriamas senyvo amžiaus, vienišiems asmenims, neįgaliesiems, skurdo, socialinės atskirties
prevencijai.
Švenčionių rajono savivaldybės administracija teikė piniginę ir nepiniginę paramą, organizavo
socialinių paslaugų teikimą, būsto pritaikymą neįgaliesiems, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą,
vykdė specialiųjų poreikių lygio asmenims sulaukusiems pensinio amžiaus nustatymo funkcijas,
atstovavo rajono gyventojams teismuose dėl pilnamečiams asmenims globos (rūpybos) nustatymo ir
globėjo (rūpintojo) paskyrimo, įgyvendino savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo bei kitas rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programoje
numatytas priemones.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS BUVO SKIRTOS:
...
...
...
...

•Socialinei pašalpai
•Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam
vandeniui kompensacijoms(būstai)
•Vienkartinėms pašalpoms
•Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo
už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijoms

IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS ORGANIZUOTI
2020 metais daugiau lėšų iš savivaldybės biudžeto buvo skirta regioninėms socialinėms
paslaugoms suaugusiems asmenims su negalia finansuoti bei pagalbos pinigų globėjams
(rūpintojams) išmokėjimui. Iš valstybės biudžeto 2020 m. buvo daugiau skirta lėšų likusio be tėvų
globos vaiko socialinei globai socialinės globos įstaigose finansuoti bei socialinę riziką patiriančių
šeimų socialinei priežiūrai organizuoti.

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.
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2020 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.
2020 m. parama maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo buvo skirta 2343 asmenims už 99.905,59 Eur.

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.
Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos 2020 metais į
Socialinės paramos skyrių kreipėsi 8 daugiavaikės motinos (2019 m. - 3), kurių prašymai buvo
persiųsti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai.
NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS
INTEGRACIJOS PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS
Siekiant sumažinti socialinę atskirtį neįgaliesiems
ir rūpintis neįgaliųjų gerove buvo finansuoti
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektai, kuriems skirta 48.052,00
Eur, iš jų: suma iš Savivaldybės biudžeto - 7.574,00 Eur, suma iš Valstybės biudžeto - 40.478 Eur.
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI
VERTINIMO ORGANIZAVIMAS
Nuo 2019 m. Socialinės paramos skyriui priskirta nauja
funkcija organizuoti asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti
vertinimą.
2020 metais gauta iš Neįgalumo ir darbingumo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT)
185 klausimynai, atsižvelgiant į tai, organizuotas 185 rajono
gyventojų veiklos ir gebėjimų dalyvauti vertinimas, užpildyti
klausimynai pateikti NDNT.
NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PRIEMONĖS
PADEDA PRITAIKYTI BŪSTUS NEĮGALIESIEMS
Teisės aktų nustatyta tvarka, 2020 m. pritaikytas
gyvenamasis būstas 5 asmenims su negalia, iš jų, 1 vaikui ir 4
suaugusiems asmenims (2019 m. pritaikytas gyvenamasis būstas
3 asmenims su negalia, iš jų, 1 vaikui ir 2 suaugusiems
asmenims).
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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).

2020 M. SUTEIKTA 1 ASMENIUI SU NEGALIA
APSAUGOTO BŪSTO PASLAUGA
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE
Savarankiškumas, galimybė negalią turinčiam
žmogui pačiam priimti sprendimus, rinktis, kas jam
patinka, tvarkyti savo gyvenimą – pamatinės
vertybės, kuriomis remiamasi įgyvendinant Institucinės globos pertvarką. Svarbu, kad žmonės, ilgą
laiką leidę globos institucijose ar gydymo įstaigose, gautų tinkamas paslaugas bendruomenėje.
Viena iš tokių savarankiškumą skatinančių galimybių - apsaugoto būsto paslauga.

Pavėžėjimo paslaugų poreikiui tenkinti 2020
m. buvo organizuotas pavėžėjimo paslaugos viešųjų
pirkimų konkursas. 2020 m. kovo 31 d. sudaryta
sutartis Nr. J-128 su Švenčionių rajono neįgaliųjų
draugija dėl transporto paslaugos teikimo
Švenčionių rajono gyventojams, kurie dėl negalios,
ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar
dėl nepakankamų pajamų negali naudotis
visuomeniniu
ar
individualiu
transportu.
Pavėžėjimo paslauga per 2020 m. suteikta 79 kartus, transporto paslaugomis pasinaudojo 204
asmenys, iš jų: nuolatinėmis paslaugomis pasinaudojo 10 asmenų, vienkartinėmis paslaugomis
pasinaudojo 194 asmenys. Per 2020 m. panaudota – 3.643,82 Eur.

Bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu
„MAISTO BANKAS“ iš IKI, MAXIMA prekybos centrų
Švenčionėlių,
Švenčionių,
Pabradės
miestuose
pirmadieniais,
trečiadieniais,
penktadieniais
buvo
paimamas paskutinės galiojimo dienos maistas ir
išdalinamas socialinę riziką patiriančioms šeimoms
(asmenims). Vidutiniškai per metus paskutinės galiojimo
dienos maistu buvo aprūpinta 111 šeimų.
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Siekiant išplėtoti nestacionarių socialines paslaugas bei bendruomenines paslaugas neįgaliems asmenims, vaikams ir jų šeimoms 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, 2020 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.
2020 m. buvo vykdomi statybos darbai bei įsigyta
reabilitacinė ir užimtumo įranga, reikalinga centro veiklai, buitinė
technika, baldai.

Tęsiamas projektas

,,BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“
pagal 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę ,,Kompleksinės paslaugos šeimai"

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 (atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui
suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje
(palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir
integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir
skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime).
Asmeninio asistento paslaugų teikėjas - Savivaldybės
administracija ir atrinktas partneris - Švenčionių socialinių
paslaugų centras. Iš viso per projekto įgyvendinimo laikotarpį
kompleksinės paslaugos buvo suteiktos 589 asmenims.
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Įgyvendinamas 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.
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.
Įgyvendinant šį projektą 2020 m. įkurti nauji vaikų dienos centrai Milkuškų ir
Prienų kaimuose, kuriuos lanko 35 vaikai, suremontuotos ir išplėstos patalpos
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio vaikų dienos centre,
kurį lanko 43 vaikai. Parengtas techninis projektas BVGN namų statybai
Švenčionėlių mieste.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Švenčionių rajono socialinių
paslaugų centru ir Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centru.
Milkuškų dienos centre įrengta vaikų žaidimo aikštelė

Suremontuotos Adutiškio VDC patalpos ir įsigyti baldai

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE“

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

Sėkmingai įgyvendinome projektą ,,SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“, kurio rezultate turime naują
pastatą, kuriame yra įrengti net 25 socialiniai butai.

,,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 nuo 2019 m.
Projekto įgyvendinimo eigoje, Globos centras
aprūpintas baldais ir reikalinga įranga, įsteigtos socialinio
darbuotojo (globos koordinatoriaus) bei psichologo
pareigybės.

Iš sutaupytų lėšų bei papildomai skiriamų Vilniaus regionui ES
struktūrinių fondų lėšų buvo nuspręsta įsigyti papildomų socialinių būstų.
2020 m. buvo pateikta šio projekto paraiška, o metų viduryje pasirašyta
finansavimo sutartis.
Šiuo projektu siekiama prisidėti prie Savivaldybės problemos,
susijusios su nepakankamomis galimybėmis tenkinti socialinio būsto
poreikį, sprendimo. Atlikus optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte
analizę pasirinkta alternatyva, kuria planuojama esamą problemą bent iš
dalies spręsti pirkimo būdu įsigyjant 11 vnt. socialinių būstų, 1 socialinį
būstą pritaikant neįgaliajam (įsigyjant vonios suolelį su atlošu), taip
gyventojams užtikrinant, kad būstai bus įrengiami susiejant su šiuo metu
esančių asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti,
sąrašuose esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų
ir šeimų poreikiais.
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO
IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

,,INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
RAJONE“

Siekiant išplėtoti dienos užimtumo paslaugas proto ir/ar
psichikos negalią turintiems neįgaliesiems, 2020 m. buvo
parengtas ir pateiktas projektinis pasiūlymas bei paraiška, sudaryta
sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto
įgyvendinimo. Projektu numatyta suremontuoti patalpas, kuriose
bus įkurtos proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims
skirtos dienos užimtumo centras/socialinės dirbtuvės.
Projektas finansuojamas ES ir valstybės biudžeto lėšomis.
2020 m. parengtas paprastojo remonto aprašas.

Projekto tikslas – suteikti Integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir
slaugą) namuose Švenčionių rajono savivaldybės senyvo amžiaus
asmenims, turintiems sunkią negalią, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų
nariams.
Projektą įgyvendina Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras.
Metų eigoje naujai skirtos integralios pagalbos į namus paslaugos 4 paslaugų
gavėjams, nutrauktos paslaugos 5 paslaugų gavėjams asmeniui mirus.
2020 m. gruodžio 31 d. integralios pagalbos į namus paslaugas gavo
13 paslaugų gavėjų, iš jų 8 paslaugų gavėjai, gyvenantys miesto vietovėse,
5 paslaugų gavėjai, gyvenantys kaimo vietovėse. Per 2020 metus integralios
pagalbos į namus paslaugos suteiktos 18 asmenų su sunkia negalia.
Projektu Švenčionių rajone kuriamas integralios pagalbos (dienos
socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelis, siekiant teikti
kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti
šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus.
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INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS
PROJEKTAS

„BUILDING SOCIAL HOUSE FOR BETTER SOCIAL SERVICES,
LIVELIHOOD IN CROSS BORDER REGION“
Projekto vykdytojas Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (LT),
partneris - Pastovių teritorinis gyventojų socialinės tarnybos centras (BY)

Projekto tikslai:
 Įkurti naujus socialinius namus, kuriuose bus laikinai apgyvendinami socialinės rizikos žmonės ir ten
teikti būtinas paslaugas: apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vadybininko ir psichologo konsultacijas,
individualių įgūdžių lavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kt.
 Įgyvendinti bandomąjį socialinių namų projektą apmokant darbuotojus, keičiantis geriausia praktika ir
kuriant bendrą metodiką, kaip integruoti socialinės rizikos žmones į dviejų šalių visuomenę.

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.
Didžiausią teigiamą poveikį projektas turės pažeidžiamoms grupėms:
piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis,
benamiams, asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigos, smurtautojams, smurto
šeimoje aukoms, jų šeimoms. Netiesiogiai šis Projektas pakeis vietos gyventojų
požiūrį į pažeidžiamus asmenis ir padidins pasienio regiono saugą bei kokybę.
2020 metais buvo sudaryta Projekto vykdymo ir administravimo komanda:
1 projekto vadovas, 1 koordinatorius, 1 finansininkas, vyko Projekto
parengiamieji darbai.
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

„KARTU“

„NUSPALVINK GYVENIMĄ RYŠKIOMIS SPALVOMIS“

Projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466 vykdo
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras
Projekto tikslas: Didinti smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant
naują paslaugų paketą Švenčionių mieste.
Projekto dalyviams bus ne tik teikiamos bendrosios
socialinės paslaugos, teisines konsultacijos. Juos konsultuos
psichologas ir priklausomybių ligų konsultantai. Bus
organizuota laisvalaikio veikla.
Projekto veiklose dalyvaus 10 asmenų (18 – 59 metų),
kurie yra smurto artimoje aplinkoje aukos.
Projektas bus vykdomas su partneriu – Asociacija
„Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“.
Šis projektas prisidės prie reikalingų paslaugų
asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje
kūrimo ir teikimo, ir šių asmenų socialinės atskirties
mažinimo.
2020 m. lapkričio 26 d. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis.

Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau
ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių
edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.
Projektas prisidės prie teikiamų dienos centre sociokultūrinių paslaugų
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms kokybės gerinimo, efektyvaus,
produktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimo ir šių asmenų socialinės
atskirties mažinimo. Projekto veiklose dalyvaus 21 senyvo amžiaus ir neįgalūs
asmenys.
2020 m. spalio 7 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
Projekto partneris –

Projekto vykdymui sudarytos sutartys su savanoriais, VšĮ „Liūto narvas“,
suformuota projekto dalyvių grupė.

2020 m. lapkričio - gruodžio mėn. buvo vykdomi viešieji pirkimai.
Įsigytos priemonės, skirtos projekto veiklai, kūrybiniams užsiėmimams
(priemonės dekupažui, lėlių gamybai, vilna) ir nešiojamas kompiuteris.
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Plėtojant socialines paslaugas šeimoms rajone, 2020 m. įsteigtas
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre Krizių ir paramos šeimai
centras, teikiantis socialinę riziką patiriančioms šeimoms socialinės
priežiūros paslaugas.
Krizių ir paramos šeimai centras įsteigtas pradėjus įgyvendinti
projektą

,,ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS“
Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir teikiamos naujos
socialinės paslaugos, atitinkančios Švenčionių miesto gyventojų
poreikius. Šeimos krizių centras teiks apgyvendinimo ir
specialistų pagalbos paslaugas Švenčionių miesto socialinę
atskirtį patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims.
Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti
paslaugas Švenčionių mieste gyvenančioms socialinę atskirtį
patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims, atsidūrusioms krizinėse
situacijose, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir
krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove.
2020 m. lapkričio 25 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
Projekto partneris:

ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
- Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas
Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams.
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d.
sprendimu Nr. T-208 „Dėl Švenčionių socialinių paslaugų centro,
Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir Pabradės vaikų globos
namų reorganizavimo“ bei patvirtintu Švenčionių socialinių
paslaugų centro, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro ir Pabradės
vaikų globos namų reorganizavimo sąlygų aprašu buvo
reorganizuotas Švenčionių socialinių paslaugų centras, Švenčionėlių
socialinių paslaugų centras ir Pabradės vaikų globos namai.
Veiklą nuo 2020 m. vasario 28 d. vykdo Švenčionių rajono socialinių
paslaugų centras.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PSLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRAI
- PAGALBA NE TIK PAČIAM VAIKUI, BET IR VISAI ŠEIMAI
Vaikų dienos centrų pagrindinė veikla - teikti kompleksinę pagalbą socialinių problemų
turinčioms šeimoms ir vaikams, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę ir sumažinti socialinę atskirtį.
Tai yra didžiulį visuomeninį darbą atliekančios įstaigos, kurios teikia soacialines paslaugas, užtikrina
saugų ir įdomų laisvalaikį vaikams bei jų tėvams.
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, savivaldybės
buvo įpareigotos akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas. Todėl 2020 m.
Švenčionių rajono svaivaldybėje buvo pradėtas Vaikų dienos centrų teikiamų vaikų dienos socialinės
priežiūros paslaugų akreditavimo procesas (priimti ir išnagrinėti VDC prašymai, parengta Socialinės
priežiūros paslaugų akreditavimo organizavimo bei
akredituotos socialinės priežiūros paslaugų kokybės
kontrolės tvarka). Iš viso 2020 m. akredituoti 9 vaikų
dienos centrai:
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centro Švenčionėlių vaikų dienos centras;
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centro Adutiškio vaikų dienos centras;
Švenčionėlių ŠV. Edvardo parapijos vaikų
dienos centras „Šypsenėlė“;
Mokinių bendrijos „Viltis“ vaikų dienos
centras;
Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vaikų
dienos centras „Liepsnelė“;
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro
vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ filialai:
Švenčionių m., Pabradės m., Prienų k. ir
Milkuškų k.
Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros
vaikų dienos centre finansavimo sutartys sudarytos su nevyriausybinėmis organizacijomis.
Vaikų dienos centrai Švenčionių rajone - labai aktyvūs ir produktyvūs. Tą atspindi jų veikla,
kurios pasekoje matome besišypsančius ne tik vaikų, bet ir pačių tėvų veidus.
KELIOS AKIMIRKOS IŠ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS
Vaikų dienos centras "Šaltinėlis" (Milkuškų
k.) mini Žalgirio mūšio dieną

Švenčionių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Liudmila
Čeponienė ir Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistė Aloyza Aglinskienė Vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ (Milkuškų
k.) vaikams priminė apie saugumą, saugumą prie vandens telkinių,
saugumą miške, važiuojant dviračiu ar liekant vieniems namuose.
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Graži, šilta ir labai smagi diena ilgai įsimins Švenčionių m. ir
Milkuškų k. Vaikų dienos centro "Šaltinėlis" lankytojų širdutėse.

Milkuškų kaimo bibliotekininkė Milkuškų k. Vaikų dienos centro
“Šaltinėlis” lankytojus kvietė aktyviai dalyvauti ir pasinerti į knygų pasaulį,
domėtis literatūra, dalytis ja su draugais ir išmėginti laimę prizų loterijoje.
Linksmi žaidimai lauke...

Literatūrinė popietė „Žiema snieguolių skraiste...“
Edukaciniai užsiėmimai....
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VAIKO GLOBA - PATI DIDŽIAUSIA IR NEĮKAINOJAMA DOVANA VAIKUI IR VISAI VISUOMENEI
Džiugu, kad mūsų savivaldybėje atsiranda tokių žmonių, kurie ryžtasi globai, kurie nelieka abejingi likusiems be tėvų globos vaikams.
Dėka šių žmonių vaikai auga tikruose namuose, apsupti rūpesčio, šilumos ir meilės.
2020 m. liepos 1 d. vyko jauki popietė, skirta globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių pažymėjimų įteikimui. Pažymėjimai buvo įteikti būsimiems ir
esamiems globėjams, kurie baigė mokymus pagal GIMK (globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programą.

Globėjų diena - tai proga didžiuotis tais, kurie pasiryžo atsakingam žingsniui!
G l o b ė j ų d i e n a - y p a t i n g a d i e n a,
skirta padėkoti visiems, išgirdusiems širdimi!
Akimirkos iš Globėjų dienos minėjimo
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Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos
centro organizuoto globėjams ir jų globojamiems
vaikams plaukimo baidarėmis Žeimenos upe akimirkos

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos centras birželio 29
d. organizavo globėjams ir jų globojamiems vaikams edukacinę pažintinę veiklą - žygį pažintiniu taku

Akimirkos iš kitų renginių, kurie buvo
organizuojami globėjams ir jų vaikams

Apsilankymo Sarių kaimo
bendruomenėje, kurioje buvo
kalbama apie vaiko globą
(rūpybą) šeimoje, Globos centro
veiklą ir funkcijas, bendrus
siekius ir tikslus su VVTAĮT
prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, akimirkos
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DĖMESYS SENJORAMS IR NEĮGALIESIEMS

Senų ir neįgalių žmonių globos namuose vykusios
Užgavėnių šventės akimirkos

Džiugu, kad senjorai ir neįgalieji aktyviai dalyvauja bendruomeninėje, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Smagu stebėti kaip
jie sugeba džiaugtis gyvenimu, turi be galo daug idėjų, noro bei ryžto gyventi....
Senjorų iš Dienos centro pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms „Verdenė“ atvykimo į
Švenčionių socialinių paslaugų centro Senų ir neįgalių žmonių globos namus kartu švęsti
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną akimirkos

Švenčionių socialinių paslaugų centro Senų ir neįgalių žmonių globos namų gyventojų
sausainių kepimo edukacijos akimirkos
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Kaip ir kiekvienais metais Šventos socialinės
globos namus aplankė Kalėdų Senelis. Jis pasveikino
visus su praėjusiomis Šv. Kalėdomis ir artėjančiais
Naujaisiais Metais. Senelis laikydamasis saugaus
atstumo ir dėvėdamas apsaugos priemones
apdovanojo kiekvieną gyventoją dovanėlėmis,
išklausė daugybę gražių žodžių, eilėraščių, dainų.
Buvo be galo smagu matyti šypsenas ir džiaugsmą
gyventojų veiduose.
KOVO 8-TOJI
Nuoširdūs sveikinimai mūsų senjorėms...
KIEKVIENAIS METAIS ŽIEMOS ŠVENTĖS ĮPRASMINTOS
GERAIS MOKINIŲ DARBAIS ....
Šiais metais dėl pandemijos Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos I-III klasių ir šios gimnazijos Adutiškio skyriaus II-IV
klasių mokiniai negalėjo apsilankyti pas senelius ir surengti Advento
vakaronės. Mokiniai kartu su mokytojomis (Kristina Grigel, Larisa
Ustinavičiene, Danuta Voitechovič ir Raja Krupenina) gražius
sveikinimus Adutiškio senelių namų gyventojams perdavė linkėdami
sveikų metų ir šiltų jaukių švenčių...
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GERUMAS VIENIJA
Adutiškio senelių namai drauge su Adutiškio seniūnija vykdė šaunią
iniciatyvą/paramą "Šilti, garuojantys pietūs mūsų senoliams". Šia
iniciatyva mūsų senoliai iki pavasario du kartus per savaitę gavo šiltus,
skanius bei garuojančius pietus, kuriuos pagamino Adutiškio senelių
namų virtuvės specialistai. Taip pat senoliai gavo seniūnijos dėmesį,
ilgus bendravimus ir visokeriopą jiems pagalbą.

Švenčionių miesto kultūros centras, įgyvendindamas Active Citizen
programos projektą „Gerumas vienija“, prieš Kalėdas organizavo Gerumo akciją
Švenčionių rajone.
Akcijos metu kalėdinės dovanėlės nekontaktiniu būdu buvo įteiktos Švenčionių
Zigmo Žemaičio gimnazijos lavinamosios ir socialinių įgūdžių ugdymo klasės
vaikams, Švenčionių grupinio gyvenimo vaikams, Šventos socialinės globos namų
gyventojams, Švenčionių rajono Neįgaliųjų bendruomenės pirmininkei ir
vienišiems senoliams, gyvenantiems Švenčionių mieste. Akcijos dalyviai sulaukė
ir Kalėdų Senelio ir nykštukų sveikinimų.
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Socialiniai darbuotojai - nešantys šilumą, meilę, šypsenas...Rugsėjo
mėnesį Mero padėkomis buvo apdovanoti mūsų rajono ŠILUMOS,
MEILĖS IR ŠYPSENŲ SKLEIDĖJAI
Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga apdovanoti socialinio darbo ir socialinės
paramos administravimo srityje šie pasižymėję darbuotojai:
Daiva Gudelienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus vyriausioji specialistė;
Beata Jakubianec, VšĮ ,,Adutiškio senelių namai“ socialinė darbuotoja;
Irena Liapina, Nijolės Genytės socialinės globos namų socialinė darbuotoja;
Sniežana Meidūnienė, Strūnos socialinės globos namų socialinė darbuotoja;
Aušra Rod, Strūnos socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėja;
Olga Samoroščenko, Nijolės Genytės socialinės globos namų socialinio darbuotojo
padėjėja;
Modesta Semėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Marina Silickienė, Nijolės Genytės socialinės globos namų socialinė darbuotoja;
Tatjana Ščuruk, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir
krizių centro socialinė darbuotoja;
Daiva Vaitekėnaitė, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose
tarnybos socialinio darbuotojo padėjėja;
Genadijus Vorobjovas, Strūnos socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėjas.
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ŠVENČIONIŲ RAJONAS SPORTUOJANTIS
KRAŠTAS
 NAUJI SPORTO AIKŠTYNAI MIESTUOSE
 PUIKIAI ĮGYVENDINAMA FIZINIO AKTYVUMO
SKATINIMO POLITIKA RAJONE
 INTENSYVUS IR PRODUKTYVUS KŪNO KULTŪROS IR
SPORTO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS
 SPORTINIAI LAIMĖJIMAI IR PASIEKIMAI
 DĖMESYS SPORTUOJANTIEMS
 TRADICIJA TAPĘ SPORTINIAI RENGINIAI
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Švenčionių rajone sporto veiklą įgyvendina Švenčionių rajono sporto
centras, kurio pagrindinis tikslas yra organizuoti ir įgyvendinti kūno kultūros ir
sporto politiką Švenčionių rajone, formuoti, treniruoti jaunimo ir suaugusiųjų
komandas, kurios dalyvautų respublikos pirmenybėse, ugdyti individualių sporto
šakų sportininkus, gebančius tinkamai atstovauti Švenčionių rajonui šalies čempionatuose ir
pirmenybėse, Europos ir Pasaulio čempionatuose bei olimpinėse žaidynėse.
Iš viso Švenčionių rajone registruotos 28 organizacijos, kurių viena iš veiklų yra sportinės ir kūno
kultūros veiklos organizavimas. Realią veiklą vykdo 22 sporto klubai. Vyraujančios sporto šakos
sporto klubų veikloje yra krepšinis, futbolas ir kultūrizmas.
2020 metais Švenčionių rajono sporto centro sportininkus ugdė 8 treneriai, dirbantys pagal
etatinio trenerių darbo apmokėjimo modelį. Vienam treneriui patvirtinta IV-oji kategorija, dviem - IIIioji ir dviem - I-oji kategorija. Švenčionių rajono sporto centras vykdo šių sporto šakų ugdymo
programas: lengvosios atletikos, krepšinio, jėgos trikovės, Grappling.
Nuo 2014 m. Švenčionių rajone vykdomas plaukimo projektas,
kurio dalyviai - Švenčionių rajonų ugdymo įstaigų antrokai. Projekto
tikslas - išmokyti kuo daugiau projekte dalyvaujančių vaikų taisyklingai
plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. 2020 m. projekte
dalyvavo 196 Švenčionių rajono ugdymo įstaigų antrokai ir trečiokai.
2015 m. sausio mėn.
Ignalinos kultūros ir sporto
centras ir Švenčionių rajono
švietimo pagalbos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo dėl
ugdymo paslaugų teikimo sutartį. Vadovaujantis šia sutartimi,
Ignalinos kultūros ir sporto centre vyksta plaukimo
treniruotės. Švenčionių rajono plaukikai iškovojo:
tarptautinėse plaukimo varžybose 2 pirmąsias, 3 antrąsias ir 3
trečiąsias vietas, Lietuvos jaunių čempionatuose 1 pirmąją ir
2 antrąsias vietas. 1 Švenčionių rajono plaukikas įtrauktas į Baltijos šalių čempionato Lietuvos jaunimo
plaukimo rinktinės sudėtį.
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis sporto centro treniruotes lankė 127 ugdytiniai.
Sportinio ugdymo grupių teritorinis išsidėstymas:
Sporto šaka
Švenčionys
Švenčionėliai
Pabradė
Lengvoji atletika
+
+
+
Krepšinis
+
+
+
Grappling
+
Jėgos trikovė
+
2020 m. vyko Švenčionių rajono vyrų krepšinio pirmenybės, Lietuvos mokyklų žaidynių
rajoninės ir zoninės varžybos (kvadrato, estafečių, krepšinio, lengvosios atletikos, štangos spaudimo),
Vasario 16-osios bėgimas „Bėgame už Lietuvą“, krepšinio turnyras 3x3 Švenčionių rajono miestų
taurėms laimėti, Karaliaus Mindaugo krepšinio turnyras 3x3, bėgimas Švenčionėlių gatvėmis,
krepšinio turnyras 1x1, atviros Švenčionių rajono spiningavimo varžybos, vyrų teniso turnyras,
draugiškos Švenčionių rajono miestų futbolo varžybos.
Švenčionių rajono savivaldybės sportininkai dalyvavo treniruočių stovyklose, tarptautinėse,
respublikinėse bei kitose varžybose ir pasiekė puikių rezultatų.
Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T176 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto tarybos sudėties patvirtinimo“, nuo
2015 m., Švenčionių rajono savivaldybėje veikia Švenčionių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir
sporto taryba. 2020 m. įvyko 3 posėdžiai (2019 m. - 4), svarstyti 9 klausimai (2019 m. - 11).
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO POLITIKOS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINIMUI 2020 M. IŠ SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO BUVO SKIRTA:

231,2 tūkst. Eur

168,6 tūkst. Eur skirta kt.
reikmėms, susijusioms su
sportu

15,2 tūkst. Eur skirta
sporto klubams remti
0,7 tūkst. Eur skirta
negalią turinčių žmonių
sportui

Programos
„Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis
vandenyje 2020
m.“ įgyvendinimui
skirta 8 tūkst. Eur

13,7 tūkst. Eur skirta kūno kultūros ir
sporto programų, finansuojamų konkurso
būdu, įgyvendinimui

5 tūkst. Eur skirta
savivaldybės
8,7 tūkst. Eur –
sportininkų
vaikų, jaunimo, sporto
parengimui ir
veteranų kūno
dalyvavimui
kultūros ir sporto
Europos ir pasaulio
veikloms
čempionatuose,
savivaldybėje:
pirmenybėse, taurės
čempionatams,
varžybose, kituose
žaidynėms,
tarptautiniuose ir
treniruotėms,
kompleksiniuose
sveikatingumo ir
sporto renginiuose
kitiems masiniams
sporto renginiams
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GERĖJANTI SPORTINĖ INFRASTRUKTŪRA RAJONE
2020 METAIS BUVO BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO
VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS“

Sportinė infrastruktūra prie
Žeimenos upės

Dviejose skirtingose miesto vietose buvo įrengtos dvi daugiafunkcinės sporto aikštelės su
aikštelėms būtina įranga (tinklai, krepšinio stovai ir t.t). Teritorijoje palei Žeimenos upę įrengtas
lauko stalo teniso stalas, riedučių rampa.
Džiugu stebėti, kad šios aikštelės yra įveiklintos šimtu procentų....

Sportinė infrastruktūra
daugiabučių
gyvenamųjų namų
kvartale Vilniaus g.
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2020 METAIS BUVO BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ
ERDVIŲ SUTVARKYMAS“
Projekto dėka atnaujintas sporto aikštynas prie Švenčionėlių
progimnazijos, įrengti bėgimo takai, šuolio į tolį ir rutulio stūmimo sektorius,
bėgimo sektorius, futbolo aikštelė, lauko gimnastikos sienelės. Lauko gatvės
teritorijoje įrengta rampa riedučiams bei teniso kortų aikštelė.
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BAIGUS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,
PROGIMNAZIJOS, MOKYKLOS G. 24, ŠVENČIONĖLIUOSE,
III A. PATALPŲ REMONTO DARBUS

ATNAUJINTA KREPŠINIO AIKŠTELĖ SVIRKŲ KAIME

buvo suremontuota sporto salė, pakeista sporto įranga

KARKAŽIŠKĖS KAIME
ĮRENGTA TINKLINIO
AIKŠTELĖ

DĖL SAUGUMO IR
PATOGUMO, ADUTIŠKYJE
ĮRENGTA KREPŠINIO
AIKŠTELĖS TVORA

PAŠAMINĖS KAIME ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ
,,KARTOS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PLĖTRA PAŠAMINĖS KAIME“
ĮRENGTA DAUGIAFUNKCINĖ KREPŠINIO AIKŠTELĖ SU LAUKO
TRENIRUOKLIAIS
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Artimiausiu metu bus atliekami senų gimnastikos
įrenginių demontavimo darbai ir vietoj jų bus įrengti
nauji

2020 M. PRADŽIOJE SPORTO RĖMIMO FONDUI BUVO
PATEIKTA KONKURSINĖ PROJEKTO ,,NAUJA ERDVĖ NAUJOS GALIMYBĖS SPORTUOJANČIAI
BENDRUOMENEI" PARAIŠKA

Naujų gimnastikos įrenginių maketai

Birželio mėnesį, po ilgo vertinimo laikotarpio, projekto paraiška gavo 95
balus ir buvo įvertinta teigiamai.
Projekto tikslas - įrengti Švenčionių rajono bendruomenei tinkamai pritaikytą sporto
erdvę, užtikrinti saugias sportinių erdvių sąlygas ir platesnes galimybes bendruomenės fiziniam
lavinimui, maksimaliam užimtumui, skatinti bendruomenės fizinį aktyvumą, sudaryti galimybes
bendruomenės nariams labiau pažinti vieniems kitus vykdant bendras veiklas, sportinius
renginius, taip skatinat vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir sporto klubų fizinį aktyvumą, aktyvų
laisvalaikio praleidimą ir sporto plėtrą.
Projekto vykdymo metu planuojama įvykdyti 9 susitikimus / mokymus po atviru dangumi senjorams, vaikams
ir gyvenamosios vietos bendruomenei

Įrengti sportinę erdvę įsigyjant lauko treniruoklių komplektą (1 komplektas (11 vnt.)), gimnastikos įrenginių
komplektą (1 komplektas (4 vnt.)) ir futbolo vartų komplektą ( (1 komplektas (2 vartai, 2 tinklai))

Projekto vykdymo metu planuojama įvykdyti 4 fizinio aktyvumo užsiėmimus

2020 m. buvo pateikta paraiška, pasirašyta finansavimo sutartis. Pradėti vykdyti viešieji
pirkimai.
Planuojama, kad 2021 m. projektas bus baigtas ir bus įrengta puiki erdvė, skatinanti fizinį
aktyvumą.
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

PLANUOJAMOS ARENOS VIZUALIZACIJA

„SPORTO PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 4,
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV.
STATYBA“
Švenčionėlių mieste, sklype Stoties g. 4, centrinėje miesto dalyje
numatyta pastatyti sporto paskirties pastatą - daugiafunkcinę sporto
areną.
2020 metais parengta statybos aikštė - nugriautas netinkamas
eksploatuoti buvusios mokyklos pastatas su pagalbiniais pastatais.

2020 m. rugpjūčio 28 d. visi norintys atsisveikinti su šiuo daug nuostabių
prisiminimų, žinių, nuotykių ir jausmų išgyventu pastatu, buvo kviečiami į
"Atvirų durų" valandas buvusioje Švenčionėlių 2-oje vidurinėje mokykloje.

Atlikus vešiųjų pirkimo procedūras, pasirašyta sutartis dėl arenos
projektavimo paslaugų. Parengti ir pristatyti visuomenei projektiniai
pasiūlymai.
Projektuojamas pastatas - vieno-dviejų aukštų. Pastate numatyta
sporto salė, atitinkanti FIBA reikalavimus, administracinės patalpos,
grupinių užsiėmimų salės, treniruoklių (fitneso) salė, salė skvošui ir kt.
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RENGINIAI, VARŽYBOS
2020 metai dėl besitęsiančios pandemijos nebuvo gausūs renginių, tačiau tradiciniai renginiai, pakoregavę savo programas, įvyko sėkmingai.
Dėl Covid-19 viruso plitimo apribojus sporto varžybų organizavimą, sporto varžybos ir renginiai vyko tik 2020 m. sausio - vasario bei birželio rugsėjo mėn.
TRADICIJA TAPĘS RENGINYS ,,BĖGAME UŽ LIETUVĄ“

LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RAJONINĖS ŠTANGOS
SPAUDIMO VARŽYBOS

LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ RAJONINĖS ESTAFEČIŲ
,,DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ VARŽYBOS
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TENISO TURNYRAS SARIŲ SPORTO
AIKŠTYNE

ŠVENČIONIŲ RAJONO VYRŲ 3X3
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

DRAUGIŠKOS FUTBOLO
VARŽYBOS NAUJAJAME
STADIONE
ŠVENČIONĖLIUOSE!

Liepos 5 d. Švenčionėlių miesto Lauko gatvės sporto aikštyne
vyko tradicinis ,,3X3‘‘ KREPŠINIO

TURNYRAS
VALSTYBĖS DIENAI PAMINĖTI

KARANTINO METU, KAI SPORTUOTI SPORTO SALĖSE IR AIKŠTYNUOSE NEBUVO
LEIDŽIAMA, SPORTUOTI GALĖJOME PASITELDAMI KITAS PLATFORMAS

236

PENKTĄJĮ KARTĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO
SPORTO CENTRO ORGANIZUOTAS TRADICIJA
TAPĘS BĖGIMAS ŠVENČIONĖLIŲ GATVĖMIS

2020 m. spalio 17 d. Sariuose vyko ATVIROS ŠVENČIONIŲ RAJONO SPININGAVIMO VARŽYBOS. Tai buvo jau ketvirtosios varžybos mūsų
rajone. Visi dalyviai varžėsi dėl asmeninių apdovanojimų, o dalyvių skaičius šiais metais buvo rekordinis. Dalyvavo net virš 100 dalyvių.
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PASIEKIMAI
2020 m. Švenčionių rajono sportininkai Lietuvos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatuose iškovojo 7 pirmas vietas, 9 antras ir 10 trečių vietų. 3
Švenčionių rajono sportininkai yra Lietuvos olimpinės rinktinės nariai, 8 - Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai, 3 - Lietuvos jaunimo rinktinės nariai
ir 1 Lietuvos jaunų rinktinės narys.

DŽIUGAS KARKLELIS SKYNĖ MEDALIUS
ALYTUJE

ŠVENČIONIŲ LENGVAATLEČIAI
LIETUVOS ČEMPIONATE PIRMI

Džiugo vardas ne kartą skambėjo Alytaus baseine, kuriame
jis puikiai startavo.
Džiugas užėmė antrąją vietą plaukdamas 200 m ir 400 m
kompleksiniu plaukimu, o bronzą – 200 m krūtine distancijoje.
Plaukdamas visus šiuos nuotolius šešiolikametis mūsų plaukikas
pateko į stipriausiųjų aštuntukus tarp suaugusiųjų ir plaukė
finaliniuose plaukimuose. Čia jis pridėjo dar vieną bronzos medalį
plaukdamas 400 m kompleksu.

2020 m. vasario 21-22 dienomis Klaipėdoje
vyko Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas,
Lietuvos jaunimo čempionatas, kuriame dalyvavo bene
rekordinis skaičius šalies olimpinės rinktinės kandidatų.
Puikiai
pasirodę
Švenčionių
lengvaatlečiai
komandinėje įskaitoje rajonų grupėje užėmė pirmą
vietą.

LIETUVOS VAIKŲ
UŽDARŲ
PATALPŲ
LENGVOSIOS
ATLETIKOS ČEMPIONATAS, kuriame Einoras
Panevėžyje

vyko

Žavoronkovas laimėjo 2-ąją vietą, Ingrida Vaisiūnaitė 6tą, o Emilija Rimovič 8-tą vietas!

Stipriausi Lietuvos vaikų amžiaus grupės lengvaatlečiai
susirinko 2020 m. birželio 30 dieną, Šiauliuose, kur vyko

LIETUVOS
LENGVOSIOS
ATLETIKOS
PIRMENYBĖS. Švenčionių rajoną atstovavo 6 mūsų klubo

LIETUVOS TRIATLONO
ČEMPIONATAS

jaunieji ėjikai. Puikiai pasirodė Einoras Žavoronkovas iškovojęs 2ąją vietą, Adriana Lalaitė laimėjo 5-ąją, o Ingrida Vaisiūnaitė 6-ąją
vietą. Emilija Rimovič, Augustė Kunickaja, Adėlė Lasevičiūtė
atitinkamai užėmė 7, 10 ir 11 vietas! Sveikiname trenerį Viktorą
Meškauską ir sportininkus❗️👏

Liepos 5 d. Trakuose vyko
Lietuvos
triatlono
čempionatas
(http://trakutriatlonas.lt/).
Sprinto
distancijoje (750m plaukimas + 20 km
dviratis + 5 km bėgimas) trečiąją vietą
iškovojo Džiugas Karklelis.
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2020
dienomis,

m. liepos
Alytuje

17-18
vyko

ŠVENČIONIŲ RAJONUI - VISA
APDOVANOJIMŲ PAKYLA

LIETUVOS
JAUNIŲ
ČEMPIONATAS.

2020 m. liepos 10 dieną Marijampolėje
vyko Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos
čempionatas. Tris prizines vietas vaikinų tarpe
laimėjo mūsų rajono sportininkai. Čempionu tapo
Lukas Lasevičius, 2-ąją vietą iškovojo Liudas
Grincevičius, 3-ąją Mantas Balevičius. Mergaičių
tarpe čempione tapo Justė Perveneckaitė, 4-ąją
vietą iškovojo Gabija Užlytė.

Sėkmingiausiai jame pasirodė Erik
Černiavski
(treneris
Z.
Zenkevičius). Jis čempionu tapo du
kartus. Laimėjo 1500 m ir 3000 m
distancijose.

SKAUDVILĖS TRIATLONAS
Rugpjūčio 2 dieną, mažame miestelyje netoli
Tauragės, Skaudvilėje įvyko trečiasis triatlono taurės
etapas (https://www.triatlonotaure.lt/stages/52/results). Čia
susirinko apie 300 dalyvių, tarp jų ir Švenčionių rajono
sportininkai Džiugas Karklelis ir Donatas Kujelis.
Šį kartą šešiolikmetis plaukikas puikiai pasirodė ir
nusileidęs tik šio sezono lyderiui Lukui Prokopavičiui iš
Panevėžio, iškovojo antrąją vietą tarp visų 99 dalyvių.

2020 m. rugpjūčio 1-2 dienomis Piarnu (Estija)

BALTIJOS ŠALIŲ JAUNIŲ U18 IR
JAUNIMO U20 LENGVOSIOS ATLETIKOS
ČEMPIONATAS. Lietuvos rinktinės sudėtyje
vyko

startavo du Švenčionių sporto centro auklėtiniai.
Čempionate labai sėkmingai pasirodė Erik Černiavski
(treneris Z. Zenkevičius). Jis nugalėjo jaunių U18 grupėje
1500 m ir 3000 m rungtyse. U20 grupėje startavo Justas
Sažinas (treneris R. Turla). 1500 m rungtyje jis finišavo
penktas, o 3000 m - šeštas.

PIRMOSIOS VIETOS BIRŠTONE 2020 🏆🏆🏆🏆🏆
2020 m. rugsėjo 5 dieną Birštone vyko tradicinės olimpinio vicečempiono A. Mikėno
memorialo sportinio ėjimo varžybos! 🔥 Puikiai pasirodė Artur Mastianica, Adrija ir Nora
Meškauskaitės, Justė Perveneckaitė, Lukas Lasevičius iškovodami 1⃣-ąsias vietas! 🚀 Ingrida
Vaisiūnaitė, Tauras Grincevičius, Einoras Žavoronkovas ir Mantas Balevičius laimėjo 2⃣-ąsias
vietas, o Martynas Beperščius iškovojo 3⃣-ąją vietą! 💪 Ugnė Kerulytė, Gabija Užlytė ir Emilija
Rimovič laimėjo 4⃣-ąsias vietas, Deividas Balevičius5⃣-ąją, o Deimantas Kukis ir Augustė
Kurnickaja 6⃣-ąsias vietas.
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TRIATLONO TAURĖ DRUSKININKUOSE
Paskutinis triatlono taurės etapas Druskininkuose
sukvietė rekordinį skaičių dalyvių - virš 500.
Sprinto distancijoje (750 m plaukimas + 20 km dviratis
+ 5 km bėgimas) startavo net 156 dalyviai. Ant pakylos elito
grupėje lipo ir švenčionėliškis Džiugas Karklelis. Sprinto
rungtyje iškovojo antrąją vietą elite, ir tuo pačiu buvo antras
V25 grupėje, tašku aplenkęs Nojų Balkevičių, o tarp
šešiolikmečių trečiąją vietą iškovojo Ditas Šidlauskas.

DRUSKININKAI 2020
2020 m. rugsėjo 12 dieną vyko
tarprautinės sportinio ėjimo varžybos
Druskininkuose! 🔥 Justė Perveckaitė,
Adrija Meškauskaitė ir Lukas Lasevičius
iškovojo 1-ąsias vietas! 🏆 Einoras
Žavoronkovas,
Mantas
Balevičius,
Martynas Beperščius ir Artur Mastianica
laimėjo 2-ąsias vietas! Nora Meškauskaitė
ir Tauras Grincevičius laimėjo 3-ąsias
vietas!

VILNIAUS MARATONAS 2020
Rugsėjo mėn. 12-13 dienomis Vilniuje vyko Vilniaus maratonas. Kartu vyko ir Lietuvos maratono
čempionatas. Jame dalyvavo ir Švenčionių rajono sporto centro bėgikai.
Klasikinėje maratono rungtyje (42 km. 195 m) Modestas Dirsė finišavo penktas (tarp lietuvių - ketvirtas).
Pusmaratonio bėgime (21 km. 098 m) Lukas Tarasevičius iškovojo trečiąją vietą.
10 km rungtyje Rimvydas Alminas finišavo ketvirtas. 5 km distancijoje nugalėtoju tapo Aivaras
Čekanavičius. Nugalėtoju 1 km rungtyje, tapo Gytis Andreikėnas, Dainius Rudzinskis finišavo antras,
Laurynas Grochovskis atbėgo ketvirtas.
Visus šiuos Vilniaus maratone dalyvavusius bėgikus treniruoja Švenčionių rajono sporto centro treneris Zenonas Zenkevičius.

🏆ALYTUS 2020
Alytuje vyko tarptautinės sportinio ėjimo varžybos. Daugelį medalių nuskynė mūsų rajono
sportininkai‼️ Visą apdovanojimų pakylą 3 km distancijoje užėmė 1⃣ Lukas Lasevičius, 2⃣Mantas
Balevičius ir 3⃣Liudas Grincevičius! 🚀 Justė Perveneckaitė laimėjo 1-ąją vietą, Gabija Užlytė 3ąją vietą🎉, o 5 km distancijoje Tauras Grincevičius iškovojo 2-ąją, o Martynas Beperščius 3ąją vietas! Ingrida Vaisiūnaitė laimėjo 2-ąją, o Emiliją Rimovič 3-ąją vietas! Einoras
Žavoronkovas iškovojo 2-ąją vietą!
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PRIENAI 2020
Mūsų rajono sportininkai varžėsi sportinio ėjimo varžybose
Prienuose! Pirmąsias vietas iškovojo Justė Perveneckaitė, Ingrida
Vaisiūnaitė ir Lukas Lasevičius, 2-ąsias vietas laimėjo Martynas
Beperščius, Mantas Balevičius, Einoras Žavoronkovas, Emilija
Rimovič, o 3-ąsias vietas užėmė Liudas ir Tauras Grincevičiai, Ugnė
Kerulytė‼️

Pergalingai 2020-2021 metų sezono

MOKSLEIVIŲ

Smiltynėje vyko tarptautinės bėgimo varžybos
„GINTARINĖ JŪRMYLĖ 2020“ bei LIETUVOS
ATVIRAS RUDENS KROSO ČEMPIONATAS IR
JAUNIMO ČEMPIONATAS

KREPŠINIO

LIETUVOS
LYGOS U14

berniukų čempionate startavo ,,Švenčionių SC“ komanda,
treniruojama Ričardo Jarošo, Tado Garlos ir Pauliaus
Kamarausko, kuri po sunkios ir įnirtingos kovos nugalėjo
,,Sostinės KM-VI“ rezultatu 67:64!

Sėkmingiausiai varžybose pasirodė: Justas Sažinas, jūrmylės
bėgimo rungtyje jaunimo amžiaus grupėje, jaunių amžiaus grupėje
- Erik Černiavki (treneris Z. Zenkevičius) užėmę pirmas vietas,
suaugusiųjų amžiaus grupėje - Lukas Tarasevičius (treneris Z.
Zenkevičius) užėmė antrą vietą, ketvirtą vietą jaunimo amžiaus
grupėje užėmė Gytis Andreikėnas (treneris Z. Zenkevičius).

ATVIRAS LIETUVOS KROSO TAURĖS I ETAPAS
JURBARKE
Suaugusiųjų 6 km rungtyje pirmas finišavo Lukas Tarasevičius.
Jo rezultatas - 21:28. Antrąją vietą iškovojo Rimvydas Alminas, jo
rezultatas - 21:43. Šioje distancijoje varžėsi ir jaunimas. Gytis
Andreikėnas nuotolį įveikęs per 23:58 - užėmę antrąją vietą.
Jaunių amžiaus grupės sportininkai bėgo 4 km distanciją. Šioje
rungtyje eilinę pergalę iškovojo Erik Černiavski, jo rezultatas - 14:33.
Visi išvardinti sportininkai treniruojasi pas Švenčionių sporto centro
trenerį - Zenoną Zenkevičių.
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APDOVANOTI GERIAUSI ŠVENČIONIŲ
RAJONO SPORTININKAI
2020-ieji visam pasauliui buvo sudėtingi metai. Ne išimtis ir sporto
sritis. Buvo nukeltos olimpinės žaidynės, galėjo vykti tik nedidelė dalis
sporto varžybų. Taip pat buvo sudėtingos sąlygos ir treniruotis. Labai
džiugu, kad Švenčionių rajono sportininkai nepasidavė ir 2020 metais
pasiekė aukštų rezultatų ir iškovojo daug prizinių vietų!
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, buvo išrinkti ir apdovanoti 2020 metais labiausiai nusipelnę
Švenčionių rajono sportininkai. Tik šiais metais statulėlės įteiktos nuotoliniu būdu. Sportininkai buvo
apdovanoti už Švenčionių rajono vardo garsinimą.
Geriausių 2020 metų sportininkų penketukas:
Adrija Meškauskaitė (lengvoji atletika) - Lietuvos jaunimo žiemos ir vasaros čempionatų
čempionė. Lietuvos 20 km suaugusiųjų čempionato prizininkė, treneris Viktoras
Meškauskas.
Artur Mastianica (lengvoji atletika) - Lietuvos čempionas, treneris Viktoras Meškauskas.
Erik Černiavski (lengvoji atletika) - Pabaltijo šalių jaunių čempionas, Lietuvos jaunių
čempionas, treneris Zenonas Zenkevičius.
Lukas Tarasevičius (lengvoji atletika) - Lietuvos vicečempionas, treneris Zenonas
Zenkevičius.
Natas Burokas (grappling) - tarptautinių varžybų čempionas, Lietuvos čempionas, treneris
Dainius Burokas.
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ŠVENČIONIŲ RAJONAS ENERGIJA TRYKŠTANTIS
KRAŠTAS
 GAUSA TRADICINIŲ RENGINIŲ
 PALAIKOMOS INICIATYVOS
 PROPOGUOJAMOS NAUJOS KULTŪROS
PUOSELĖJIMO FORMOS
 PARENGTA NALŠIOS MIUZIEJAUS
ATNAUJINIMO KONCEPCIJA
 ATNAUJINTA NALŠIOS MUZIEJAUS
INTERNETINĖ SVETAINĖ
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2020 m. Švenčionių rajono savivaldybėje veikė trys (Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės)
miestų kultūros centrai bei devyni jų skyriai.

Švenčionių miesto kultūros centrui priklauso Adutiškio, Stanislavavo, Strūnaičio, Vidutinės
skyriai, Švenčionėlių miesto kultūros centrui - Kaltanėnų, Sarių, Pašaminės, Pabradės miesto kultūros
centrui - Magūnų, Pavoverės skyriai. Kultūros centrų ir jų skyrių skaičius nesikeitė nuo 2013 m.
2018 m. vasario 14 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Kultūros
rėmimo programa „Kultūrinės veiklos plėtros ir materialinės bazės stiprinimo Švenčionių rajone
programos projektų finansavimas“ (2020 m. vasario 27 d. patvirtintas aprašo keitimas). Paraiškas
Projektams finansuoti galėjo teikti Švenčionių rajono biudžetinės kultūros įstaigos, meno mokyklos,
Savivaldybėje registruotos meno ir kultūros srityje veikiančios nevyriausybinės organizacijos.
Finansavimas skiriamas Projektams, kurie skatina kultūros ir meno atsinaujinimą, kultūros meno
mėgėjų kolektyvų materialinės bazės stiprinimą, rajono gyventojų meninę saviraišką, tenkina jų
kultūrinius ir pilietinius poreikius, yra tęstiniai ir turi išliekamąją vertę.
2020 m. šios programos įgyvendinimui Savivaldybės administracija skyrė 20 tūkst. eurų
finansavimą. Konkurse dalyvavo 8 paraiškos ir 3 prašymai bendrafinansavimui.

Iki kovo mėnesio, kol šalis dar nebuvo suvaržyta karantino, rajone vyko
tradiciniai renginiai, šventės
SAUSIO 13 D. MINĖJIMAS
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TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENOS MINĖJIMAS ŠVENČIONYSE

TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENOS MINĖJIMAS
ŠVENČIONĖLIUOSE

PABRADĖJE
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VASARIO 16 D. MINĖJIMAS. Renginių ciklas prasidėjo Švenčionių rajono sporto centro organizuotu bėgimu „Bėgame už laisvę“, į kurį šiais
metais užsiregistravo rekordinis dalyvių skaičius - net 237 bėgikai. Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, o Švenčionių
miesto kultūros centro salėje vyko iškilmingas minėjimas.
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UŽGAVĖNĖS RAJONE

2020 M. VASARIO 20 D. PABRADĖS MIESTO KULTŪROS CENTRE VYKO ĮSPŪDINGAS KONCERTAS
„UŽAUGĘ SU DŪDOMIS“
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JAV AMBASADOS LIETUVOJE KONCERTAS PABARDĖJE
Akimirkos iš vykusio roko grupės koncerto ir susitikimo, kuriame buvo pristatytos didžiausios pratybos Europoje “Defender - Europe 2020“

KOVO 11-OJI RAJONE
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2020 m. kovo viduryje paskelbus karantiną, užsivėrė kultūros įstaigų durys, teko atšaukti masinius renginius, tačiau kultūrinis gyvenimas rajone
dėl pandemijos nesustojo ir be kultūros žmonės neliko. Šiuolaikinių technologijų dėka, kultūrą pavyko skleisti ne tik tradiciniais būdais. Edukacijos,
koncertai, parodos persikėlė į elektroninę erdvę. Atsirado naujos formos: knygų skaitymas, skelbiami įvairūs konkursai, transliuojamos repeticijos,
įvairios pamokėlės, kino filmų demonstravimas po atviru dangumi, vyko tiesioginės transliacijos ir įvairių reportažų filmavimai.

Kiekvieną vakarą vaikams buvo skaitomos
pasakos...

Organizuojami įvairūs konkursai...

Motinos diena šiais
metais buvo
kitokia.....tačiau
Kultūros centrai
rado būdą šią šventę
paminėti....
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GEDULO IR VILTIES DIENA

Pasitelkiant rajone esančias bendruomenes, iniciatyviausius tautinių mažumų bendruomenių narius, 2020 metais Tautinių mažumų departamentui
parėmus projektą ir skyrus jo įgyvendinimui subsidiją, birželio mėn. Švenčionėlių mieste vyko didelio populiarumo ir pasisekimo sulaukęs tautinių
mažumų meno mėgėjų kolektyvų festivalis „BENDRA TAUTŲ KALBA”
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2020 m. birželio 1 d. 17.00 val. visoje Lietuvoje vyko muzikinė visuotinė akcija „AČIŪ, LIETUVA“. Muzikos kalba iš visos širdies visa
šalis vienu metu susirinko pasakyti "Ačiū"! Gražios akcijos metu „Ačiū, Lietuva“ dėkojome medikams, pareigūnams, savanoriams,
dvasininkams, rėmėjams, pardavėjams, vaistininkams ir visiems nuoširdžiai dirbusiems, kad galėtumėme lengviau išgyventi sunkumus.

ŠVENTINIS KONCERTAS VALSTYBĖS DIENAI PAMINĖTI MIESTUOSE
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Jaunimo iniciatyvos dėka organizuotas renginys „CHILL PARKAS“ Švenčionių miesto parke

PABRADĖS MIESTO ŠVENTĖ
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NUOTAIKINGAS ŠURMULYS VIDUTINĖJ
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AKTYVUS MERO ŠEŠTADIENIS SU 4000 TRENKTURO ŽYGEIVIŲ PO ŠVENČIONĖLIŲ APYLINKES

BALTARUSIJOS PALAIKYMO AKCIJA ,,LAISVĖS
KELIAS“
Solidarizuojantis su Baltarusija, kovojančia dėl demokratinių
permainų, Vilniuje buvo organizuotas „Laisvės kelias“. Nuo
Katedros aikštės iki valstybinės sienos su Baltarusija
nusidriekė gyva grandinė žmonių, taip simboliškai parodanti
kaimynams, kad jie ne vieni. Prie akcijos prisijungė mūsų
meras Rimantas Klipčius, mero patarėjas Erikas Demidovas
ir tarybos narys Rimas Klipčius.
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Sarių ežero paplūdimyje vyko šeštasis vaistažolių rinkimo čempionatas „ŠVENČIONYS - LIETUVOS VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖ“ IR „PIRTIES
DIENA“. Čempionate dalyvavo 12 komandų.

Meras su čempionato nugalėtojais

Švenčionių miesto parke organizuota rudens šventė „IN RUBEŽIAUS“. Šventė buvo šiek tiek kitokia, be seniūnijų tradicinių
kiemelių...Tačiau kupina šurmulio ir muzikos....
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Nors šventė buvo šiek tiek kitokia, bet vis tik prekybininkų mugė, loterija, vykusi nuo 8.00 valandos ryto,
sukvietė nemažą būrį miesto gyventojų ir svečių.
Mugėje buvo didelis vaiskrūmių, vaismedžių, įvairių dekoratyvinių augalų, mėsos ir duonos gaminių
pasirinkimas. Kermošiuje taip pat vyko tradicinė loterija, šios šventės „perliukas“, kurią kasmet organizuoja
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius.
Loterijos dalyvis
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Pabradės miesto kultūros centras visą vasarą organizavo vasaros koncertų ciklą ,,MUZIKINIAI KETVIRTADIENIAI“

Švenčionėlių mieste vykusio 6 regioninio liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalio “ANT SARIOS KRANTŲ“ akimirkos.
Festivalyje dalyvavo net šešios kapelos iš Rytų Aukštaitijos regiono.
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EGLIŲ ĮŽIEBIMO ŠVENTĖS MIESTUOSE
2020 m. gruodžio 4 d. be koncerto, mugės ir įprasto šventei šurmulio įžiebta eglė ir visos dekoracijos Švenčionių miesto parke, o taip pat didelis ir
spalvotas kalėdinis burbulas prie pašto. Nebuvo koncerto, bet Švenčionių miesto kultūros centro kūrybinė grupė iš anksto nufilmavo ir žiūrovams pristatė
filmuką FB paskyroje.
Visus švenčioniškius artėjančių švenčių proga pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius ir palinkėjo, kad šventės būtų
jaukios, dosnios, kad Kalėdų Senelis paliktų daug dovanų, o miesto parkuose papuoštos Kalėdų eglės džiugintų širdis ir padėtų laukti Kalėdų stebuklo.
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Minint Pasaulinę neišnešiotų naujagimių dieną 27-iuose Lietuvos miestuose bei
rajonuose purpurine spalva nusidažė virš 30 pastatų. Švenčionių rajone
purpurine spalva šviečia Švenčionių rajono savivaldybės administracinis
pastatas.

Džiaugiamės, kad Švenčionėlių kultūros centro projekto ,,Kuriame miesto istoriją II” saulės laikrodis įtrauktas į tarptautinį
internetinį katalogą̨ - svetainėje sundialatlas.net. 🎉🎉🎉 Dabar bet kuris pasaulio
gyventojas pagal tai gali sužinoti, kur yra Švenčionėliai!
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NALŠIOS MUZIEJAUS IR REŠKUTĖNŲ TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO VEIKLA
Švenčionių mieste veikia Nalšios muziejus ir du jo padaliniai Reškutėnuose: Tradicinių
amatų centras ir Reškutėnų filialas. Muziejus ir jo padaliniai koordinuoja rajono tradicinių
amatininkų veiklą, sudaro sąlygas tautinio paveldo produktų gaminimui, pristatymui ir
realizavimui, vykdo edukacinius užsiėmimus ir kitus mokymus, organizuoja renginius, parodas,
rengia ekspozicijas, organizuoja ekspedicijas.
2020 metais Nalšios muziejų ir jo padalinius aplankė 3840 lankytojų.
2020 m. buvo pasirašyta projektavimo darbų sutartis dėl Nalšios muziejaus atnaujinimo
koncepcijos, kuri metų pabaigoje buvo parengta ir pristatyta:

Įgyvendinant projektą „Nalšios muziejaus skaitmeninis ekspozicijos atnaujinimas", kuris buvo
teiktas Lietuvos kultūros tarybai, buvo atnaujintas interneto puslapis www.nalsia.lt.
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DĖMESYS
BENDRUOMENĖMS IR
NEVYRIAUSYBINĖMS
ORGANIZACIJOMS
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Bendruomeninių organizacijų dalyvavimas stambesnėse asocijuotose struktūrose yra svarbus
siekiant pačių bendruomeninių organizacijų išsikeltų tikslų. Švenčionių rajone 2005 m. įsteigta
Švenčionių krašto kaimo bendruomenių asociacija. Jos tikslai:
 apjungti veikiančias rajono kaimo bendruomenes siekiant skatinti ir palaikyti vietines
Švenčionių rajono žmonių iniciatyvas švietimo, kultūros, socialinės paramos, gamtos apsaugos ir
kitose srityse;
 telkti asociacijos narius bendroms ekonominėms, socialinėms, ūkinėms, kultūrinėms
problemoms spręsti;
 padėti kaimo vietovių gyventojams kurti naujas kaimo bendruomenes;
 padėti užmegzti atskiroms bendruomenėms tarptautinius ryšius su kitų Respublikos
rajonų bendruomenėmis, kitų šalių bendruomenėmis, skleisti bendruomenių iniciatyvas, darbo patirtį.
Asociacija jau keletą metų nevykdė veiklos. Iki 2019 m. asociacija vienijo 13 bendruomenių.
2019 m. nuspręsta atgaivinti asociacijos veiklą: organizuoti trys susirinkimai, paskatinta daugiau
bendruomenių stoti į asociaciją, išrinkti nauji valdymo organai, parengtas naujų įstatų projektas. 2020
m. vasario mėn. patvirtinta ir įregistruota nauja įstatų redakcija. Nuo 2020 m. asociacija vienija 30
bendruomenių (77 proc. visų rajono bendruomenių).
Nepaisant pandeminės situacijos šalyje, nuo 2020 m. asociacija aktyviai pradėjo dalyvauti
projektinėje veikloje. Finansuoti keturi projektai, kurių bendra vertė 13.693,00 Eur.
2020 m. Švenčionių rajone buvo registruotos 39 kaimo bendruomenės. Kaimo bendruomenių
aktyvumas yra labai skirtingas: 1 šiuo metu likviduojama, 11 - veiklų nevykdė, 27 - aktyviai
vykdančios veiklas.
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 2020 m. balandžio mėnesį Švenčionių rajono savivaldybės administracija
paskelbė 2020 metų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020
metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą
savivaldybėse" įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje projektų atrankos konkursą ir
kvietė teikti paraiškas.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2020 m.
Švenčionių rajono savivaldybei skirtas finansavimas – 16.669,00 Eur (panaudota 15.987,76 Eur,
grąžinta 681,24 Eur).
Paraiškas pateikė ir finansavimą gavo 16 bendruomeninių organizacijų. 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.
 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kasmet kviečia teikti paramos
paraiškas pagal nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. 2020 m.
paraiškas į veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“
pateikė 5 bendruomenės, 2 iš jų gavo finansavimą, skirta suma - 4.496,00 Eur.
 Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ 2020 m. kvietė
teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos
Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos
plėtros strategijos priemonės veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir
pilietiškumo ugdymui (krašto tradicinių renginių organizavimas, stovyklos, konferencijos,
išvykos) priemonę ,,NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas“. Paraiškas pateikė ir gavo
finansavimą 2 bendruomenės, skirta suma – 35.288,00 Eur.
SAVIVALDYBĖS IR BENDRUOMENIŲ BENDRADARBIAVIMAS ĮGYVENDINANT
PROJEKTUS
Šiais laikais bendradarbiavimas visuomenėje yra labai svarbus, nes nuo to kaip asmenys
bendradarbiauja su kitais, priklauso jų siekiami rezultatai bei tikslai. Šiandien vis daugiau žmonių
buriasi į visumą, siekdami bendro tikslo, efektyvesnio darbo, naudojasi kitų asmenų žiniomis,
įgūdžiais bei patirtimi, nes bendradarbiaujant galima pasiekti kokybiškesnio darbo, geresnių
rezultatų, suteikiama didesnė galimybė atsiskleisti individo, organizacijos gabumams bei lankstumui.
Viso to siekdamos bendruomenės ir savivaldybė puikiai bendradarbiauja įgyvendindama bendrus
projektus.

TURIME LABAI GRAŽIŲ PAVYZDŽIŲ❗️

2019 m. Trūdų bendruomenė teikė paraišką pagal VPS priemonę
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, veiklos sritis
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja
KPP)“. Gauta parama - 80.945,00 Eur su PVM suma iš Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų bendruomenės namų statybai
Trūdų kaime.
Projekto partneris - Švenčionių rajono savivaldybė. Prie projekto
įgyvendinimo prisidėjo nuosavu piniginiu įnašu.
2020 m. projektas įgyvendintas: pastatytas apie 61,31 m2 bendro ploto su
vidine ir išorine apdaila iš atskirų modulių surenkamas pastatas su terasa, įrengti
vandentiekio, buitinių nuotekų ir lauko elektros tinklai ir sutvarkyta teritorija.
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❗️ ,,Būtina paminėti - viso
to, ką šiandien turime, tikrai
nebūtume pasiekę be Švenčionių
rajono savivaldybės gerbiamo
Mero
Rimanto
Klipčiaus
sulaukto dėmesio šia mums labai
svarbia
tema.
Taip
pat
Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos
pagalbos,
bendravimo ir įsijautimo į
situaciją.
Sulauktas
teigiamas
sprendimas iš
savivaldybės
tarybos dėl pritarimo projektui ir
buvimu
projekto
partneriu,
projektui davė žalią šviesą. Turėti
palaikymą iš vietos valdžios,
kaimo
bendruomenei
yra
nepaprastai
malonu
ir
reikšminga🙂“ - mintimis dalijosi
bendruomenės pirmininkė Dovilė
Pavliukevičienė.

DŽIAUGIAMĖS KARTU SU
BENDRUOMENE

2020 m. vasaris

2020 m. gruodis

2020 m. bendradarbiaujant su Pabradės miesto bendruomene „Domus“ buvo
baigtas projektas
,,BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PABRADĖS
MIESTE“

Bendradarbiaujant kartu buvo sukurta nuostabi viešoji erdvė
bendruomenės renginiams, poilsiui...
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2020 m. Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su
partneriu Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“ pateikė paraišką pagal
VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą
(reglamentuoja KPP)“ Svirkų kaime bendruomenės namų statybai. Projektu
siekiama pastatyti Svirkų bendruomenei kultūros paskirties (bendruomenės namus), kompaktiško
tūrio, vieno aukšto 117,96 m² lakoniškos išraiškos pastatą, sukuriant viešojo naudojimo zoną,
skatinančią laisvalaikio, poilsio, kultūrinio bei švietėjiško gyvenimo praleidimą, įrengti vandentiekį,
nuotekas, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kt. sistemas, sutvarkyti sklypą (įrengti
automobilių stovėjimo aikštelę, atstatyti apželdintus plotus, įrengti privažiavimą ir pan.).
2020 metais prasidėjo paruošiamieji darbai, kurie sparčiai įgauna pagreitį.....
Iš pradžių bendruomenės pastangomis buvo nugriautas senas buvęs pastatas. ,,Nuoširdus AČIŪ
AB "Alių durpyno" direktoriui Arūnui Palučanskui, skyrusiam žmonių, seniūnui Arnui,
seniūnijos darbuotojams, jauniesiems bendruomenės nariams, kaimynui Juliui padėjusiems
žaibišku greičiu iškraustyti turimą bendruomenės turtą!“ - dėkojo bendruomenės pirmininkė.

Pasirašius paramos sutartį prasidėjo naujų bendruomenės namų statyba, kuri turėtų būti baigta
2021 m.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
2020 m. tarybos sprendimu patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas.
2020 m. paraiškas pateikė ir gavo finansavimą 14 nevyriausybinių ir bendruomeninių
organizacijų, suma – 23.250,04 Eur. 3.031,84 Eur suma buvo grąžinta, kadangi dėl karantino ribojimų
įgyvendinti suplanuotų veiklų nepavyko.
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LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL VEIKLOS SRITIS
795, 4%
3885, 19%

Užimtumui,
renginiams

8068, 40%

Mokymams

3000, 15%

4485, 22%

Viešųjų erdvių
tvarkymui
Socialinėms
paslaugoms

KELIOS AKIMIRKOS IŠ BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMO
Projektas, „Svirkų seniūnijos gyventojų organizacinių gebėjimų ugdymas per visuomenei
naudingas veiklas“

Pabradės bendruomenė „Domus“, projektas „Pagalba socialiai pažeidžiamiems asmenims“
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Bendruomenė „Švenčionėlių Bičiuliai“, projektas ,,Papuoškime savo miestą kartu“

Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“, projektas ,,Įžiebkime eglutę
Zadvarninkuose visi kartu!!!“

Kraštiečių sueiga „Suscinkam vė Viducinėj“
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VIEŠASIS SAUGUMAS IR
VIEŠOJI TVARKA
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Palaikyti viešąją tvarką, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, pradėti administracinių
nusižengimų teiseną bei priimti sprendimus administracinių nusižengimų bylose, Švenčionių rajone
yra įgalioti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje dirbantys vyriausieji
specialistai.
Per 2020 metus buvo vykdoma prekybos viešose vietose, išorinės reklamos, neprižiūrimų
žemės sklypų, neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto priemonių laikymo bendro
naudojimo vietose, gyvūnų laikymo, atliekų tvarkymo, švaros taisyklių laikymosi, tabako gaminių ar
susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo, naudojimosi vietinės reikšmės keliais, kelio
ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymo ar kiti KET pažeidimų, vėliavų iškėlimo tvarkos ir
užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolė.
Per 2020 metus:
iš gyventojų gauti ir išnagrinėti 49 prašymai ir skundai;
surašyti 177 administracinio nusižengimo protokolai;
priimti 4 nutarimai administracinių nusižengimų bylose;
į teismą išsiųstos 2 administracinių nusižengimų bylos;
skirta 71 žodinė pastaba, įspėjimai už mažai pavojingas veikas;
skirtos 106 piniginės baudos;
vykdytos 152 prevencinės priemonės ir reidai, kurių metu nustatyti 144 pažeidimai.
Ataskaitinio laikotarpio metu viešosios tvarkos specialistai kartu su Švenčionių r. policijos
komisariato pareigūnais organizavo prevencines priemones, siekiant išaiškinti, ar rajono švietimo
įstaigų teritorijose ar jų prieigose asmenys iki 18 metų amžiaus nevartoja tabako, tabako gaminių ir
elektroninių cigarečių. Prevencinės priemonės taip pat buvo organizuojamos rajone esančiuose
paplūdimiuose ir maudyklose. Priemonių metu pareigūnai kartu su viešosios tvarkos specialistais
stebėjo, kad asmenys laikytųsi patvirtintų saugaus elgesio vandenyje taisyklių, nepažeistų viešosios
tvarkos reikalavimų.

Administracinių nusižengimų protokolai per 2020 m.

75
53

2
Savavaldžiavimas

Vėliavų iškėlimo tvarkos
pažeidimas

2
Tabako gaminių ar susijusių
gaminių vartojimo ar jų
turėjimo ribojimo pažeidimas

Kelio ženklų, žmonių vežimo
reikalavimų nesilaikymas ar
kitas KET pažeidimas

Tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimas

Prekybos viešosiose vietose
taisyklių pažeidimas

1
LR statybos įstatymo
pažeidimai

4

12
LR gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo pažeidimai

1
LR žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės
įstatymo pažeidimas

27

45 str. 4 d. 154 str. 1 346 str. 1 359 str. 1 366 str. 1 417 str. 2 492 str. 1 518 str. 1 519 str. 1
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
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VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ PRIORITETŲ ŠVENČIONIŲ RAJONE - GYVENTOJŲ SAUGUMAS
Norėdami prisidėti prie šio prioriteto įgyvendinimo buvo
atnaujintas horizontalus pėsčiųjų perėjų ženklinimas dažais
Pabradės, Švenčionėlių, Švenčionių miestų gatvėse, taip pat buvo
įgyvendinamos saugaus eismo priemonės - įrenginėjami kelio
ženklai.

GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS
KOMISARIATU
Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-42 ,, Dėl
pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
bendradarbiavimo sutarčiai“ pritarė Švenčionių rajono savivaldybės ir Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato bendradarbiavimo sutarčiai.
Vasario mėnesį sutartis buvo pasirašyta.
Sutartimi Šalys įsipareigojo bendradarbiauti vykdydamos Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T1-215 „Dėl Švenčionių rajono
savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2020-2022 metų programos ir Švenčionių
rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2020-2022 metų programos priemonių
plano patvirtinimo“.
Sutartis sudaryta siekiant organizuoti bendrą Švenčionių rajono savivaldybės ir
policijos pareigūnų darbą, vykdant administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų
prevenciją, užkardymą ir jų išaiškinimą Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.
Sutarties tikslas yra mažinti nusikalstamumą Švenčionių rajono savivaldybės
teritorijoje, skatinti visuomenės aktyvumą, pilietiškumą, bendradarbiavimą su policijos ir
savivaldos darbuotojais nusikalstamumo ir administracinių nusižengimų prevencijos srityje.
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SUTARTIES PASIRAŠYMO AKIMIRKOS

Švenčionių rajono policijos komisariato atstovai
šiuos metus vykdė šaunią akciją, kurios metu aplankė beveik visas rajonas seniūnijas. Su seniūnais ir
gyventojais buvo aptarta rajono ir seniūnijų kriminogeninė padėtis, kalbėtasi apie vagystes,
sukčiavimus bei kaip apsisaugoti ir to išvengti. Pareigūnai taip pat priminė šviesą atspindinčių
elementų dėvėjimo svarbą tamsiuoju paros metu, siekiant išvengti skaudžių pasekmių, sprendė
vyraujančių teisės pažeidimų problematiką bei viešino aktualią informaciją apie nusikaltimų
elektroninėje erdvėje prevenciją.
ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO APSILANKYMO RAJONO
SENIŪNIJOSE AKIMIRKOS

271

DĖMESYS RAJONO SAUGOTOJAMS IR GYNĖJAMS
Generolo Silvestro Žukausko poligone vykusiame geriausios Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato policijos pareigūnų komandos rinkimuose dalyvavo Švenčionių
rajono savivaldybės mero patarėjas Erikas Demidovas.
Jis nuoširdžiai dėkojo Policijos pareigūnams už jų rūpestingą ir atsidavusį darbą rajonui.

Širdingas Švenčionių rajono tarybos narės Janinos
Deveikienės rūpestis kontrolės postuose pandemijos metu
dirbančiais pareigūnais bei nuoširdi Policijos pareigūnų
padėka.

Kooperatyvus akcijos
#MesPrisimename
#WeRemember minėjimas
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2020 M. BAIGTŲ, TĘSIAMŲ
BEI PRADĖTŲ PROJEKTŲ /
DARBŲ / OBJEKTŲ
SUVESTINĖ
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Baigti projektai darbai / objektai
Tęsiami projektai / darbai / objektai
Pradėti projektai / darbai / objektai
Pradėti projektai / darbai
/ objektai
18%

Baigti projektai / darbai /
objektai
52%

Tęsiami projektai /
darbai / objektai
30%

Baigti projektai / darbai / objektai

EIL.
NR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tęsiami projektai / darbai / objektai

Pradėti projektai / darbai / objektai

PROJEKTO / DARBŲ / OBJEKTO PAVADINIMAS
Baigtas
SAULĖTEKIO GATVĖS DALIES REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONIŲ M.
ŠVENČIONIŲ RAJ. SAV.
DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE
RYTO GATVĖS REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ M. ŠVENČIONIŲ RAJ.
SAV.
GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE
KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS GAMTINIO
KARKASO TERITORIJOJE IR ESTETINIO POTENCIALO DIDINIMAS
KOMPLEKSIŠKAS ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS MIESTO VIEŠŲJŲ
ERDVIŲ SUTVARKYMAS

STADIJA
Tęsiamas

Pradėtas
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8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ADUTIŠKIO MIESTELIO VIEŠOSIOS ERDVĖS PRITAIKYMAS
BENDRUOMENEI
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR
REKONSTRUKCIJA IR KONTEINERIŲ KONTEINERINĖMS AIKŠTELĖMS
ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS APVAŽIAVIMO BŪDU,
TRANSPORTAVIMAS IR SAUGUS ŠALINIMAS
NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ TIESIMAS IR PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ
CENTRALIZUOTO NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ PABRADĖS,
ŠVENČIONĖLIŲ IR ŠVENČIONIŲ MIESTŲ AGLOMERACIJOSE
SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
PIETRYČIŲ LIETUVOS TURIZMO MARŠRUTAS
PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE
WIFI4EU
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
MIESTO AGLOMERACIJOJE
VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO 106 (5-2V) RUOŽO (MAGŪNŲ G. NR. 1A 6.150)
REKONSTRUKCIJA
BENDRUOMENĖS CENTRO PRIENŲ KAIME PLĖTRA
SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ KAIME
BENDRUOMENINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS PABRADĖS MIESTE
KARTOS NAMŲ ĮRENGIMAS IR PLĖTRA PAŠAMINĖS KAIME
ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ
ERDVIŲ EFEKTYVINIMAS
ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE
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28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS
PRIENAMUMO GERINIMAS
PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS,
ĮGYVENDINIMAS
SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE
DIENOS CENTRAS SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA PABRADĖS
MIESTE
BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
BENDRUOMENIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ
TINKLO PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI,
GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO
PLĖTRA
SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS
NEGALIA PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE
BUILDING SOCIAL HOUSE FOR BETTER SOCIAL SERVICES, LIVELIHOOD IN
CROSS BORDER REGION
KARTU
NUSPALVINK GYVENIMĄ RYŠKIOMIS SPALVOMIS
ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS
VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ
PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE
AUŠROS GATVĖS ŠVENČIONIŲ M. REKONSTRAVIMAS
DALIES LAUKO GATVĖS ŠVENČIONIŲ M. REKONSTRAVIMAS
DALIES STATYBININKŲ IR SAULĖTEKIO G. ŠVENČIONIŲ M.
REKONSTRAVIMAS
ATEITIES GATVĖS DALIES ŠVENČIONIŲ M. (2 ETAPAS) REKONSTRAVIMAS
KRANTO GATVĖS ATKARPŲ PABRADĖS M. REKONSTRAVIMO IR
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI
PABRADĖS MIESTO MOKYKLOS GATVĖS REKONSTRAVIMO DARBAI
GAMYKLOS GATVĖS PABRADĖS M. KAPITALINIO REMONTO DARBAI
SARIŲ KAIMO ATEITIES GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
SARIŲ KAIMO GĖLIŲ GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

BAČKININKŲ KAIMO NAUJOSIOS GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
BAČKININKŲ KAIMO SAULĖTEKIO GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
GELEŽINKELIO IR KRANTO GATVIŲ RUOŽŲ ŠVENČIONIŲ M.
REKONSTRAVIMO DARBAI
GELEŽINKELIO GATVĖS KALTANĖNŲ MIESTELYJE KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN. REKONSTRAVIMO
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
MAGŪNŲ SEN., KLOČIŪNŲ KAIMO MAGŪNŲ GATVĖS DALIES REMONTO
DARBAI
BAŽNYČIOS GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
PARKO GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
SVAJONĖS GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
PIORKŲ GATVĖS PAVOVERĖS KAIME PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
PABRADĖS SEN. GUŽIŲ KAIMO MEROS GATVĖJE TILTO SU ATITVARAIS IR
PRIVAŽIAVIMAIS ĮRENGIMO DARBAI
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO BIELIONYS - ČIŪLĖNAI PAPRASTASIS
REMONTAS
ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO DALIES Į
SENADVARIO K. (IKI APŽVALGOS BOKŠTO) KAPITALINIO REMONTO
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „PUŠYNĖLIS“ (VARNĖNŲ, TIESIOSIOS GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SAULĖTEKIS“ (PIEVŲ, PAPARČIŲ, EGLIŲ) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „PUŠYNĖLIS“ (VARNĖNŲ, TIESIOSIOS GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SAULĖTEKIS“ (PIEVŲ, PAPARČIŲ, EGLIŲ) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „SEKLYČIA“ (ŠERMUKŠNIŲ IR ILGOSIOS GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
SODŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS“ (AKACIJŲ IR SODŲ GATVIŲ) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.

88.

SODŲ BENDRIJOS „SEKLYČIA“ (ŠERMUKŠNIŲ IR ILGOSIOS GATVIŲ)
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
SODŲ BENDRIJOS „ĄŽUOLAS“ (AKACIJŲ IR SODŲ GATVIŲ) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
PABRADĖS MIESTO GAMYKLOS GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO TYLIOSIOS GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO KARIŲ GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO MALŪNO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
PABRADĖS MIESTO STATYBININKŲ GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KLEVŲ GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO MALŪNO GATVĖS TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
SODO BENDRIJOS ,,PUŠAITĖ“( PUŠAITĖS 1 - IOS GATVĖS) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS
SODO BENDRIJOS ,,PUŠAITĖ“( PUŠAITĖS 1 - IOS GATVĖS) KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
TECHNINIO PROJEKTO KELIO TIESIMUI NUO PAŽEIMENĖS GELEŽINKELIO
STOTIES Į POLIGONĄ RENGIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PASTATO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) DARBAI
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ REMONTO DARBAI
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS ĮRENGIMO BEI MIESTO PARKO
ELEKTROS TINKLŲ ATNAUJINIMO DARBAI
KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
KVARTALO, ESANČIO TARP ŽEMUTINĖS IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ,
SUTVARKYMAS - II ETAPAS
KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ M. DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR
ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS. 2 ETAPAS
ŠVENČIONIŲ Z. ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PASTATO MODERNIZAVIMAS
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89.
90.
91.
92.
93.
94.

95.

96.

97.
98.
99.
100.
101.

102.
103.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PROGIMNAZIJOS, MOKYKLOS G. 24,
ŠVENČIONĖLIUOSE, III A. PATALPŲ REMONTO DARBAI
PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO
DARBAI
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ŽALIOJI G. 9, PABRADĖ, PAPRASTOJO
REMONTO II ETAPO DARBAI
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
PABRADĖS PSPC PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMO ATEITIES G.
DALYJE (NUO LAUKO G. IKI KAŠTONŲ G.) ŠVENČIONĖLIŲ M. ŠVENČIONIŲ
R. SAV. STATYBOS PROJEKTO DARBAI
KVARTALINIŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ATEITIES G. (2
AKLIGATVIAI) ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. STATYBOS PROJEKTO
DARBAI
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ KALNO G. IR ŽEIMENOS G.
ŠVENČIONĖLIUOSE, ŠVENČIONIŲ RAJONE, STATYBOS DARBAI, ĮRENGTI
NAUJI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI KALNO, ŽEIMENOS IR KALTANĖNŲ G.
DALYJE, PRIE NAUJAI NUTIESTŲ TINKLŲ PRIJUNGTA ATEITIES G.
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI
LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ MALŪNO GATVĖS DALYJE ŠVENČIONĖLIŲ M.
(NUO SANKRYŽOS SU TURGAUS GATVE) ĮRENGIMO DARBAI
GYVENAMŲJŲ NAMŲ VILNIAUS G. NR. 35, 37, 39, 41 PABRADĖS M.,
PRIJUNGIMO PRIE NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTO DARBAI
APŠVIETIMO ĮRENGIMO STAJĖTIŠKIO KAIME, ADUTIŠKIO SEN.,
ŠVENČIONIŲ R. SAV. DARBAI
APŠVIETIMO ĮRENGIMO SVITAILIŠKĖS K., STRŪNAIČIO SEN. ŠVENČIONIŲ
R. SAV. DARBAI
GRIOVIŲ D (DUOBIO UPELIS), D-4, D-4-2, D-6, D-6-1, D-6-3, APS.GR. IR JŲ
ĮRENGINIŲ, CIRKLIŠKIO KADASTRO VIETOVĖJE CIRKLIŠKIO SENIŪNIJOJE
REMONTO DARBAI
VANDENS LYGIO REGULIATORIAUS ANT SKERDYKSNOS UPELIO PRIE
KARKAŽIŠKĖS KAIMO PABRADĖS SENIŪNIJOJE REMONTO DARBAI
PRIENŲ K. V. MELIORACIJOS PROJEKTO NR. 5 (1973 M.) AVARINIO GEDIMO
REMONTO DARBAI
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

GRIOVIŲ K-15-2, K-15-2-2, K-15-2-3 K-15-2-6 IR JŲ ĮRENGINIŲ, ADUTIŠKIO
KADASTRO VIETOVĖJE ADUTIŠKIO SENIŪNIJOJE REMONTO DARBAI
GRIOVIŲ S (STRŪNOS UPELIS), S-4 IR JŲ ĮRENGINIŲ, STRŪNAIČIO
KADASTRO VIETOVĖJE STRŪNAIČIO SENIŪNIJOJE REMONTO DARBAI
TECHNINIO PROJEKTO ,,NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ ADUTIŠKIO G.
ŠVENČIONIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBA“ PARENGIMAS
ADUTIŠKIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ MIESTE REKONSTRAVIMAS
TECHNINIO PROJEKTO ,,KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ
ARNIONIŲ G., PABRADĖS M. STATYBOS PROJEKTAS“ PARENGIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS FIZINIO AKTYVUMO
SKATINIMAS
NAUJA ERDVĖ - NAUJOS GALIMYBĖS SPORTUOJANČIAI BENDRUOMENEI
TECHNINIO PROJEKTO „SPORTO PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 4,
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBA“ PARENGIMAS
TECHNINIO PROJEKTO ,,SPORTO AIKŠTYNO LENTUPIO G. 32, ŠVENČIONIŲ
M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“ PARENGIMAS
NALŠIOS MUZIEJAUS ISTORINIO PASTATO STOGO TVARKYBOS DARBAI
STACIONARAUS UNIVERSALAUS RENTGENO DIAGNOSTIKOS MEDICINOS
PRIETAISO (RDMP) ĮSIGIJIMAS IR ĮRENGIMAS
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2020 metai buvo kupini idėjų ir darbų. Juos, nepaisant šalį užklupusios pandemijos, sėkmingai vykdėme ištisus metus.
Ateinančiais metais planuojame intensyviai dirbti prie 2020 metais TĘSIAMŲ ir PRADĖTŲ darbų.

TAČIAU TURIME IR NAUJŲ PLANŲ, IDĖJŲ BEI PROJEKTŲ.....
2020 m. buvo padėtas rengti techninis projektas ,,Sporto aikštyno
Lentupio g. 32, Švenčionių m., Švenčionių r. sav. rekonstravimas“. Pateikta
paraiška konkursinei priemonei stadiono finansavimui gauti. Jei mus lydės
sėkmė, per ateinančius dvejus metus turėsime rekonstruotą Zigmo Žemaičio
gimnazijos stadioną Lentupio gatvėje.
2020 metų pabaigoje buvo paruošti projektiniai sprendiniai.
Pagal juos, ateityje numatoma, kad šiuo metu esantis ganėtinai prastos
būklės stadionas
taps patrauklia erdve mūsų bendruomenei.

Planuojama:
1. Rekonstruoti futbolo aikštelę, įskaitant ir
įrenginius.
2. Rekonstruoti bėgimo takų ir šuolio į tolį taką.
3. Rekonstruoti šuolio į tolį sektorių.
4. Rekonstruoti treniruoklių sektorių (gimnastikos
komplekso ir treniruoklių įrengimas).
5. Įrengti daugiafunkcinę krepšinio (tinklinio)
aikštelę.
6. Įrengti rutulio stūmimo sektorių.
7. Įrengti mažąją architektūrą (plastiko-metalo
konstrukcijų sėdimų vietų, vėliavų stiebų su vidiniu
pakėlimu, biotualeto neįgaliesiems, šiukšlių dėžių įrengimo
darbai).
8. Įrengti veją su koriais.
9. Įrengti pėsčiųjų taką.
10. Atlikti aptvėrimo (atskyrimo) darbus (tvorų ir
vartų įrengimo darbai).
11. Įrengti apšvietimą.

282

PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ PLANUOJAMA:
Švenčionių m. Beržų gatvės Nr. 11.28 rekonstravimo
darbai

Strūnaičio sen., Vidutinės k. Klubo gatvės Nr. 8.9
paprastojo remonto darbai

Švenčionių m. Užupio gatvės Nr. 11.54 paprastojo
remonto darbai

Strūnaičio sen., Strūnaičio gyv., Naujosios gatvės Nr. 8.3
paprastojo remonto darbai

Pabradės m., Fabriko skg. Nr. 6.2
paprastojo remonto darbai

Pabradės sen., Zalavo k., Jenarališkių
gatvės Nr. 6.142 paprastojo remonto darbai

Švenčionėlių sen. Augustavo k. Ilgosios
gatvės (Nr. 10.162), esančios sodininkų
bendrijos „Seklyčia“ teritorijoje, kapitalinio
remonto darbai

Labanoro sen., Labanoro k., Seniūnijos gatvės
dalies Nr. 4.1 paprastojo remonto darbai
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PLNUOJAMAS PRADĖTI ĮGYVENDINTI VIENAS AMBICINGIAUSIŲ PROJEKTŲ MŪSŲ
RAJONE
Lietuvai sulaukus Europos Komisijos priekaištų, kad per mažai gyventojų prijungia prie centralizuotų nuotekų
tinklų, Aplinkos ministerija, vandentvarkos bendrovės bei savivaldybės ieško būdų, kaip šį procesą paspartinti.
Švenčionių rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su viešuoju vandens tiekėju UAB „Vilniaus
vandenys“ numato įgyvendinti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų plėtros projektus Švenčionių, Švenčionėlių
miestuose ir Cirkliškio kaime, Pabradės mieste – šį procesą savivaldybė įgyvendins kartu su UAB „Pabradės komunalinis
ūkis“.
Švenčionių rajono savivaldybė 2020 m. uoliai atlikinėjo „namų darbus“ - siekdama nustatyti tinklų plėtros
poreikį bei potencialių vartotojų skaičių, vykdė išankstinę gyventojų apklausą bei rinko jų įsipareigojimus prisijungti prie centralizuotų tinklų. Po
registracijos buvo nutarta, kad VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ tinklų projektas bus vykdomas:
PABRADĖJE - Bažnyčios g., Karkažiškių g., Keisūnų g., Bajorėlių g., Bajorėlių skg., Perėjimo g., Smėlio g., Statybininkų g., Strazdų
g., Miškininkų g., Magūnų g., Malūno g., A. Mickevičiaus g., Meškerinės g., Pakalnės g., Paupio g., Pašto g. (vandentiekis iki Gaspariškių g.), Prienų
g., Pušų g., Pušų skg., Taikos g., Tylioji g., Tyliosios skg., Lauko g., Įkalnės g., Liepų skg., Kalno g., Vilniaus g., Kranto g., Žalioji g., Lakštingalų
g., Svajonių g., Pabradės m. sodai (S/B „Pušaitė“ teritorija).
ŠVENČIONYSE - Liepų g., Miško skg., Mokyklos g., Turgaus g., Bažnyčios g., Vilniaus g., Strūnaičio g., Švenčionių m. sodai (S/B
„Pušynėlis“ teritorija).
CIRKLIŠKYJE - Artojų g., Aukštaičių g., Draugystės g., Pergalės g., Pušų g., Žilvičių g.
ŠVENČIONĖLIUOSE - Paupio g., Sodų g., Kranto g., Geležinkelio g., Geležinkelio skg., Malūno g., Švenčionių g., Kalno g.,
Darbininkų g., Vyšnių g., Alyvų g., Kaštonų g., Akacijų g., B. Laurinavičiaus g., Mokyklos g., Bažnyčios g., Miško g., Vilniaus g., Slėnio g., Obelų
skg., Žemutinė g., Žeimenos g., Šaltinių g.

284

NAUDINGI KONTAKTAI
Švenčionių rajono savivaldybės meras
RIMANTAS KLIPČIUS
Tel. (8 387) 66364,
el. paštas meras@svencionys.lt,
rimantas.klipcius@svencionys.lt

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė
JOVITA RUDĖNIENĖ
Tel. (8 387) 66 388
Mob. tel. +370 622 70205
El. paštas direktorius@svencionys.lt, jovita.rudeniene@svencionys.lt

Mero pavaduotoja
VIOLETA ČEPUKOVA
Tel. (8 387) 6 63 74
El. paštas violeta.cepukova@svencionys.lt

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
ANDRIUS ŠARĖJUS
Tel. (8 387) 66 372
Mob. tel. +370 616 30815
El. paštas andrius.sarejus@svencionys.lt

Mero patarėjai
ERIKAS DEMIDOVAS
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas erikas.demidovas@svencionys.lt

Tarybos sekretorė
MIRANDA KANECKAJA-STECKEVIČIENĖ
Tel. (8 387) 66372
El. paštas: miranda.kaneckaja@svencionys.lt

EDVARD JEDINSKIJ
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas edvard.jedinskij@svencionys.lt
TERESA SANSEVIČIENĖ
Tel. (8 387) 66 367
El. paštas teresa.sanseviciene@svencionys.lt

PRIIMAMASIS
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
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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

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

SENIŪNIJŲ KONTAKTAI

ADUTIŠKIO SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 59 257
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

SARIŲ SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

CIRKLIŠKIO SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

STRŪNAIČIO SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

KALTANĖNŲ SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 402
El. paštas
kaltanenai@svencionys.lt

SVIRKŲ SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 408
El. paštas svirkos@svencionys.lt

LABANORO SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 409
El. paštas
labanoras@svencionys.lt

STRATEGINIO PLANAVIMO IR
INVESTICIJŲ SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 360
El. paštas rysiai@svencionys.lt

MAGŪNŲ SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@svencionys.lt

KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBA
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas kontrole@svencionys.lt

PABRADĖS SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas
pabrades.sen@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

TERITORIJŲ PLANAVIMO IR
ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 376
El. paštas
architektura@svencionys.lt
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