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„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 2021 metų veiklos ataskaitą.
2021 metai savivaldybei buvo labai svarbūs – vyko
intensyvūs ateities planavimo darbai, lemiantys savivaldybės ateitį
dešimtmečiui į priekį.
Darbus galėčiau skirstyti į tris etapus: aktyvaus planavimo
bei rengimosi ateičiai, vykdomus darbus ir neplanuotus, susijusius
su pandemija ir migrantais.
2021 metais patvirtinta savivaldybės strategija iki 2027
metų, parengtas Savivaldybės strateginis veiklos planas 2021–2023 metams. Vyko aktyvi veikla
vykdant ES programos naujojo 2021–2027 periodo priemones, įgyvendinant Švenčionėlių kurortinės
teritorijos viziją, sprendžiant Švenčionių savivaldybės nuotekų direktyvos, finansavimo klausimus,
teikiant paraiškas. Buvo aktyviai diskutuojama su Sveikatos apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijomis dėl planuojamų reformų.
2021 metų biudžeto planuoti darbai buvo įgyvendinami maksimaliu pajėgumu, tikiu, kad
„tempo“ nemažinsime ir 2022 metais. Be abejo, 2021 metais didelę laiko dalį ,,suvalgė“ pandemijos
klausimų sprendimas, vėliau, nuo metų vidurio – migrantų antplūdžio klausimai, dėl kurių savivalda
buvo remiančioji institucija, o didžiausias krūvis teko Pabradės URC, pasieniečiams bei rajone
veikiančioms medicinos įstaigoms.
Ne paslaptis, kad darbus planuojame ilgiems metams į priekį. Kažkas koreguojasi, kartais dėl
vienokių ar kitokių priežasčių nusikelia į vėlesnius etapus. 2021 metai buvo svarbūs tuo, kad
Švenčionių savivaldybės taryboje turėjome priimti svarbų strateginį sprendimą dėl galimybės
finansuoti nuotekų direktyvos ištaisymą aglomeracijose, kuriose gyvena daugiau kaip 2000 žmonių.
Atsižvelgiant į tai, kad mūsų rajono gyventojams tai yra prioritetinis klausimas, savivaldybės taryba
beveik vienbalsiai nutarė, kuriuos kitus projektus galima šiek tiek nukelti vėlesniam laikui. Šis
sprendimas svarbus Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų bei Cirkliškio gyventojų gerbūviui,
kad gyventojai turėtų galimybę 2023 metų pabaigoje prisijungti prie centralizuotų nuotekų ir
vandentiekio tinklų. Vien dėl šio sprendimo 2022 metų biudžete turėjome rezervuoti bemaž 2 mln.
eurų, kurie bus skirti vandentvarkos projektų finansavimui, ne mažesnė suma numatoma, jog bus
rezervuota ir 2023 metų biudžete. Toliau planuojame vykdyti kvartalinę renovaciją. 2021 užbaigėme
Švenčionėlių Žemutinės kvartalą, 2022 metais planuojama baigti Švenčionių Taikos kvartalą. Viliuosi,
jog esant gerai situacijai, pavykus gerai atlikti planavimo, derinimo darbus, toks pats projektas pajudės
ir dėl Pabradės Architektų-Gamyklos gatvių kvartalo. Švenčionių Adutiškio gatvė yra vienas iš „tų“
projektų, kurie sunkiai, bet skinasi kelią į dienos šviesą, 2022 metais ir toliau darbai vyks, savo pažado
neatsisakome. Taip pat Švenčionių bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų
rekonstrukcija liks mūsų prioritetu ir 2022 metais.
Savivaldybės biudžeto padėtis metų pabaigoje nuteikė optimistiškai. Kreditorinis įsiskolinimas
stabiliai mažinamas, savivaldybė lėšas planuoja racionaliai ir finansiškai tvariai, audito išvados pastabų
savivaldybės finansams neturi.
Visi teigiami pokyčiai, pozityvios ateities perspektyvos tik įrodo, 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 rajono savivaldybė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės
aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Švenčionių
rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
Ataskaitoje pateikti statistiniai duomenys apie Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos ir mero 2021 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 2021 metų biudžeto įvykdymas bei kiti aktualūs klausimai.
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SAVIVALDYBĖS MERO KOMANDA, DARNI, BENDRADARBIAUJANTI IR
KOLEKTYVIAI SIEKIANTI UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ
Švenčionių rajono savivaldybės
mero pavaduotoja
VIOLETA ČEPUKOVA

Mero patarėja
TERESA SANSEVIČIENĖ

Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktorė
JOVITA RUDĖNIENĖ

Mero patarėjas
ERIKAS DEMIDOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas
ANDRIUS ŠARĖJUS
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ŠVENČIONIŲ
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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
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Lietuvos laisvės
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(liberalai)
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akcijos ir Rusų
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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 Darbo partijos 2
atstovai, Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 3 atstovai, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos 4 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 2021 metais veiklą tęsė susivieniję į 7 frakcijas:
FRAKCIJOS SENIŪNAS
LIBERALŲ FRAKCIJA
LIETUVOS LAISVĖS
SĄJUNGOS (LIBERALAI)
FRAKCIJA
FRAKCIJA „UŽ POKYČIUS”

FRAKCIJA „UŽ PERMAINAS”

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ
AKCIJOS FRAKCIJA
FRAKCIJA „KIEKVIENAS
SVARBUS”

FRAKCIJA „PROGRESUI”

ARŪNAS ČENKUS
VALDEMARAS KASPEROVIČ
VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
VIOLETA ČEPUKOVA
JANINA DEVEIKIENĖ
RIMANTAS KLIPČIUS
VIKTORAS MEŠKAUSKAS
VIOLETA GRIGORJEVA
BRONISLOVAS VILIMAS
ZENONAS ZENKEVIČIUS
RENATA GRIGIANECIENĖ
RIMAS KLIPČIUS
JOLANTA JURKUVĖNIENĖ
VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VALERIJ JURGELIANEC
VACLAV VILKOIT
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS
ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS
VIDA RASTENIENĖ
ROKAS ZABIELA
SIMONA KAZLIENĖ

Trys Tarybos nariai nėra prisijungę prie jokios frakcijos:
Raja Krupenina
Konstantas Ramelis
Jolanta Razmienė

VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
RIMANTAS KLIPČIUS

ZENONAS ZENKEVIČIUS

JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

ANTONIJ JUNDO
RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

SIMONA KAZLIENĖ
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TARYBOS POSĖDŽIAI
2021 m. savivaldybės taryba dirbo pagal metų pradžioje patvirtintą darbo planą. Pagrindinė tarybos
darbo forma, kaip įprasta, buvo tarybos ir jos sudarytų komitetų posėdžiai.
2021 m. įvyko

13

Tarybos posėdžių.

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 nuotoliniu būdu,
8
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 pateikti

273

sprendimų projektai, iš jų priimta

262

Priimti ir nepriimti Tarybos sprendimai 2021 m.

11

262

Paruošti sprendimų projektai

273

Priimti sprendimai

Nepriimti sprendimai
13

Per metus buvo:

13

užregistruota ir
perduota vykdymui

35 savivaldybės

surašyta
savivaldybės tarybos
posėdžių protokolų

tarybos komitetų
posėdžių protokolai

262 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

2021 m.
13
273
262
11

ĮVYKĘ TARYBOS POSĖDŽIAI, PRIIMTI IR NEPRIIMTI TARYBOS SPRENDIMAI
2019–2021 M.

Įvykę Tarybos
posėdžiai

Paruošti sprendimų
projektai
2019 m.

Priimti sprendimai
2020 m.

Nepriimti
sprendimai

2021 m.
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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 2021 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).
2021 metais savivaldybės YouTube kanale paskelbti 11 renginių ir 9 tarybos posėdžių vaizdo
įrašai, kurie buvo peržiūrėti 12 552 kartus (2020 m. – 11 719, 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
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Vietinio ūkio skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Bendrasis skyrius
Finansų skyrius
Žemės ūkio skyrius
Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius

Socialinės paramos skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokesčių ir turto skyrius
Administracijos direktorius
MERAS

Nepriimti
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85

25

14

11

9

14

8

12

8

MERAS

Administracijos Mokesčių ir
direktorius
turto skyrius

Švietimo,
kultūros ir
sporto skyrius

Nepriimti

Socialinės
paramos
skyrius

Priimti

Teritorijų
planavimo ir
architektūros
skyrius
0

Žemės ūkio
skyrius

Finansų
skyrius

Bendrasis
skyrius

Vietinio ūkio
skyrius
0

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
Mėnuo
Diena
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
07
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

01
28
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

02
25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

03
30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

04
14
+
+
+
+
+
+

04
29
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

05
27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

06
29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

08
25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

09
29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

10
27
+
+
+

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

11
25
+

+
+
+
+

12
27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

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

Dalyvavo

Nedalyvavo

12
11
12
12
12
13
11
12
11
12
13
13
12
11
12
11
13
11
13
13
11
12
10
11
13

1
2
1
1
1
0
2
1
2
1
0
0
1
2
1
2
0
2
0
0
2
1
3
2
0
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Eil.
Posėdžių skaičius
Nr.
Tarybos nariai
1.
Arūnas Čenkus
2.
Violeta Čepukova
3.
Janina Deveikienė
4.
Renata Grigianecienė
5.
Violeta Grigorjeva
6.
Vladislav Jedinskij
7.
Antonij Jundo
8.
Valerij Jurgelianec
9.
Jolanta Jurkuvėnienė
10. Valdemaras Kasperovič
11. Simona Kazlienė
12. Rimantas Klipčius
13. Rimas Klipčius
14. Raja Krupenina
15. Viktoras Meškauskas
16. Raimondas Pauliukevičius
17. Romualdas Pauliukevičius
18. Konstantas Ramelis
19. Vida Rastenienė
20. Jolanta Razmienė
21. Vytautas Vaitkevičius
22. Bronislovas Vilimas
23. Vaclav Vilkoit
24. Rokas Zabiela
25. Zenonas Zenkevičius
Bendras tarybos posėdžių lankomumas, proc.

13

Praleistų posėdžių
skaičius
1
2
1
1
1
0
2
1
2
1
0
0
1
2
1
2
0
2
0
0
2
1
3
2
0

Lankomumas %
92,31
84,62
92,31
92,31
92,31
100
84,62
92,31
84,62
92,31
100
100
92,31
84,62
92,31
84,62
100
84,62
100
100
84,62
92,31
76,92
84,62
100
91,39

NĖ VIENO TARYBOS POSĖDŽIO
NEPRALEIDO ŠIE TARYBOS NARIAI:

Vladislav Jedinskij
Simona Kazlienė
Rimantas Klipčius
Romualdas Pauliukevičius
Vida Rastenienė
Jolanta Razmienė
Zenonas Zenkevičius
Kiti nariai posėdžius praleido dėl svarbių
pateisinamų priežasčių.
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LANKOMUMO STATISTIKA
ZENONAS ZENKEVIČIUS

0

ROKAS ZABIELA

2

VACLAV VILKOIT

3

BRONISLOVAS VILIMAS

1

VYTAUTAS VAITKEVIČIUS
JOLANTA RAZMIENĖ
VIDA RASTENIENĖ

2
0
0
2

KONSTANTAS RAMELIS
ROMUALDAS PAULIUKEVIČIUS

0

RAIMONDAS PAULIUKEVIČIUS

2

VIKTORAS MEŠKAUSKAS

1
2

RAJA KRUPENINA
RIMAS KLIPČIUS
RIMANTAS KLIPČIUS
SIMONA KAZLIENĖ

1
0
0

VALDEMARAS KASPEROVIČ

1

JOLANTA JURKUVĖNIENĖ

2
1

VALERIJ JURGELIANEC

2

ANTONIJ JUNDO
VLADISLAV JEDINSKIJ

VIOLETA GRIGORJEVA
RENATA GRIGIANECIENĖ
JANINA DEVEIKIENĖ

0
1
1
1

VIOLETA ČEPUKOVA
ARŪNAS ČENKUS

2
1

100

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

84,62
76,92
92,31
84,62
100
100
84,62
100
84,62
92,31
84,62

92,31
100
100
92,31
84,62
92,31
84,62
100
92,31
92,31
92,31
84,62
92,31

TARYBOS NARIAI

Lankomumas %

Praleistų posėdžių skaičius

Posėdžių skaičius
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SVARBIAUSI 2021 M. TARYBOS POSĖDŽIŲ METU
PRIIMTI SPRENDIMAI
2021 metais priimta reikšmingų sprendimų įvairiose srityse:
Patvirtintas 2021 metų Švenčionių rajono savivaldybės biudžetas, 2021–2023 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 2021 metais objektų
sąrašas, pritarta sprendimams dėl ilgalaikės ir trumpalaikės paskolų ėmimo.
Patvirtintas 2021–2027 metų strateginis plėtros planas, strateginio planavimo
organizavimo tvarkos aprašas.
Patvirtintas kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Švenčionių rajono savivaldybės
infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir Švenčionių rajono
savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo
tvarkos aprašas.
Patvirtintas aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų
priemonių sąrašas, Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo
programa, visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialioji programa, 2021 metų
socialinių paslaugų planas, 2020–2023 metų narkomanijos prevencijos įgyvendinimo
programos 2021 metų priemonių planas.
Pritarta nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymui,
neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2021 metais nustatymui, žemės mokesčio
tarifų 2022 metams nustatymui, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021
metams nustatymui, fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, taikomam įsigyjant verslo
liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai nustatymui, keleivių vežimo reguliariais
reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifui.
Pritarta UAB ,,Vilniaus vandenys“ projekto įgyvendinimo sutarties projektui ir
projekto finansavimui, projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra
Pabradės aglomeracijoje (II etapas) bei Švenčionių aglomeracijos Cirkliškio k.“
įgyvendinimui ir finansavimui, projekto ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo
vietų įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.
Patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija.
Patvirtintas studijų programų, kurias studijuojantys studentai gali pretenduoti gauti
tikslinę stipendiją ar pretenduoti mokesčio už studijas išlaidų apmokėjimą, sąrašas.
Pritarta dalyvavimui projektuose ,,Trūdų bendruomenės namų erdvės sukūrimas“,
,,Veiklumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Pavoverės bendruomenėje“,
,,Religinio turizmo skatinimas Švenčionių rajono savivaldybėje“, ,,Nedarbo
mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą
ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“.
Patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės maksimalių asignavimų sritims /
funkcijoms / programoms prognozuojamo plano 2022 metams projektas.
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TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI PAGAL VEIKLOS SRITIS
4
32

38
20

5
4
1

19
20

10

58
8
Biudžeto, finansinės atsakomybės
Programų patvirtinimo, keitimo
Įstatų patvirtinimo/keitimo
Švietimo klausimai
Turto valdymo, įsigijimo
Socialiniai klausimai
Komisijų, tarybų sudarymo/keitimo
Kiti klausimai

20

11

Veiklos planai, ataskaitos
Aprašų, nuostatų, tvarkų, veiksmų planų, sąrašų, taisyklių patvirtinimo/keitimo
Pareigybių patvirtinimo
Infrastruktūros, projektų, bendrųjų planų rengimo, tikslinimo
Mokesčių, kainų, tarifų nustatymo/keitimo
Būsto nuomos, socialinio fondo plėtros
Reorganizavimo

19%
2%
1%

10%

5%

9%

1%
10%
5%

29%
4%

10%

1%
2%
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.

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.

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

ŠVIETIMO, KULTŪROS,
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
APSAUGOS KOMITETAS

BIUDŽETO, EKONOMIKOS,
APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETAS

KONTROLĖS KOMITETAS

22

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

Arūnas
Čenkus

Violeta
Grigorjeva

Vladislav
Jedinskij

Valdemaras
Kasperovičius

Rimas
Klipčius

Raja
Krupenina

Vida
Rastenienė

Jolanta
Razmienė

Rokas
Zabiela

Vytautas
Vaitkevičius

Bronislovas
Vilimas

Valcavę
Vilkoit

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS

PIRMININKĖ
Violeta
Čepukova

PAVADUOTOJAS
Zenonas Zenkevičius

Renata
Grigianecienė

Valerij
Jurgelianec

Jolanta
Jurkuvėnienė

Viktoras
Meškauskas

Romualdas
Pauliukevičius

Konstantas
Ramelis

KONTROLĖS

PIRMININKAS
Arūnas Čenkus

PAVADUOTOJAS
Vida Rastenienė

Raimondas
Pauliukevičius

Janina Deveikienė

Violeta Grigorjeva

Antonij Jundo

Jolanta Jurkuvėnienė

Rokas Zabiela
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BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO VEIKLA 2021 M.
VIENI IŠ SVARBESNIŲ KOMITETE SVARSTYTŲ
KLAUSIMŲ:

2021 m. įvyko 12 komiteto posėdžių, svarstytas 191 klausimas

Svarstytų klausimų skaičius
GRUODŽIO 17 D.

14

LAPKRIČIO 17 D.

15

SPALIO 19 D.

11

RUGSĖJO 22 D.

15

RUGPJŪČIO 18 D.

21

GEGUŽĖS 18 D.

20

BIRŽELIO 21 D.

13

BALANDŽIO 21 D.

23
21

KOVO 18 D.

24

VASARIO 18 D.

SAUSIO 27 D.
SAUSIO 20 D.

5
9

Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono verslo plėtros fondo lėšų panaudojimo 2020 m.
ataskaitos.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo
programos patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašo patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 7 d.
sprendimo Nr.T-1 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos
tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl
teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų
nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimo Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros
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 2021 metais objektų sąrašų.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo.
Dėl žemės mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo.
Dėl neapmokestinamųjų žemės sklypo dydžių 2021 metais nustatymo.
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimo.
Dėl savivaldybės garantijos už lengvatinę paskolą UAB „Pabradės
komunalinis ūkis“ suteikimo.
Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir
jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
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BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO
POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA
KOMITETO NARYS
ARŪNAS ČENKUS
JANINA DEVEIKIENĖ
VIOLETA GRIGORJEVA
VLADISLAV JEDINSKIJ
ANTONIJ JUNDO
VALDEMARAS
KASPEROVIČ
SIMONA KAZLIENĖ
RIMAS KLIPČIUS
RAJA KRUPENINA
VIDA RASTENIENĖ
JOLANTA RAZMIENĖ
ROKAS ZABIELA
*į skaičių įtraukti ir 4 bendri posėdžiai

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ
VYKUSIŲ KOMITETŲ
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 1
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 3
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 3
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 1
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 0
Iš 16* komiteto posėdžių
praleista 3

100
%

93,75

100
93,75

87,5 87,5

93,75

81,25

87,50

93,75
93,75

81,25

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

16

2

16

2

16

1

16

3

16

3

16

0

16

1

16

1

16

1

16

1

16

0

16

3

93,75
93,75
100
81,25
Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius

Procentai
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ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO VEIKLA 2021 M.
VIENI IŠ SVARBESNIŲ KOMITETE SVARSTYTŲ
KLAUSIMŲ:

2021 m. įvyko 14 komiteto posėdžių, svarstyti 166 klausimai

Svarstytų klausimų skaičius
GRUODŽIO 17 D.

18

LAPKRIČIO 17 D.

10

LAPKRIČIO 9 D.

4
6

SPALIO 19 D.
RUGSĖJO 22 D.

5

RUGPJŪČIO 18 D.

15

BIRŽELIO 21 D.

12
13

GEGUŽĖS 18 D.
GEGUŽĖS 5 D.

1
13
12

BALANDŽIO 21 D.
KOVO 18 D.

34

VASARIO 18 D.
SAUSIO 27 D.
SAUSIO 20 D.

10
13

Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo.
Dėl rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų
tarybų patvirtinimo.
Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Trūdų bendruomenės namų erdvės
sukūrimas“.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų mokinių skaičiaus ir
klasių skaičiaus srautuose, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio
ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–
2022 mokslo metams nustatymo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.
sprendimo Nr. T-110 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų
finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.
sprendimo Nr. T-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų
plano patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d.
sprendimo Nr. T-210 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos, seniūnijų, savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių
veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
skyrimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės budinčio globotojo veiklos
organizavimo ir mokėjimo už vaiko globą (rūpybą) ir priežiūrą tvarkos
aprašo patvirtinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d.
sprendimo Nr. T-77 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2023
metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose akredituotos
vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Švenčionių rajono
savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo
dydžio nustatymo.
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ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIŲ
LANKOMUMO STATISTIKA
TARYBOS NARYS
VIOLETA ČEPUKOVA
RENATA
GRIGIANECIENĖ
VALERIJ JURGELIANEC
JOLANTA
JURKUVĖNIENĖ
VIKTORAS
MEŠKAUSKAS
RAIMONDAS
PAULIUKEVIČIUS
ROMUALDAS
PAULIUKEVIČIUS
KONSTANTAS RAMELIS
VYTAUTAS
VAITKEVIČIUS
BRONISLOVAS VILIMAS
VACLAV VILKOIT
ZENONAS
ZENKEVIČIUS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ
VYKUSIŲ KOMITETŲ
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 0
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 0
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 4
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 1
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 1
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 5
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 4
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 18* komiteto posėdžių
praleista 2

%

100

100

94,44 94,44
88,89 88,89

88,89

100

77,78
88,89

88,89

77,78
72,22

88,89

18

18

100
77,78
94,44
88,89

18

94,44

0

18

18

2

0

18

4

18

1

18

2

18

1

18

2

5

18

18

4

2

2

88,89
72,22
77,78
88,89
88,89

Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius

Procentai

*į skaičių įtraukti ir 4 bendri posėdžiai
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BENDRI BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ KOMITETO IR
ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS KOMITETO POSĖDŽIAI
2021 m. įvyko 4 bendri komitetų posėdžiai, svarstyti 7 klausimai
SVARSTYTI KLAUSIMAI:

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ SKAIČIUS
LAPKRIČIO 25 D.

1

BALANDŽIO 14 D.

2

KOVO 29 D.

2

KOVO 26 D.

2

Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą
Švenčionių rajono savivaldybės nuosavybėn.
Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
būsto pardavimo (klausimas buvo svarstomas du kartus
(kovo 26 d. ir 29 d. posėdžiuose).
Dėl pritarimo UAB „Vilniaus vandenys“ projekto
įgyvendinimo
sutarties
projektui
ir
projekto
finansavimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo
plano dalies keitimo patvirtinimo.
Informacija. Dėl Viešosios įstaigos Švenčionių
rajono ligoninės struktūros pakeitimo projekto.
Dėl savivaldybės nekilnojamųjų daiktų perdavimo
valstybės nuosavybėn.
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KONTROLĖS KOMITETO VEIKLA 2021 M.
2021 m. įvyko 4 komiteto posėdžiai, svarstyti 7 klausimai

SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ SKAIČIUS

2

2

2

RUGSĖJO 22 D.

SPALIO 19 D.

1

KOVO 18 D.

RUGPJŪČIO 18 D.

KOMITETE SVARSTYTI KLAUSIMAI:
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos.
2020 m. gruodžio 31 d. išankstinio tyrimo ataskaita Nr. K10-3 „Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla“.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2021 m. gegužės 5 d. ataskaita Nr. K10-1 „Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito ataskaita“.
Informacija dėl Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano I–II ketv. vykdymo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano patikslinimo.
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos plano projekto.
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KONTROLĖS KOMITETO POSĖDŽIŲ LANKOMUMO STATISTIKA

TARYBOS NARYS
ARŪNAS ČENKUS

PRALEISTŲ KOMITETŲ
SKAIČIUS NUO VISŲ
VYKUSIŲ KOMITETŲ

100

100

Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 2
Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 4
JOLANTA
Iš 4 komiteto posėdžių
JURKUVĖNIENĖ
praleista 1
VIDA RASTENIENĖ Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 0
ROKAS ZABIELA
Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 0

50

VIOLETA
GRIGORJEVA
ANTONIJ JUNDO

100

100

%

Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 0
Iš 4 komiteto posėdžių
praleista 0

JANINA
DEVEIKIENĖ

100

75

100
50

0
75
100

4

0

4

0

42

44

0

4

1

4

0

4

0

100

Komitetų skaičius

Praleistų komitetų skaičius

Procentai
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BENDRA INFORMACIJA APIE 2021 M. ĮVYKUSIUS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIUS IR SVARSTYTUS KLAUSIMUS

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS
APSAUGOS IR KAIMO REIKALŲ
KOMITETAS

Posėdžiai
12

Svarstyti
klausimai
191

ŠVIETIMO, KULTŪROS,
SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
APSAUGOS KOMITETAS

Posėdžiai
14

Svarstyti
klausimai
166

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

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

Posėdžiai
4

Svarstyti
klausimai
7

KONTROLĖS KOMITETAS

Posėdžiai
4

Svarstyti
klausimai
7

7
4
7
4

ŠVIETIMO, KULTŪROS, SVEIKATOS IR SOCIALINĖS
APSAUGOS KOMITETAS

14

BIUDŽETO, EKONOMIKOS, APLINKOS APSAUGOS IR KAIMO
REIKALŲ KOMITETAS

12

Svarstyti klausimai

166

191
Posėdžiai
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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.

2021 m. išmokos tarybos nariams:

Išlaidos, susijusios su savivaldybės
tarybos nario veikla (kanceliarijos,
pašto, telefono, interneto ryšio,
transporto išlaikymo ir pan.) - 192
600,00 Eur

Išlaidos, susijusios su deklaruotomis
darbo valandomis - 11 340,22 Eur

Iš viso: 203 940,22 Eur
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TARYBOS NARIAI VISUOMENINIAME RAJONO GYVENIME
Savivaldybės tarybos nariai uoliai vykdė jiems priskirtas funkcijas, dalyvavo šventėse ir visuomeniniame rajono gyvenime.
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ KREIPIMASIS Į RAJONO GYVENTOJUS

Janina Deveikienė, Švenčionių rajono
savivaldybės tarybos narė: „Įgausime
imuninę sistemą, kai pasiskiepysime,
tuomet galėsime eiti į koncertus, į
kavines, susitikti su savo vaikais ir
anūkais... Pasiilgau visų, pasiilgau
darbo, žmonių, bendravimo...“

Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių miesto kultūros centro
renginių režisierė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė:
„Kuo greičiau mes pažabosime šią ligą, tuo greičiau galėsime
atverti duris į Kultūros centrą.“

Vytautas Vaitkevičius, gydytojas,
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
narys: „Kviečiu visus skiepytis nuo
koronaviruso ir nebijoti. Mokslas nieko
geresnio už vakcinas dar nesugalvojo“.
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Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė Rugsėjo
1-osios šventėje Švenčionių Juliaus Siniaus meno
mokykloje

Tarybos narė Violeta Grigorjeva
rudens šventėje (per vidurį)

Tarybos narės Violeta Čepukova (kairėje) ir
Jolanta Jurkuvėnienė (antra iš kairės) vaistažolių
rinkimo čempionate

Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė
rudens šventėje (dešinėje)

Tarybos narės Jolanta Razmienė (pirmoje foto per vidurį) ir Jolanta Jurkuvėnienė (pirmoje foto
iš dešinės) bei Renata Grigianecienė (antroje foto) Švenčionių miesto kultūros centro liaudiškos
muzikos kapelos „Kaimynai“ kūrybinės veiklos 20-mečio jubiliejiniam koncerte

Tarybos narys Rimas Klipčius
Pabradės miesto šventėje

Tarybos narys Bronislovas Vilimas Elenos Krivošienės darbų parodoje
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Tarybos narys Bronislovas Vilimas
Pavoverės kaimo bendruomenės
šventėje „Mes vėl kartu“ (antras iš
kairės)

Tarybos narė Jolanta
Jurkuvėnienė Auksinių protų
renginyje Švenčionių miesto
kultūros centre

Tarybos narė Renata
Grigianecienė (per vidurį)
Švenčionių miesto šventėje

Tarybos narės Jolantos Jurkuvėnienės apsilankymo vaikų
stovykloje, kurią organizavo Švenčionių miesto kultūros centras,
akimirkos (bandelių kepimo edukacija, kurią vedė pati tarybos
narė)

Tarybos nariai Jolanta Jurkuvėnienė (dešinėje), Jolanta Razmienė (antra
iš dešinės), Violeta Čepukova (trečia iš dešinės), Zenonas Zenkevičius
(antroje eilėje antras iš kairės) Švenčionių miesto šventėje

Tarybos narys Viktoras Meškauskas
Pabradės miesto šventėje

35

Tarybos narys Bronislovas Vilimas (centre) Švenčionių miesto
šventėje

Tarybos nariai Vietos savivaldos dienos minėjime (Violeta
Grigorjeva, Rimas Klipčius, Zenonas Zenkevičius, Vaclav
Vilkoit, Vytautas Vaitkevičius)

Tarybos narė Raja Krupenina
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos Adutiškio skyriuje
Rugsėjo 1-osios šventėje

Tarybos narės Janina Deveikienė
(šešta iš kairės) ir Renata
Grigianecienė (septinta iš kairės)
Holokausto aukų minėjime

Tarybos narys Bronislovas Vilimas (viduryje) Holokausto aukų minėjime

Tarybos nariai Vietos savivaldos dienos
minėjime (Violeta Čepukova, Janina Deveikienė,
ir Bronislovas Vilimas)
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Tarybos narė Violeta
Čepukova Pabradės
miesto šventėje

Tarybos nariai Viktoras Meškauskas (pirmas iš kairės antroje
eilėje), Bronislovas Vilimas (trečias iš kairės antroje eilėje) ir
Violeta Grigorjeva (pirma iš kairės pirmoje eilėje) Rugsėjo
1-osios šventėje Pabradės ,,Žeimenos“ gimnazijoje

Tarybos narys Antonij Jundo Rugsėjo 1-osios
šventėje Pabradės ,,Žeimenos“ gimnazijoje

Tarybos narė Vida Rastenienė Zigmo Žemaičio
gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje
Tarybos nariai Violeta Grigorjeva, Vida Rastenienė
abiturientų išleistuvių šventėje Pabradės ,,Žeimenos“
gimnazijoje

Tarybos narė Violeta Čepukova Švenčionių
Zigmo Žemaičio gimnazijos abiturientų
išleistuvių šventėje
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Tarybos narė Janina Deveikienė (ketvirta iš kairės)
Rugsėjo 1-osios šventėje Švenčionėlių Karaliaus
Mindaugo gimnazijoje

Tarybos narė Violeta Čepukova (antra iš kairės pirmoje foto, pirma iš kairės antroje
foto) Socialinės pagalbos namuose organizuojamo „Sriubos vakaras“ renginyje

Tarybos narės Jolanta Razmienė (pirma iš kairės) ir Jolanta
Jurkuvėnienė (centre gale) pagyvenusių žmonių šokių
kolektyve ,,Trepsis“ (dalyvavimas smagioje edukacijoje)
Tarybos narė Janina Deveikienė minėjime,
skirtame kun. Broniaus Laurinavičiaus
40-osioms mirties metinėms atminti

Tarybos narys Arūnas Čenkus gruodžio 29 d.
Šventos socialinės globos namuose vykusiame
renginyje „Pasidalinkime šiluma“ (pirmas kairėje
stalo gale)
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Tarybos narė Vida Rastenienė pirma
kairėje) Gedulo ir Vilties dienos minėjime
Tarybos narė Janina Deveikienė Gedulo ir
Vilties dienos minėjime

Tarybos narės Violeta Čepukova (kairėje) ir Jolanta
Jurkuvėnienė (dešinėje) dokumentinio filmo „Čysta
Fa arba gyvenimas su muzika“ pristatyme

Tarybos narys Rimas Klipčius (penktas iš
dešinės) Liepos 6 d. minėjime

Tarybos narė Renata Grigianecienė Gedulo ir
Vilties dienos minėjime

Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė (pirma kairėje
pirmoje eilėje) su Švenčionių Trečiojo amžiaus
universitetu (užsiėmimai gaminant kalėdinius
žaisliukus ir kepant mielines bandeles)
Tarybos
narė Janina
Deveikienė
(trečia iš
dešinės)
Liepos 6 d.
minėjime

Tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė (antra
kairėje) vaikų vasaros stovyklos, kurią
organizavo Švenčionių miesto kultūros
centras, metu
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ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS
2014 2020 METŲ STRATEGINIO
PLĖTROS PLANO ATASKAITA

taskaita parengta vadovaujantis ven ioni rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano stebėsenos sistema kuri buvo patvirtinta ven ioni rajono
savivaldybės tarybos 1 m sausio
d sprendimu r 7
ėl
ven ioni rajono savivaldybės strateginio planavimo
2021 m.
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2021 m. baigė galioti Švenčionių rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų strateginis plėtros planas.
Remiantis patvirtinta stebėsenos sistema, 2021 m. buvo parengta ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITA.
Ataskaita buvo parengta remiantis Savivaldybės įstaigų, įmonių, administracijos padalinių, atsakingų už atitinkamų
priemonių koordinavimą, pateiktais duomenimis, kuriuos apibendrino Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius.

2014

2020 METŲ SPP PASIEKIMO
RODIKLIAI
71,43 proc.
VIZIJA PASIEKTA

PRIORITETŲ / TIKSLŲ (REZULTATO) RODIKLIAI
PASIEKTI / ĮGYVENDINTI

Plačiau su ataskaita bei jos
pristatymu galima susipažinti šiuo
adresu:
http://svencionys.lt/lit/Kvieciame_
Svencioniu_rajono_savivaldybes_
gyventojus_susipazinti_su_parengt
a_Svencioniu_rajono_savivaldybe
s_20142020_m._strateginio_pletro
s_plano_igyvendinimo_ataskaita/1
1060/1

ĮGYVENDINTA / VYKDOMA SPP NUMATYTŲ
PRIEMONIŲ

76,11
proc.
95,52
proc
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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 septynerius metus. Baigiantis
2014–2020 m. Švenčionių rajono plėtros strateginio plano
įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti miesto plėtros
ilgalaikės strategijos tęstinumą, 2020 m. rengiamas Švenčionių
rajono savivaldybės strateginis plėtros planas (ŠRSSPP) 2021–
2027 m. buvo patvirtintas 2021 m. vasario 25 d. Tarybos
sprendimu Nr. T-78.
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

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

Pagrindiniai
strateginio
planavimo
dokumentai
savivaldybėse yra:

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

Savivaldybės
Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 strateginio
strateginis veiklos
plėtros plano rengimo laikotarpis apėmė laikotarpį nuo 2020 m.
planas, kurį tvirtina
savivaldybės taryba
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 rengiant strateginį plėtros planą 2021–2027 m. nuo situacijos analizės iki atitinkamos srities vizijos, prioritetų, strateginių tikslų,
uždavinių ir rodiklių nustatymo. 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.
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SUFORMUOTOS VIZIJOS ĮGYVENDINIMUI BUVO NUSTATYTI 4 PRIORITETAI:

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

3.
PRIORITETAS: PASIEKIAMA,
MODERNIOS
INFRASTRUKTŪROS ŽALIOJI
SAVIVALDYBĖ

4.
PRIORITETAS:
BENDRUOMENĖMS ATVIRA
SAVIVALDYBĖ

3 TIKSLAI:

5 TIKSLAI:

4 TIKSLAI:

3 TIKSLAI:

1 TIKSLAS – 3 UŽDAVINIAI
2 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI
3 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS – 4 UŽDAVINIAI
2 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI
3 TIKSLAS – 5 UŽDAVINIAI
4 TIKSLAS – 1 UŽDAVINYS
5 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS – 3 UŽDAVINIAI
2 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI
3 TIKSLAS – 4 UŽDAVINIAI
4 TIKSLAS – 1 UŽDAVINYS

1 TIKSLAS – 1 UŽDAVINYS
2 TIKSLAS – 3 UŽDAVINIAI
3 TIKSLAS – 2 UŽDAVINIAI

1.
PRIORITETAS: PAŽANGI
IR ŽALIA EKONOMIKA

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.
Už sėkmingą Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimą yra atsakinga Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, verslo įmonės, švietimo ir mokslo institucijos, Užimtumo tarnybos Švenčionių skyrius, Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras,
bendruomenės, vietos veiklos grupės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, seniūnijos, ūkininkai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos
Švenčionių rajono biuras, Sirvėtos regioninio parko direkcija, Asvejos regioninio parko direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, Kaltanėnų
ugdymo ir turizmo centras, Švenčionėlių miškų urėdija, Švenčionių rajono profesinio rengimo centras, religinės bendruomenės, UAB „Fortum Švenčionių
energija“, UAB „VAATC“, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, UAB „Švenčionių švara“, nevyriausybinės organizacijos, jaunimo
organizacijos, jaunimo reikalų taryba, kultūros įstaigos, menininkai, mėgėjų meno kolektyvai, Švenčionių visuomenės sveikatos biuras, Švenčionių pirminės
sveikatos priežiūros centras, Švenčionių rajono ligoninė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariatas,
Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Švenčionių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, priešgaisrinė apsaugos tarnyba prie Švenčionių rajono
savivaldybės administracijos, kitos savivaldybės įstaigos, kiti privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys.
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ŠVENČIONIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖS
MERO VEIKLOS
ATASKAITA
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SUSITIKIMAI IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
Meras organizavo gyventojų priėmimą, nagrinėjo prašymus ir skundus, betarpiškai bendravo
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 internetinėje svetainėje
www.svencionys.lt(http://svencionys.lt/gyventojams/gyventoju-priemimas-iraptarnavimas/gyventoju-priemimo-tvarka-rajono-savivaldybeje/ ).
Asmenys į priėmimą asmeniniais klausimais užsirašo iš anksto apsilankę priimamajame arba
tiesiog paskambinę telefonu (8 387) 66 372.
Priėmimo laikas:
pirmadienį – 7.45–17.30 val.
antradienį – 7.45–16.45 val.
trečiadienį – 7.45–17.15 val.
ketvirtadienį – 7.45–16.45 val.
penktadienį – 7.45–15.30 val.
Asmenų prašymai, pasiūlymai ir skundai savivaldybei gali būti teikiami:
rašytiniai prašymai gali būti pateikti paštu (adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys);
elektroniniais
laiškais:
meras@svencionys.lt,
savivaldybe@svencionys.lt,
priemimas@svencionys.lt arba tiesiogiai atvykus į instituciją;
žodiniai prašymai gali būti pateikti telefonu +370 387 66372 arba tiesiogiai atvykus į instituciją;
gyventojai ir kiti asmenys priimami Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus
g. 19, LT-18116 Švenčionys, Švenčionių rajono savivaldybės klientų priimamajame (senasis
administracijos pastatas, I aukštas).
Meras nurodytomis dienomis (trečiadieniais nuo 13.00 iki 16.45 val.) priima gyventojus jiems
aktualiais asmeniniais klausimais.
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 asmeniniais 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: http://svencionys.lt/apklausa/.
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 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/administracine-informacija/vadovu-darbotvarkes/.
2021 metais meras tiesiogiai priėmė 144 asmenis (2020 m. – 78), 240 pokalbių su asmenimis
įvyko telefonu (2020 m. – 94).
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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, 2021 m. Švenčionių rajono savivaldybės
meras Rimantas Klipčius išleido:

348 potvarkius, iš
kurių:

139 mero potvarkiai veiklos organizavimo
klausimais

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

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

Per 2021 m. savivaldybės mero pasirašyti ir išsiųsti:
79 siunčiamieji raštai, iš
kurių:
78 įvairioms
organizacijoms ar
institucijoms

1 atsakymas į gyventojo
paklausimą

2021 m. meras pateikė 64 rezoliucijas piliečių prašymams.
9 įstaigų vadovams išmokėtos premijos.

2019 M.
2020 M.
2021 M.

POTVARKIAI SIUNČIAMIEJI
RAŠTAI
507
202
353
96
348
79

REZULIUCIJOS
PILIEČIŲ PRAŠYMAMS
134
104
64

PREMIJOS ĮSTAIGŲ
VADOVAMS
13
10
9

PREMIJOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS
REZULIUCIJOS PILIEČIŲ PRAŠYMAMS
SIUNČIAMIEJI RAŠTAI
POTVARKIAI

2021 M.

2020 M.

2019 M.
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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. 2021 m. Švenčionių
rajono savivaldybės mero fondui skirta 17 500,00 Eur, panaudota 14 639,46 Eur.
Gėlės, dovanos, skirtos šventinėms dienoms, oficialiems priėmimams
Maitinimo išlaidos, susijusios su oficialiais priėmimais
TV laidos „Lietuvos miestai. Švenčionys“ gamybos ir transliavimo
paslaugos
Atminimo dovanos savivaldybei nusipelniusiems asmenims
Apdovanojimo „Auksinis feniksas“ laureato paskatinimas
Pabradės policijos nuovados atidarymo iškilmėms paminėti
Prizai labdaros varžyboms Švenčionių rajono mero TAUREI
Atminimo dovana Pabradės KŪ veiklos 30 metų sukakties proga
Atminimo dovanos Ignalinos miesto šventei
Prekės, susijusios su dalyvavimu labdaros renginiuose
Knygos „Tirpstanti tapatybė. Baltarusijos lietuviai“ įsigijimas
Kalėdinės dovanos-knygos
Maisto produktai šventiniams renginiams
IŠ VISO

507,24
1 305,51
6 050,00
450,00
500,00
274,10
982,47
635,00
400,60
71,26
90,00
2 373,28
1 000,00
14 639,46

Maisto produktai šventiniams renginiams
Kalėdinės dovanos knygos
Knygos "Tirpstanti tapatybė. Baltarusijos lietuviai" įsigyjimas
Prekės, susiję su dalyvavimu labdaros renginiuose
Atminimo dovanos Ignalinos miesto šventei
Atminimo dovana Pabradės KŪ veiklos 30 metų sukakties proga
Prizai labdaros varžyboms Švenčionių raj. mero TAUREI
Pabradės policijos nuovados atidarymo iškilmėms paminėti
Apdovanojimo "Auksinis feniksas" laureato paskatinimas
Atminimo dovanos savivaldybei nusipelniusiems asmenims
TV laidos "Lietuvos miestai. Švenčionys" gamybos ir transliavimo
paslaugos
Maitinimo išlaidos, susiję su oficialiais priėmimais
Gėlės, dovanos, skirtos šventinėms dienoms, oficialiems priėmimams
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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
2021
m.
gruodžio 31 d.
turi
5 353
(2020 m. 4 848, 2019 m.
- 4 309 sekėjai) sekėjus. Kaip matyti, sekėjų skaičius kiekvienais metais auga.
NUORODA: https://www.facebook.com/svencionys.lt
2020 m. sukurta paskyra INSTAGRAM
socialiniame tinkle 2021 metais renka vis didesnį
sekėjų skaičių.

Mero Facebook paskyra turi taip pat būrį sekėjų.
Tai priemonė, padedanti ne tik pateikti informaciją gyventojams, supažindinti su rajone vykstančiais ir
planuojamais darbais, bet 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.
2021 m. svetainėje www.svencionys.lt buvo paskelbta 640 straipsnių (2020 m. – 715,
2019 m. – 449), vidutinis apsilankymų svetainėje skaičius per mėnesį 3 059 (2020 m. – 2 936,
2019 m. – 2 438).
2021 metais savivaldybės Youtube kanale paskelbti 11 renginių ir 9 tarybos posėdžių vaizdo
įrašai, kurie buvo peržiūrėti 12 552 kartus (2020 m. – 11 719, 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, tv3.lt, SA.lt, betalt.lt, udiena.lt, skrastas.lt, diena.lt, vz.lt,
respublika.lt, m.kauno.diena.lt, tzinios.lt, alfa.lt.
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ATVIRUMAS BENDRAUJANT
IR IEŠKANT VISIEMS PRIIMTINŲ
SPRENDIMŲ SU RAJONO
BENDRUOMENE
Rugpjūčio 5 d. su Pabradės
Gamyklos kvartalo gyventojais vyko
susitikimas, kuriame buvo kalbėta apie
dabarties darbus ir ateities planus šioje
teritorijoje.
Susitikime su bendruomene meras
kartu su savo komanda – vyriausiąja
architekte Natalja Ivanova,
administracijos direktoriaus pavaduotoju
Andriumi Šarėju ir patarėjais – tarėsi,
kokią viziją šiai teritorijai turi kvartalo
gyventojai.
,,Šiais metais rengiamas kvartalo
detalusis planas. Juk vietos gyventojai geriausiai žino, kokiame ateities kvartale jie norės gyventi.
Tai ilgalaikės strategijos dalis. Pabradės miesto Vilniaus, Švenčionių miesto Rymo ir Taikos,
Švenčionėlių miesto Žemutinės kvartalai atsinaujino neatpažįstamai, metas judėti link kitų
teritorijų. Laukia malonus darbas, kurio vaisiais vėliau džiaugsis Gamyklos ir Architektų kvartalų
gyventojai“, – mintimis dalijosi meras.
Liepos 7 d. savivaldybėje
viešėjo VOKIEČIŲ KARIŲ KAPŲ
GLOBOS TAUTINĖS SĄJUNGOS
„VOLKSBUND“ ATSTOVAS
LIETUVOJE ALGIMANTAS
KUTANOVAS, VŠĮ KULTŪROS
VERTYBIŲ GLOBOS
TARNYBOS, KURI YRA
VOKIEČIŲ KARIŲ KAPŲ
GLOBOS TAUTINĖS SĄJUNGOS
PARTNERIS LIETUVOJE,
ATSTOVAS GEDIMINAS
TIUCHTA BEI BŪSIMOS
STOVYKLOS KOMENDANTAI.
Svečiai susitiko su rajono
savivaldybės
meru
Rimantu
Klipčiumi ir aptarė organizacinius
stovyklos
klausimus,
aplankė
Kackonių, Adutiškio, Kavaltiškės, Gudelių ir Svylionių Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos
karių kapus, įvertino jų būklę, numatė preliminarią priežiūros darbų programą.
Vokiečių karių kapų globos tautinė sąjunga „Volksbund“ – privati humanitarinė organizacija, kuri
rūpinasi vokiečių karių kapais visoje Europoje. Įgaliota Vokietijos valstybės, ši organizacija siekia
suregistruoti žuvusių vokiečių karių kapus užsienyje, juos išsaugoti
ir prižiūrėti.
Rugsėjo 20 d. – spalio 1 d. Vokiečių karių kapų globos tautinė
sąjunga organizuoja darbo stovyklą,
kurios metu Vokietijos kariai tvarkys
išlikusius Pirmojo pasaulinio karo
Vokietijos imperijos karių kapus
Adutiškio apylinkėse.
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SUSITIKIMAS SU RAJONO RELIGINIŲ
BENDRUOMENIŲ ATSTOVAIS
Įvairių konfesijų religinės bendruomenės
plėtodamos savo veiklą susiduria su problemomis,
kurias išspręsti ne visada gali savo jėgomis.
Liepos 30 d. rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius susitiko su Pabradės stačiatikių
Šv. Sergijaus, Švenčionių stačiatikių Švenčiausios
Trejybės,
Pabradės
sentikių,
Švenčionių
musulmonų sunitų ir Labanoro Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos atstovais.
Susitikimo
metu
buvo
svarstyta
bendruomenėms priklausančių pastatų remonto ir
pritaikymo, patalpų apšildymo, kapinių tvarkymo
ir kiti klausimai.

52

ATSTOVAVIMAS RAJONUI
130 atstovų, tarp kurių ir
Švenčionių rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius, iš 58 šalies
savivaldybių Taujėnuose vykusiame
LSA SUVAŽIAVIME (rugsėjo
mėn.) aptarė svarbiausius pastarųjų metų
savivaldos iššūkius bei ilgalaikius
tikslus – savivaldybių finansinio
savarankiškumo stiprinimą, lankstesnes
galimybės skolintis investicijoms, teisės
disponuoti valstybine žeme suteikimą
savivaldybėms, tvarų regionų ekonomikos augimą.
Suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją, kurioje aukščiausios šalies institucijos raginamos Fiskalinės
sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme įtvirtinti galimybę savivaldybėms lanksčiau skolintis lėšų,
reikalingų prisidėti ir įgyvendinti ES fondų finansuojamus projektus, tokiu būdu mažinant regioninę atskirtį
bei užtikrinant gyventojų konstitucines teises į kokybiškas viešąsias paslaugas nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos.
Rugsėjo mėn. Prezidento Gitano Nausėdos
inicijuotame REGIONŲ FORUME buvo
aptarta praėjusiais metais pasirašyto memorandumo
„Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios
partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos
savarankiškumą“ įgyvendinimo situacija.
Paėjusių metų rugsėjį partijos įsipareigojo
stiprinti šalies savivaldybių savarankiškumą ir
atsakomybę, užtikrinti šimtaprocentinį valstybės
savivaldybėms deleguotų funkcijų finansavimą,
peržiūrėti funkcijų pasiskirstymą tarp centrinės ir
vietos valdžių, didinti savivaldybių įtaką formuojant
ir įgyvendinant regioninės politikos tikslus.
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MERO ATSTOVAVIMAS RAJONUI 2021 M.
SPALIO 15 D. VYKUSIAME SUSITIKIME
SU VIDAUS REIKALŲ MINISTRE
AGNE BILOTAITE
Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė
susitiko su savivaldybių, kurios suteikė pagalbą
valstybei susidūrus su neteisėtos migracijos
krize, vadovais ir aptarė šios krizės valdymo
patirtį. Taip pat buvo diskutuojama apie
valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą
galimoms panašaus pobūdžio krizėms.
Lietuvai susidūrus su neregėto masto
migracijos krize, savivaldybių suteikta pagalba
tapo ypač svarbi. Savivaldybės padėjo užtikrinti neteisėtai valstybės sieną kirtusių užsieniečių
maitinimą bei apgyvendinimą laikinose
gyvenamosiose
vietose
ir
pasirūpinti
pažeidžiamiausiomis migrantų grupėmis.

ATSTOVAVIMAS SPALIO 28 DIENĄ, VYKUSIAME LSA
TARYBOS POSĖDYJE, kuriame buvo vertinama savivaldybių pajamų
augimo prognozė.

ATSTOVAVIMAS GRUODŽIO 1 D. LIETUVOS
SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS (LSA) TARYBOJE, kurioje
kartu su kitais merais buvo pritarta Prezidento teikiamoms
Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo
pataisoms, kurios savivaldybėms suteiktų didesnį finansinį
savarankiškumą bei sukurtų galimybę investicijomis į projektus,
finansuojamus Europos Sąjungos (ES) fondų. Šias galimybes
siūloma taikyti tiems projektams, kurie skirti prisitaikyti prie
klimato kaitos, ją švelninti, taip pat skaitmeninti viešąjį sektorių
ar ekonomiką.
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ATSTOVAVIMAS GRUODŽIO 14 D.
LIETUVOS
SAVIVALDYBIŲ
ASOCIACIJOS
(LSA)
VALDYBOS
POSĖDYJE, vykusiame mišriu būdu (dalis
dalyvių tiesiogiai, kita dalis – per zoom
platformą), kurio metu Lietuvos savivaldybių
asociacija (LSA) siūlė palikti galimybę
savivaldybėms pačioms nuspręsti, kurios
rajoninės ligoninės gali ir toliau veikti,
teikdamos sveikatos paslaugas gyventojams
vietoje, o ne didžiuosiuose miestuose.
Savivaldybių vardu kreipdamiesi į SAM
merai taip pat siūlė stiprinti pirminės sveikatos
priežiūros grandį taip, kad kuo mažiau žmonių
turėtų kreiptis į aukštesnės pakopos sveikatos priežiūros įstaigas. Toms savivaldybėms, kurios pasirinktų
dalyvauti pertvarkoje, siūloma sudaryti galimybę įgyvendinti pokyčius kaip pilotinius projektus, nuolatos
vertinant pažangą, paslaugų prieinamumą bei
sveikatos įstaigų pasiekiamumą.
Valdybos posėdyje taip pat diskutuota apie
užimtumo politikos pokyčius ir savivaldybių
vaidmens didinimą, pristatyta pilotinio
projekto įgyvendinimo patirtis Druskininkų
savivaldybėje.
Valdybos posėdyje buvo pasirašyta LSA
ir
Vytauto
Didžiojo
universiteto
bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią abi
šalys įsipareigoja bendradarbiauti siekiant
abipusiai naudingų tikslų kvalifikuoto
pedagogų rengimo srityje, užtikrinant
pakankamą pedagogų poreikį savivaldybių
švietimo įstaigose.

NUOTOLINIAME LR SEIMO VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETO
POSĖDYJE meras atstovavo rajoną pristatant Socialinių mokslų centro atliktą tyrimą ,,Kaimiškų
teritorijų depopuliacija ir viešųjų paslaugų įstaigų kaita: ar statistika atspindi realias tendencijas?“,
kuriame buvo pristatyta seniūnijų urbanizacijos lygio tipologija, apgyvendinimo struktūros
transformacijos, viešųjų paslaugų tinklo transformacija gyventojų retėjimo kontekste ir kt. klausimai.
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ATSTOVAVIMAS VILNIAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE
SUSIRINKIMUOSE IR KOLEGIJOS POSĖDŽIUOSE
Š. m. rugsėjo 2 d. Vilniuje įvyko Vilniaus regiono plėtros tarybos visuotinis susirinkimas ir
kolegijos posėdis, kuriame
dalyvavo
Vilniaus
apskrities
savivaldybių
vadovai
kartu
su
savivaldybių
atstovais.
Mūsų rajoną atstovavo
rajono meras Rimantas
Klipčius.
Vykusiame
Vilniaus regiono plėtros
tarybos kolegijos posėdyje
buvo nagrinėjami regionui
aktualūs
klausimai,
regiono
pagrindinės
problemos ir jų priežastys,
kurias pristatė ir kartu su posėdžio nariais aptarė VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas
dr. Gediminas Česonis bei Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Rasa
Daraškevičienė.
Vilniaus rajono savivaldybės atstovai pateikė pasiūlymus dėl Vilniaus regiono pagrindinių
problemų ir jų priežasčių nustatymo bei teikė siūlymus dėl priežasčių, kurias Vilniaus regiono
savivaldybės galėtų šalinti ar mažinti kartu, formuojant funkcines zonas.
Š. m. spalio 7 d. Vilniuje vyko Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdis, kuriame buvo
diskutuojama apie Vilniaus regiono pasirengimą investicijoms, išklausyti pranešimai apie naujus
architektūros kokybės reikalavimus, aptartos regioninio planavimo aktualijos ir funkcinių zonų sudarymo
galimybės.
Spalio mėnesį vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje Vilniaus miesto
savivaldybės atstovai pristatė pagrindines Vilniaus pokyčių kryptis ir pasidalijo gerąja patirtimi,
architektūriniais sprendimais, pristatė pagrindinius miesto
plėtojimo principus. Posėdyje taip pat buvo nagrinėjami ir
aptariami regionui aktualūs klausimai dėl investicijų
pritraukimo, pristatyta „Investuok Lietuvoje“ veikla ir
pagrindinės sritys sėkmingai pritraukiant investicijas.
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Lapkričio 4 d.
Ukmergės kraštotyros
muziejuje
vyko
Vilniaus
regiono
plėtros
tarybos
kolegijos
posėdis,
kuriame mūsų rajoną
atstovavo
meras
Rimantas Klipčius,
mero
pavaduotoja
Violeta Čepukova ir
Strateginio planavimo
ir investicijų skyriaus
vedėja
Vaida
Babrauskienė.
Posėdžio metu kalbėta
apie UAB Vilniaus apskrities atliekų valdymo centro valdyseną ir jos formas, aptartas Vilniaus regiono
funkcinių zonų klausimas.
Vilniaus regiono tarybos kolegijos posėdyje pranešimus pristatė UAB Vilniaus apskrities atliekų
valdymo centro direktorius Tomas Vaitkevičius, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertas dr.
Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vadovė Rasa Tamulevičiūtė
bei Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė Virginija Šimkutė.

Prieš posėdį susitikimo dalyviai turėjo galimybę
aplankyti Ukmergės kraštotyros muziejaus
ekspoziciją, o posėdžiui pasibaigus pasivaikščioti
po naujai sutvarkytas Ukmergės miesto erdves
kartu su Ukmergės rajono savivaldybės
vyriausiuoju architektu Artūru Sakalausku.
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SUSITIKIMAS
SU
LIETUVOS
RESPUBLIKOS PREZIDENTU GITANU
NAUSĖDA, tęsiant tradiciją – darbo dieną
regione. Susitikimo metu aptarti aktualūs
klausimai
–
savivaldybių
finansinio
savarankiškumo didinimas, planuojamos
sveikatos ir švietimo reformos.
Jašiūnų dvaro rūmuose valstybės
vadovas susitiko su Šalčininkų rajono meru
Zdzislavu Palevičiumi, Elektrėnų meru
Kęstučiu Vaitukaičiu, Širvintų rajono mere
Živile Pinskuviene, Švenčionių rajono meru
Rimantu Klipčiumi, Trakų rajono meru
Andriumi Šatevičiumi, Ukmergės rajono meru Rolandu Janicku, Vilniaus rajono vicemeru Robertu
Komarovskiu.
Su savivaldybių vadovais Prezidentas aptarė teisėkūros iniciatyvą dėl savivaldybių finansinio
savarankiškumo didinimo. „Siūlau tokius pakeitimus, nes tikiu, kad turime pasitikėti savivalda, kuri,
būdama arčiau, geriau mato vietinių žmonių poreikius, žino, ko labiausiai reikia jų gerovei“, – sakė šalies
vadovas. Savivaldos stiprinimas, galimybių vietos valdžiai atlikti investicijas, ypač bendrai finansuojamas
su ES ar biudžeto parama, didinimas buvo
Prezidento rugsėjį inicijuoto Regionų
forumo dėmesio centre.
Susitikime buvo aptarta ir kita
Prezidento iniciatyva, kurią parengė
susisiekimo ministras, – Kelių finansavimo
sistemos pertvarka. Seime svarstoma
pertvarka vidutiniškai daugiau kaip 20
proc. padidintų visoms savivaldybėms
skiriamą lėšų dalį, depolitizuotų lėšų
skirstymą,
suteiktų
daugiau
savarankiškumo prižiūrint ir plečiant kelių
tinklą pačioms savivaldybėms.
Prezidentas taip pat išklausė merų
vertinimą ir pasiūlymus dėl numatomų
sveikatos ir švietimo įstaigų tinklo reformų.
Šalies vadovas pabrėžė, kad reformų centre
turi likti žmonės ir jų poreikiai, o pertvarkų tikslas turi būti sveikatos paslaugų ir švietimo kokybė.
Daug dėmesio susitikime buvo skirta vakcinavimo situacijai. Prezidentas akcentavo nepakankamą
senjorų vakcinavimo tempą, ragino aktyviau įtraukti vietos bendruomenes ir nevyriausybines
organizacijas, vietos lyderius.
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SUSITIKIMAI SU SEIMO, VYRIAUSYBĖS, MINISTERIJŲ
ATSTOVAIS, BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS
SAVIVALDYBĖMIS, RYŠIAI SU TARPTAUTINIAIS
PARTNERIAIS
PREMJERĖS INGRIDOS ŠIMONYTĖS VIZITAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
Premjerė Ingrida Šimonytė susitiko su Švenčionių rajono savivaldybės meru Rimantu Klipčiumi
aptarti vakcinacijos procesą savivaldybėje. Taip pat premjerė lankėsi vakcinavimo centre Švenčionyse,
bendravo su poliklinikos personalu bei gyventojais, kurie buvo atėję skiepytis.
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SUSITIKIMO SU MINISTRE PIRMININKE INGRIDA ŠIMONYTE PER ZOOM
PLATFORMĄ AKIMIRKOS

Susitikime nuotoliniu būdu
taip pat dalyvavo sveikatos
įstaigų,
Nacionalinio
visuomenės švietimo centro
Švenčionių
skyriaus,
policijos, švietimo įstaigų
atstovai. Buvo pristatytos
pagrindinės problemos ir
iššūkiai,
su
kuriais
susiduriama
pandemijos
valdymo bei vakcinavimo
proceso metu.

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=7Y1hZHX-kbg
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SUSITIKIMAS SU SEIMO NARIU GINTAUTU KINDURIU
Birželio 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius susitiko su Seimo nariu Gintautu
Kinduriu. Pirmasis aptarimas įvyko Švenčionėlių
atnaujintoje ir jau veikiančioje bibliotekoje. Jie apžiūrėjo
kaip vyksta Švenčionėlių miesto kultūros centro ir
bibliotekos pastato modernizavimo renovacijos darbai.
Taip pat vyko apžiūrėti Karaliaus Mindaugo
gimnazijos pastato patalpų remonto, daugiabučių
kvartalinės renovacijos darbų. Šiems objektams buvo
skirta valstybės ir savivaldybės lėšų.
Susitikimo metu buvo atkreiptas išskirtinis
dėmesys, kad ypač praėjusiais metais atlikta daug
darbų, nes buvusioji Vyriausybė (kai Seimo narys
Gintautas Kindurys dirbo praėjusioje kadencijoje)
vykdydama Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso
plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą,
kultūros centro ir bibliotekos modernizavimui praėjusiais
metais papildomai (antroje metų pusėje) skyrė 300 tūkst.
Eur, o gimnazijos patalpų remontui 533 tūkst. Eur.
(šnekamojoje kalboje dažnai vadinama - „kovidinių“
lėšų). Suremontuotas III aukštas, sporto salė.
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SUSITIKIMAS SU REGIONINĖS POLITIKOS EKSPERTU
DR. GEDIMINU ČESONIU
Birželio 25 d. Švenčionių rajone lankėsi Centrinės
projektų valdymo agentūros ekspertas dr. Gediminas
Česonis. Susitikime, kuriame dalyvavo Švenčionių
rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius,
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
direktorė Jovita Rudėnienė, administracijos vedėjai,
specialistai, kultūros bei mokyklų vadovai, aptarti
Švenčionių rajonui aktualūs klausimai.

Pirmasis aptarimas įvyko Pabradės kultūros
centre. Svečias apžiūrėjo atnaujintą pastatą, tuo
pačiu aplankytos ir Pabradės „Žeimenos“
gimnazijos renovuojamos patalpos. Susitikimo
metu meras pristatė Švenčionių rajono problemas,
kurias reikėtų išspręsti bei idėjas, kurias numatyta
įgyvendinti. Dr. Gediminas Česonis pasidžiaugė
Švenčionių rajono mero Rimanto Klipčiaus ir jo
komandos didžiuliu indėliu į Švenčionių rajono
atnaujinamą infrastruktūrą, kvartalinės daugiabučių
renovacijos pažangą. „Vizualiai rajonas pasikeitė
per penkmetį, kad nėra ką čia ir bepridurti, tačiau
reikia galvoti apie būsimą laikotarpį“, - teigė
ekspertas.
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Reaguojant
į
susidariusią situaciją
ir faktą, jog centrinė
valdžia
dairosi
migrantų
laikinam
apgyvendinimui
tinkamų vietų, liepos
27 d., įvyko jungtinis
tarybos
komitetų
posėdis. Į jį atvyko
VYRIAUSYBĖS
ATSTOVAI
–
VIDAUS REIKALŲ
VICEMINISTRAS ARNOLDAS ABRAMAVIČIUS, SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
VICEMINISTRĖ JUSTINA JAKŠTIENĖ, TAIP PAT VSAT PRIE VRM VADO PAVADUOTOJAS
VIDAS MAČAITIS. Posėdis buvo informacinio pobūdžio, sprendimai jo metu priimami nebuvo. Kaip
ne kartą pabrėžė meras Rimantas Klipčius, šis susitikimas buvo skirtas tam, kad vyktų dialogas, o
tarybos nariai ir gyventojai visą informaciją dėl migrantų apgyvendinimo klausimo išgirstų iš pirmų
lūpų. Posėdis buvo tiesiogiai viešai transliuojamas gyventojams.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VIZITAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
2021 m. rugsėjo 28 d. Sveikatos
apsaugos ministras Arūnas Dulkys buvo
atvykęs į Švenčionių rajono ligoninę.
Švenčionių rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius, jo komanda bei gydymo
įstaigų vadovai su ministru diskutavo ir
dalijosi rūpesčiais dėl sveikatos priežiūros
specialistų
trūkumo,
netolygaus
jų
pasiskirstymo mūsų šalyje. Susitikimo metu
buvo aptarti planuojami projektai ir
investicijos į mūsų krašto sveikatos sistemą.
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RYŠIAI SU TARPTAUTINIAIS PARTNERIAIS
2021 metais vyravusi COVID-19 pandemija ir paskelbtas karantinas ne tik šalyje, bet ir užsienio
valstybėse pakoregavo mero ir savivaldybės atstovų vizitus, susitikimus bei bendravimo formas su
tarptautiniais partneriais.
Buvo tęsiamas mero koordinuojamų savivaldybės bendradarbiavimo ryšių su užsienio šalių
susigiminiavusių miestų savivaldos institucijomis pagal sutartis palaikymas.

Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis siekiama bendradarbiauti šiose srityse:
Regionų ir kaimo plėtros, ekonomikos, žemės ūkio, programų, fondų ir ES projektų, turizmo,
kultūros, sporto, švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos, draugiškų santykių
tarp šalių regioninės administracijos, gyvenviečių ir vietos savivaldos palaikymo.

Dėl paskelbto karantino užsienio šalių miestų – partnerių delegacijų ir savivaldybės vadovų,
darbuotojų, įstaigų specialistų susitikimai, dalyvavimas šventiniuose renginiuose, partnerių
susitikimuose, meno kolektyvų ir sporto komandų išvykos nebuvo organizuojamos.
Tarptautinių partnerystės ryšių kūrimas tęsiamas siunčiant sveikinimus švenčių proga, bendraujant
socialiniuose tinkluose, apsvarstant bendradarbiavimo galimybes pandemijos sąlygomis ir tęsiant gerąsias
tradicines iniciatyvas.
Buvo skatinamas atskirų įstaigų, institucijų ir bendruomenių dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant
bendradarbiavimą su užsienio šalių miestais.
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SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMAI, PASIEKIMAI
Tarp
12-os
Lietuvos
savivaldybių, įsitraukusių ir kartu su
Vidaus
reikalų
ministerija
sprendžiančių neteisėtą migracijos
krizę,
ir
Švenčionių
rajono
savivaldybė.
„Dėkoju visoms savivaldybėms
ir bendruomenėms, kurios priėmė
neteisėtus migrantus, už susitelkimą
ir
bendradarbiavimą
Lietuvai
susidūrus su hibridine agresija.
Nepaisydami labai sudėtingos
situacijos ir nesklandumų, patyrėme
vienos Lietuvos jausmą. Visi
supratome, kad turime gintis
bendromis jėgomis ir prisiėmėme
atsakomybę. Džiaugiuosi, kad
galėjome pasikliauti savivalda.
Dabar esame geriau pasiruošę ir
mūsų
neužklups
netikėtai.
Patikrinome
mechanizmus
ne
pratybų metu, o realiose situacijose,
todėl žinome, ko galime tikėtis ir
kaip reaguoti“, - teigė vidaus reikalų
ministrė A. Bilotaitė.

PADĖKOS RAŠTAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI

ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBEI –
APDOVANOJIMAS UŽ KITOSE
SRITYSE VYKDOMAS MOTERŲ IR
VYRŲ LYGYBĖS PRIEMONES (UŽ
ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VYKDOMAS
SMURTO IR PATYČIŲ
PREVENCIJOS PRIEMONES) 2021
METAIS!
Gruodžio 10 d., nuotoliniu būdu vykusio
renginio „Lygiausios savivaldybės apdovanojimai“ metu dešimt šalies savivaldybių įteikti apdovanojimai
už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybių strateginiuose veiklos arba
plėtros planuose ir įgyvendintas 2021 metais.
Tai – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos moterų lobistinės organizacijos jau
šeštus metus skelbiamas konkursas, kurio partnerė yra ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Renginio metu,
siekiant atkreipti savivaldybių dėmesį į lyčių lygybės priemonių įgyvendinimo svarbą vietiniame
lygmenyje, apdovanotos lygiausios šalies savivaldybės.
Džiaugiamės, kad viena iš 10 laureatų paskelbta ir Švenčionių rajono savivaldybė. Mūsų rajono
savivaldybė apdovanota už kitose srityse vykdomas moterų ir vyrų lygybės priemones (už švietimo
įstaigose vykdomas smurto ir patyčių prevencijos priemones).
Kandidatus gauti šiuos apdovanojimus vertino komisija, sudaryta iš Lietuvos moterų lobistinės
organizacijos, LSA bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų.
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2020 m. rugsėjo pabaigoje prasidėję geriausio Vilniaus
regiono projekto rinkimai mūsų rajonui atnešė sėkmę. Tarp geriausių
VRM finansuojamų regioninės plėtros projektų 2014–2020 metų
nominantų buvo Švenčionių rajono savivaldybės įgyvendintas
projektas „Kompleksiškas Švenčionių rajono Pabradės miesto
viešųjų erdvių sutvarkymas“.

2020 m. pabaigoje iškilmingos ceremonijos metu
buvo apdovanoti piliečių ir ekspertų išrinkti geriausi
regionų projektai!
Mūsų
įgyvendintas
projektas
tapo
VISUOMENĖS BALSO pirmosios vietos nugalėtoju.
Atsižvelgiant į šį apdovanojimą 2021 m. rugsėjo
mėnesį Vidaus reikalų ministerijos buvo parengtas ir
finansuotas video reportažas, kuriame gražiai yra
pristatomas Pabradės miestas, atnaujintos viešosios
erdvės, atnaujinta gyvenamojo kvartalo erdvė, sukurta
patraukli viešoji laisvalaikio, poilsio ir sveikatingumo
infrastruktūra palei Žeimenos upę.
Kaip neatpažįstamai pasikeitė Pabradės miestas
po ES investicijų, kokias gražias ir patrauklias
viešąsias erdves sukūrėme ir kuo didžiuojamės, galite
susipažinti
vaizdo
reportaže,
nuoroda:
https://www.youtube.com/watch?v=y1qOLUQIsn8
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MERO PADĖKOS, APDOVANOJIMAI
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais,
buvo
APDOVANOTI
KALĖDŲ
IR
NAUJŲJŲ
METŲ
ŠVENTĖMS
KŪRYBIŠKIAUSIAI PAPUOŠTŲ SODYBŲ
ŠEIMININKAI
IR
GYVENTOJŲ
BENDRUOMENĖ. Tačiau dėl pandemijos šie
apdovanojimai vyko nuotoliniu būdu.
Sausio 28 d. rajono savivaldybės tarybos
nuotolinio posėdžio metu meras Rimantas
Klipčius paviešino Pastatų ir aplinkos
tvarkymo konkurso nugalėtojus. Gyventojams
bei bendruomenei, Kalėdų ir Naujųjų metų
proga
gražiausiai
ir
kūrybiškiausiai
papuošusiems savo namus bei aplinką, buvo
įteikti piniginiai prizai ir padėkos.

Gražiausiai papuoštu miestų kategorijoje pripažintas
namas bei aplinka Paupio g. 31 Švenčionėliuose, kurį
išpuošė Irena ir Jurgis Ulčickai.
Antroji vieta atiteko namui bei aplinkai Mažoji g. 26,
Švenčionyse, kurį išpuošė Regina ir Saulius Subačiai.
Trečioji vieta skirta namui bei aplinkai Arnionių g. 19,
Pabradėje, kurį išpuošė Gražina ir Oleksij Menkovai.
Gražiausiai papuošta kaimų kategorijoje pripažinta
sodyba Mozūriškės kaime 3, Labanoro seniūnijoje, kurią
išpuošė Juozas Stundžia.
Antroji vieta šiemet atiteko savo sodybą Adutiškio
seniūnijoje, Adutiškio mstl., Sodų g. 19, išpuošusiems
Svetlanai ir Pijui Rumbučiams.
Trečioji vieta iškeliavo į Magūnų seniūniją, Magūnų
kaimą, Ungurinės g. 2, namo savininkams Kristinai ir
Aleksandr Oleškevič.
Už gražiausiai ir kūrybiškiausiai Kalėdų ir Naujųjų metų
šventėms papuoštą aplinką pareikšta padėka Vidutinės
bendruomenei
VIKA.
Šventiniu
laikotarpiu
bendruomenė skoningai apšvietė savo aplinką lempučių
ir Kalėdinių instaliacijų šviesa.
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Dėl pandemijos ši šventė buvo transliuojama per
YouTube platformą, meras savo sveikinimus ir
padėkas taip pat reiškė per nuotolį.....

UŽ BENDRUOMENIŲ TELKIMĄ IR
AKTYVINIMĄ, PILIEČIŲ INICIATYVŲ
ĮGYVENDINIMĄ nominuota JOLANTA
JURKUVĖNIENĖ

UŽ SĖKMINGĄ KULTŪRINĘ, ŠVIETĖJIŠKĄ
VEIKLĄ IR ETNOKULTŪRINIO PAVELDO
SAUGOJIMĄ IR PUOSELĖJIMĄ nominuota
REGINA MIKŠTAITĖ-ČIČIURKIENĖ

UŽ SVEIKATOS APSAUGOS SISTEMOS
TOBULINIMĄ IR SVEIKOS GYVENSENOS
PROPAGAVIMĄ nominuota JOLANTA
SAVICKIENĖ

UŽ NEĮGALIŲJŲ, SOCIALIAI ATSKIRTŲ
VISUOMENĖS GRUPIŲ IR NARIŲ
INTEGRAVIMĄ Į VISUOMENĘ nominuotas
PETRAS VELIČKA
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PADĖKŲ, ĮTEIKTŲ PER VAISTAŽOLIŲ RINKIMO ČEMPIONATĄ
„ŠVENČIONYS – LIETUVOS VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖ 2021“,
AKIMIRKOS
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PADĖKŲ, ĮTEIKTŲ PER ADUTIŠKIO MIESTELIO ŠVENTĘ, AKIMIRKOS
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ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO 160-TIES METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖJE Švenčionių rajono
meras Rimantas Klipčius apdovanojo Švenčionėlių miestui nusipelniusius asmenis:
Petkevičienė Janina (Kuprionytė) - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų
instituto profesorė;
Driukas Artūras - Lietuvos Aukščiausiasis teismas, Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus
pirmininkas. Teisės fakulteto, Partnerystės profesorius;
Maldžius Robertas – Vilniaus universiteto fizikos fakulteto docentas, daktaras;
Rokicki Jaroslav - Dailininkas tapytojas;
Kisel Vitalijus – Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija klebonas.
Už svarų indėlį, geranorišką pagalbą ir visapusišką bendradarbiavimą organizuojant Švenčionėlių
miesto šventę „Čia mūsų miestas“ pagerbtos šios organizacijas Švenčionių rajono mero Rimanto Klipčiaus
padėkos raštais:
Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio karo
prievolės ir komplektavimo skyriaus Ignalinos poskyrius;
KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 808 kuopa;
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariatas;
Švenčionių rajono Sporto centras;
Bendruomenė "Švenčionėlių bičiuliai";
Švenčionėlių seniūnija;
Švenčionių švara;
Švenčionių švara Švenčionėlių
padalinys.

71

RUDENS GĖRYBIŲ MUGĖJE „KERMOŠIUS – ANT RUBEŽIAUS“ APDOVANOTI DARBŠČIAUSI, IŠTVERMINGIAUSI BEI
SĖKMINGIAUSIAI DIRBANTYS ŪKININKAI, KONKURSO „METŲ ŪKIS 2021“ IR APLINKOS TVARKYMO KONKURSO NUGALĖTOJAI
Mero padėkos ir dovanos įteiktos visiems konkurso „Metų ūkis 2021“ nugalėtojams:
Vienantui Gabrinovičiui, ūkininkaujančiam Šutų kaime, Sarių seniūnijoje, laimėjusiam
pirmą vietą; Irenai ir Andrejui Jakubovskiams, ūkininkaujantiems Pavoverės kaime,
Pabradės seniūnijoje, laimėjusiems antrą vietą; Dariui Nalivaikai, ūkininkaujančiam
Nevieriškės kaime, Švenčionių seniūnijoje, laimėjusiam trečią vietą.

Šventėje pasveikinti kraštiečiai už estetiškai ir pavyzdingai sutvarkytas bei išpuoselėtas namų ir
bendruomenių aplinkas. Pabradės seniūnija apdovanota už geriausiai tvarkomą ir prižiūrimą
seniūnijos aplinką. Ivanas ir Renata Tumanovai, gyvenantys Kranto g. 48, Švenčionėlių mieste – už
gražiausiai tvarkomą miesto sodybą.

Gražiausiai tvarkomų miesto sodybų šeimininkai taip pat sulaukė dėmesio.
Pasveikinti Jolanta ir Stanislavas Minikovičiai, gyvenantys Strūnaičio g. 173,
Švenčionių mieste, laimėję antrą vietą; Irena Kerulienė, gyvenanti Žaliojoje g. 19,
Pabradės mieste, laimėjusi trečią vietą. O už gražiausiai tvarkomą miesto sodybą
apdovanoti Ivanas ir Renata Tumanovai, gyvenantys Kranto g. 48, Švenčionėlių
mieste.

Gražiausiai tvarkomų kaimo sodybų šeimininkai taip pat pastebėti, pagirti ir apdovanoti. Tai Aldona
ir Petras Petkevičiai, gyvenantys Čepukėnų kaime Švenčionių seniūnijoje apdovanoti už gražiausiai
tvarkomą kaimo sodybą; Liongina Stefanovič, gyvenanti Karklinės kaime Strūnaičio seniūnijoje,
laimėjusi antrą vietą; Marytė ir Almutis Čiučiurkos, gyvenantys Naujasodžio kaime Cirkliškio
seniūnijoje, laimėjusieji trečią vietą.
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2021 M. SPALIO 8 D. BUVO PAMINĖTA VIETOS SAVIVALDOS DIENA
Vietos savivaldos dienos proga buvo pagerbti darbuotojai, atidavę šiam atsakingam ir nelengvam darbui
savivaldoje dešimt, penkiolika ir dvidešimt savo gyvenimo metų. Susirinkusius nuoširdžiai sveikino ir dėkojo už
profesionalų darbą rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, mero pavaduotoja Violeta Čepukova,
administracijos direktorė Jovita Rudėnienė, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių
rajono policijos komisariato viršininkė Daiva Britoviene, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės
vadas Darius Škarnulis, Adutiškio pasienio užkardos vadas Vygantas Stunžėnas, Pavoverės pasienio užkardos
vadas Sergej Golosujev ir Švenčionių pasienio užkardos vadas Raimondas Bučelis.
Savivaldybės mero padėkomis bei atminimo dovanėlėmis apdovanoti darbuotojai už 20-ies, 15-kos ir 10ties metų darbą savivaldoje.

LIETUVOS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENOS PROGA UŽ
PROFESIONALŲ,
NEPRIEKAIŠTINGĄ
IR
NUOŠIRDŲ
DARBĄ
PADĖKOMIS IR GERUMO ANGELO STATULĖLĖMIS APDOVANOTI šie
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai:
Laima Boliaku,
Rasa Subačiūtė,
Rimutė Vilkaitienė.

2021 METAIS BUVO PASIRAŠYTOS 267 MERO PADĖKOS
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2021 M.
ŠVENČIONIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETAS
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Savivaldybės taryba 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T-23 patvirtino 2021 metų rajono
savivaldybės biudžetą (tūkst. Eurų), kurį sudarė:

Asignavimai

Pajamos

Pajamos
31627,1

Seka1

Asignavimai
31627,1

Rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo
tikslinamas tris kartus:
 2021 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-154
 2021 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-209
 2021 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T-243
Patikslintą biudžetą (tūkst. Eurų) sudarė:

Švenčionių rajono savivaldybės 2021
metų eigoje biudžeto pajamos
padidėjo 2.699,0 tūkst. eurų

Asignavimai

Pajamos

Seka1

Pajamos
38473,8

Asignavimai
38473,8

2021 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 96,0 proc. (planas – 35.560,0 tūkst. eurų,
vykdymas – 34.126,0 tūkst. eurų). Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų (be specialiųjų tikslinių ir kitų
dotacijų) planas rajone įvykdytas 101,5 proc. (planas – 19.733,9 tūkst. eurų, faktas – 20.039,1 tūkst. eurų,
skirtumas – 305,2 tūkst. eurų).
Pagal atskiras pajamų rūšis savivaldybės biudžeto įvykdymo rezultatai tokie: gyventojų pajamų
mokesčio gauta 345,0 tūkst. eurų daugiau, žemės mokesčio gauta – 44,9 tūkst. eurų daugiau, paveldimo
turto mokesčio – 4,5 tūkst. eurų gauta daugiau, nekilnojamojo turto mokesčio gauta – 16,7 tūkst. eurų
daugiau, mokesčio už aplinkos teršimą gauta – 0,7 tūkst. eurų mažiau, valstybės rinkliavų – 2,2 tūkst.
eurų gauta daugiau, vietinių rinkliavų gauta – 111,8 tūkst. eurų mažiau.
Specialių tikslinių ir kitų dotacijų patikslintas planas – 15.826,1 tūkst. eurų, faktiškai gauta
14.086,9 tūkst. eurų, planas įvykdytas 89,0 proc., gauta 1.739,2 tūkst. eurų mažiau (liko nepanaudotos
ir/arba grąžintos valstybės biudžetui specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams (357,6
tūkst. eurų) ir turtui įsigyti (1.381,6 tūkst. eurų)).
Kitų pajamų patvirtintas planas – 2.679,6 tūkst. eurų, faktiškai gauta 2.554,1 tūkst. eurų, planas
įvykdytas 95,3 %, gauta 125,5 tūkst. eurų mažiau pajamų.
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Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 285,3 tūkst. eurų, faktiškai gauta 305,6
tūkst. eurų, planas įvykdytas 107,1 proc.
Švenčionių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų vykdymas, Eur:
-1433986

ĮVYKDYMAS – 96
PROC.
35560000

34126014

Įvykdyta

Metinis planas

Skirtumas

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama paskirstyti rajono biudžeto gautas papildomas lėšas,
įvertinti specialiųjų tikslinių dotacijų planinių rodiklių pokyčius ir perskirstyti biudžeto asignavimus, 2021
m. birželio 29 d., rugsėjo 29 d. ir gruodžio 27 d. tikslino 2021 m. biudžeto asignavimus.
Rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal funkcinę ir ekonominę
klasifikaciją (tūkst. Eur)

ĮVYKDYMAS – 91
PROC.

3447,8

38473,8

35026

Patikslintas planas

Įvykdyta

Rezultatas

2021 metais pasirašyta sutartis su kredito įstaiga dėl ilgalaikės 2.300.000,00 eurų paskolos.
Paskola skirta investicinių projektų finansavimui.
2021 m. gruodžio 28 d. pasirašyta sutartis Nr. SPF-21-4138-11 405,0 tūkst. eurų sumai su Šiaulių
banku, kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kurį valdo VIPA ir kuris
finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Banko nuosavų
lėšų.
Savivaldybės investicijų projektams finansuoti 2021 m. ilgalaikės paskolos panaudota viso 1.831,4
tūkst. Eurų. Pagal šias pasirašytas sutartis: 2020 metais sutartis su Luminor Bank AS, 2020 metais
savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutartis su AB Šiaulių banku, 2021 metais sutartis su
AB SEB banku ir 2021 metais savivaldybės viešojo pastato atnaujinimo kredito sutartis su AB Šiaulių
banku - grąžinta 1271,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų, sumokėta 71,3 tūkst. eurų paskolų palūkanų.
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2021 m. savivaldybė pagal pasirašytą 2021 m. gegužės 10 d. Nr. 1S-37/J-181 sutartį gavo
trumpalaikę paskolą 250,0 tūkst. eurų sumai iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rajono
savivaldybės 2021 metų biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.
Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2021 m. gruodžio 31 d.
pagal ekonominę klasifikaciją, tūkst. Eurų
Darbo užmokestis

26,1

Socialinio draudimo įmokos

2821,9

Prekių ir paslaugų naudojimas

5230,1

Palūkanos

16618,9

889,1

Subsidijos

2004,4

Dotacijos
Socialinės išmokos

68,0
385,9

Kitos išlaidos

6642,1

Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos

74,7

Finansinio turto įsigijimo išlaidos

264,8

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo

Savivaldybės biudžeto 2021 metų išlaidų sąmata įvykdyta 91,0 proc. Savivaldybės biudžeto
išlaidų planas neįvykdytas 3.447,8 tūkst. eurų. Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių: materialiojo
ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms skirtų bei prekių ir paslaugų naudojimui skirtų asignavimų.
Rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal programas, tūkst.
Eurų
13470,6

12900

8405,4

8174,9
6557,2

8215,1

6038,6
4983,4

1774,7
609,6 603,9
EKONOMINĖS
APLINKOS IR
INVESTICIJŲ
PROGRAMA

INFRASTRUKTŪROS
IR GYVENAMOSIOS
APLINKOS
PROGRAMA

1766,4

KULTŪROS
PROGRAMA

SOCIALINĖS IR
SVEIKATOS
PARAMOS
PROGRAMA

Patikslintas planas

ŠVIETIMO IR SPORTO
VEIKLOS PROGRAMA

SAVIVALDYBĖS
VALDYMO
PROGRAMA

Įvykdyta
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Savivaldybės biudžeto 2021 metų išlaidų sąmata pagal programas įvykdyta 91,0 proc.
(nepanaudota 3.447,7 tūkst. eurų). Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių yra antroje programoje,
t. y. infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje, nepanaudota 1.617,7 tūkst. eurų (didžiausią
dalį sudaro kelių priežiūros ir plėtros programos nepanaudotos lėšos, bendruomeninės infrastruktūros
sukūrimas).

SAVIVALDYBĖS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ DINAMIKA
2015 - 2021 M.

2015 M.
Pajamos
Išlaidos

2016 M.
2015 m.
22811
22322

2017 M.
2016 m.
22525
22834

2018 M.

2017 m.
24869
24892

2018 m.
31747
31333

2019 M.
2019 m.
30668
31681

2020 M.
2020 m.
41218,8
41218,8

2021 M.
2021 m.
38473,8
38473,8

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas, lyginant su 2020 m., gruodžio 31 dienai sumažėjo
tūkst. Eurų.

75,9
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SAVIVALDYBĖS
DEMOGRAFINĖ PADĖTIS
ĮDOMŪS FAKTAI
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DEMOGRAFINĖ SITUACIJA RAJONE 2016–2022 M. PRADŽIOJE (duomenys sausio mėn.)
Gyventojų skaičius
nuo 2016 m.
sumažėjo 12,56
proc.

Gyventojų skaičius
0-6 metai
7-17 metai
Pensinio amžiaus
Kiti

Gyventojų skaičius

Pensinio amžiaus
gyventojų skaičius nuo
2016 m. padidėjo 15,91
proc.

PENSINIO AMŽIAUS
14%

2021 M.

2020 M.

2020 M.
25234
1034
2233
6499
15468

0-6 metai

2019 M.
25699
1078
2293
6313
16015

2018 M.
26304
1116
2424
6426
16338

2017 M.
27081
1173
2467
6558
16883

Pensinio amžiaus

7-17 metai

2016 M.
27678
1173
2623
6683
17199

Kiti

0-6 metų amžiaus gyventojų skaičius
nuo 2016 m. sumažėjo 24,13 proc.

14%
13%

14%

2022 M.
2022 M.

2021 M.
24761
959
2195
6455
15152

17%

14%
14%

2022 M.
24202
890
2143
7947
13222

2019 M.

2018 M.

2017 M.

2016 M.

2021 M.

2020 M.

2019 M.

0-6 metai

2018 M.

2017 M.

2016 M.

7-17 metai

7-17 metų amžiaus gyventojų skaičius nuo 2016 m. sumažėjo 18,30 proc.
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GIMSTAMUMAS
2015 M.
2016 M.
2017 M.
2018 M.
2019 M.
2020 M.
2021 M.

Seka1

2021 M.
149

2020 M.
134

2019 M.
161

2018 M.
151

2017 M.
203

2016 M.
213

2015 M.
218

POPULIARIAUSI 2021 METŲ
ŠVENČIONIŲ RAJONE GIMUSIŲ VAIKŲ
VARDAI
MERGAIČIŲ

BERNIUKŲ

IEVA

5

NOJUS

ELIJA

4

ARONAS

2

4

KIRIL

2

KATALĖJA

3

ELIJUS

2

KAMILĖ

3

TAJUS

2

AMELIJA

3
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2015 M.
2016 M.
2017 M.
2018 M.
2019 M.
2020 M.
2021 M.
Ištuokos
Santuokos

2021 M.
46
109

2020 M.
51
85

2019 M.
52
93

Ištuokos

SANTUOKOS
IŠTUOKOS

UŽSIENYJE

2018 M.
67
108

2017 M.
51
120

2016 M.
64
117

2015 M.
62
132

Santuokos
BAŽNYČIOJE

GAMTOJE

11
CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUJE

4

29
65
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83

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ
PROJEKTŲ
ĮGYVENDINIMAS RAJONO
SAVIVALDYBĖJE
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Europos Sąjungos 2014–2020 m. finansinio periodo struktūrinių bei kitų fondų parama
ir jų nustatyti prioritetai buvo ir yra svarbiausi veiksniai įgyvendinant ilgalaikę Švenčionių
rajono savivaldybės plėtros strategiją.
Minėto laikotarpio Europos Sąjungos investavimo kryptys buvo 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 buvo tinkamai organizuoti ir koordinuoti projektų
rengimą ir įgyvendinimą, pasinaudojant ES struktūrinių fondų, valstybės bei kitų finansinės
paramos programų teikiamomis galimybėmis.

Be 2014–2020 metų periodo vykdomų / baigiamų vykdyti
projektų intensyviai buvo ruošiamasi naujam 2021–2027
metų finansavimo periodui.

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:

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

2021 metais savivaldybė intensyviai dirbo bei įgyvendino jau finansavimą gavusius 2014–
2020 metais vykdomus projektus.
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PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2021 M. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ES FONDŲ FINANUOJAMOMIS LĖŠOMIS BAIGTŲ, ĮGYVENDINTŲ, ĮGYVENDINAMŲ
PROJEKTŲ BŪKLĖ
Eil.
Nr.

1.

Projekto pavadinimas
Baigtas

STADIJA
Tęsiamas
✓

,,DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ
MIESTE“

✓

2.

,,GATVIŲ REKONSTRAVIMAS
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE“

3.

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

✓

Situacija 2021 m.
Pradėtas
Projektas įgyvendinamas. Statybos darbai
faktiškai baigti 100 proc. (atlikti dviračio tako
tiesimo darbai, įrengti suoliukai ir dviračių
stovai). Didesnę dalį tako (1,85 km) statybos
darbų finansuota savivaldybės kelių priežiūros
ir plėtros programos bei ES lėšomis, kita dalis
(0,35 km), kuri patenka į rajoninio kelio juostą,
finansuota Lietuvos automobilių kelių
direkcijos. Šiuo metu yra rengiami statybos
darbų užbaigimo dokumentai.
Projektas įgyvendinamas. Statybos darbai
faktiškai baigti 100 proc. Projekto
įgyvendinimo metu atlikti Ateities ir Turgaus
gatvių Švenčionėlių mieste rekonstrukcijos
darbai (apie 1,49 km) ir įdiegtos eismo
saugumo priemonės - (2 vnt.). Šiuo metu yra
rengiami
statybos
darbų
užbaigimo
dokumentai.
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). 2021
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✓

4.

„PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO
KOKYBĖS GERINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

5.

„WIFI4EU“

✓
✓

6.

7.

“VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO
TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS MIESTO
AGLOMERACIJOJE”

,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO
TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS) BEI
ŠVENČIONIŲ AGLOMERACIJOS CIRKLIŠKIO
K.“

✓

m. parengti pirkimo dokumentai 3 000 vnt.
kompostavimo dėžių įsigijimui.
2021 metais projektas buvo įgyvendintas.
Projekto metu įgyvendintos pagrindinės
veiklos:
Kokybės
vadybos
sistemos,
atitinkančios ISO 9001 arba lygiavertį
standartą bei Lean arba lygiaverčio metodo
pritaikymas Švenčionių rajono savivaldybės
administracijoje, Švenčionių rajono socialinių
paslaugų centre bei darbuotojų, susijusių su
kokybės
vadybos
sistemos
diegimu,
apmokymas. Šių metų gegužės 25 diena buvo
ypač
reikšminga
Švenčionių
rajono
savivaldybės administracijai ir projekto
partneriui Švenčionių rajono socialinių
paslaugų centrui, nes tą dieną buvo
patvirtinta,
kad
Švenčionių
rajono
savivaldybės įstaigų veiklos bei teikiamos
paslaugos atitinka tarptautinį kokybės vadybos
standartą ISO 9001:2015.
2021 m. sausio pabaigoje nemokamo interneto
ryšio numatytose zonose įrengimo darbai buvo
baigti.
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.
2021
m.
prasidėjo
projekto
veiklų
įgyvendinimas.
2021 metų spalio 29 d. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis.
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8.

✓

,,NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS
APSKRITYJE ESANČIOSE
AGLOMERACIJOSE“
✓

9.

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

✓

Finansavimo sutartis pasirašyta 2021 m.
lapkričio 29 d. Pradėti tinklų projektavimo
darbai.
„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Švenčionėliuose" (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. Veikla baigta 2019 m.) ir "Vandens
ruošimo
įrenginių
statyba
Naujųjų
Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone"( naujai
pastatyti 35m³/h našumo vandens ruošimo
įrenginiai,
kurie
užtikrina
kokybiško
geriamojo vandens tiekimą gyventojams)
veiklos faktiškai yra užbaigtos, bet APVA
atsiskaityta tik už veiklą "Vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose". Už
veiklą "Vandens ruošimo įrenginių statyba
Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių
rajone" bus atsiskaitoma šiais metais,
remiantis AIVIKS (informacinė sistema
"Aplinkos informacijos valdymo integruota
kompiuterinė sistema") vandens naudojimo
apskaitos metinės ataskaitos duomenimis.
Veikla "Nuotekų tinklų plėtra Adutiškio gatvėje
Švenčionių mieste" šiuo metu vykdoma (2021
metais vyko nuotekų tinklų tiesimo darbų
pirkimo procedūros. Pirkimo procedūroms
įvykus, nuotekų tinklų tiesimo darbai pradėti
2022 metų pradžioje).
Pareiškėjas yra UAB „Vilniaus vandenys“,
projektas
bendrai
finansuojamas
ES
struktūrinių fondų ir Švenčionių rajono
savivaldybės lėšomis.
Projektas vykdomas. Įgyvendinant veiklą
,,Naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
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10.

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

surinkimo tinklų statyba Pabradėje“ 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.
2021 m. kovo mėnesį startavo geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tinklų (Švenčionių,
Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, Saulės ir
Projektų gatvėse) Pabradėje, statybų darbai.
Pabradėje jau pastatyta apie 3,80 km
geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo
tinklų. Šiuo metu baigiami vykdyti statybos
rangos darbai.
Įgyvendinant veiklą ,,Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
rekonstrukcija Pabradės mieste ir Magūnų
gyvenvietėje“ yra rekonstruota apie 1,43 km
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų (0,65 km geriamojo vandens
tiekimo ir apie 0,78 km nuotekų surinkimo
tinklų) Vilniaus ir Architektų g., Pabradėje.
Pagal šią veiklą Balingrado, Mokyklos, Stiklo,
Ungurinės g., Magūnuose rekonstruota apie
1,93 km geriamojo vandens tiekimo tinklų.
Veikla yra įgyvendinta.
Įgyvendinant veiklą ,,Vandens gerinimo
įrenginių rekonstrukcija ir nauja statyba
Pabradės m., Sarių, Šventos, Milkuškų,
Magūnų ir Trūdų gyvenvietėse“ buvo
pasirašytos 6 rangos sutartys, pagal kurias jau
yra rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai
(6 vnt.). Veiklos baigtos.
Įgyvendinant veiklą ,,Nuotekų valymo
įrenginių statyba / rekonstrukcija Šventos ir
Vidutinės gyvenvietėse“ Vidutinės ir Šventos
kaime pastatyti ir priduoti eksploatacijai
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✓

11.

,,NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA
ŠVENČIONĖLIUOSE“

✓

12.

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

13.

,,SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA
SVIRKŲ KAIME“
✓

14.

„ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ
PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS“

biologiniai nuotekų valymo įrenginiai skirti
buitinių nuotekų išvalymui nepadarant jokios
žalos gamtai.
Pareiškėjas yra UAB „Pabradės komunalinis
ūkis“, projektas bendrai finansuojamas ES
struktūrinių fondų ir Švenčionių rajono
savivaldybės lėšomis.
2020 m. sausio 22 d. bendrovė „Vilniaus
vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros
agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų
surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“
finansavimo sutartį. Projekto vykdytojas –
UAB ,,Vilniaus vandenys“. Savivaldybė
prisideda prie projekto biudžeto SB lėšomis.
2021 m. nutiesti nauji nuotekų tinklai
Švenčionėlių miesto Darbininkų, Pašto, Lauko
gatvėse, sudaryta galimybė 82 būstams
prisijungti prie nuotekų tinklų.
Projektas tęsiamas. 2021 m. buvo parengtas
šio objekto techninis projektas, gautas statybą
leidžiantis
dokumentas,
parengtas
rekonstravimo projekto kelių saugumo
auditas, įsigytos viešinimo paslaugos bei
pradėti rengti kelio rekonstravimo darbų
pirkimo dokumentai.
Projektas tęsiamas. 2021 m. pasirašyta trišalė
projekto paramos sutartis su Švenčionių vietos
veiklos grupe ,,Švenčionių partnerystė“ ir
Nacionaline mokėjimo agentūra. 2021 m.
rangos darbai faktiškai buvo baigti. Šiuo metu
rengiami statybos užbaigimo dokumentai.
2021 metais iš sutaupytų projekto lėšų
vykdoma papildoma projekto veikla – atlikti
gimnazijos dalies patalpų remonto darbai ir
šios patalpos aprūpintos įranga ir baldais.
Šiais metais buvo modernizuotos pastato
edukacinės erdvės, sukurtas gamtos mokslo
laboratorijų ir teorijos mokymo klasteris
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15.

16.

„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE“
„PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE“

✓
✓
✓

17.

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

18.

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

19.

,,SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE“

✓

✓

dalyje pastato (II ir III aukšto patalpose).
Įsigyta įranga (mokymo įranga (fizikos,
chemijos ir biologijos rinkiniai), laboratorinė
įranga (lab. indaplovė, krosnelė, šaldytuvas),
interaktyvūs ekranai) ir baldai (sėdmaišiai,
laboratoriniai paruošiamieji ir mokykliniai
baldai) II aukšto ir dalies III aukšto patalpoms.
2021 m. buvo įsigytas visas būtinas inventorius
(baldai, užuolaidos, buitinė įranga ir t.t.)
funkcionaliam įstaigų darbui.
2021 m. lapkričio 9 d. projekto veiklos baigtos
įgyvendinti.
Projekto veiklos tęsiamos. Įgyvendinant
projektą 2021 m. parengtas tvarkos aprašo
projektas apibrėžiantis bendradarbiavimą
tarp priklausomybės ligų centrų, socialinių
paslaugų teikėjų, vaiko teisių apsaugos srityje
dirbančių įstaigų, psichikos sveikatos centrų,
teritorinių probacijos tarnybų ir kitų
savivaldybėse esančių įstaigų (taip pat ir
NVO), teikiančių sveikatos priežiūros ir
socialines paslaugas šeimoms ir asmenims,
kurie žalingai vartoja ar turi priklausomybės
sindromą dėl alkoholio ar kitų psichoaktyvių
medžiagų. Šiais metais įvyko nuotoliniai
mokymai Atvejo vadybos tema.
Projektas vykdomas. Siektinas rodiklis – 15
nuo tuberkuliozės išgijusių asmenų. Nuo
projekto pradžios jau 11 pacientų baigė
gydymą, šiuo metu projekte dalyvauja ir
gydymą gauna 9 tuberkulioze sergantys
asmenys.
Visos projekto veiklos baigtos. Per visą
projekto vykdymo laikotarpį veiklose dalyvavo
net 2 240 unikalūs dalyviai, nors planuota
reikšmė buvo 2 167 dalyviai.
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✓
20.

,,DIENOS CENTRAS SUAUGUSIEMS
ASMENIMS SU NEGALIA PABRADĖS
MIESTE“
✓

21.

,,BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“

✓

22.

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

23.

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

Atlikta nebaigto statyti „Kitos paskirties
pastato (žmonių su negalia dienos centro),
Pašto g. 8, Pabradėje“, naujos statybos
statinio ekspertizė. Tęsiami žmonių su negalia
dienos centro Pabradėje statybos darbai.
Projekto
veiklos
vykdomos.
Projekto
įgyvendinimo laikotarpis 2017–2022 m. Nuo
2021 m. vasario mėn. organizuota pagalba
asmenims (šeimoms) susiduriantiems su
gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos
(maisto produktų, medikamentų, higienos ir
(ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar)
pristatymo paslauga, pagalba sumokant
mokesčius
asmenims,
priklausantiems
didesnės rizikos grupei susirgti COVID-19
ligos (koronoviruso infekcijos) forma, senyvo
amžiaus (nuo 65 m.) ar negalia turintiems
asmenims bei neįgaliųjų priežiūros ir (ar)
užimtumo paslaugos, teikiamos neįgaliesiems
iki 21 metų, nutrūkus tiesioginiam jų
formaliojo ugdymo procesui).
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. 2021 m. parengtas ir
suderintas šio pastato statybos techninis
projektas, gautas statybos leidimas, nupirkti ir
pradėti vykdyti rangos darbai.
Projekto įgyvendinimo eigoje, Globos centras
aprūpintas baldais ir reikalinga įranga,
įsteigtos socialinio darbuotojo (globos
koordinatoriaus) bei psichologo pareigybės.
2021 m. Globos centras suteikė pagalbos
globėjams
(rūpintojams),
budintiems
globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar
besirengiantiems jais tapti paslaugas 76
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24.

,,SOCIALINIŲ BŪSTŲ ĮSIGIJIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

✓

25.

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

✓

✓

26.

,,INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS
PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“

✓
27.

„BUILDING SOCIAL HOUSE FOR BETTER
SOCIAL SERVICES, LIVELIHOOD IN CROSS
BORDER REGION“
✓

28.

„KARTU“

vaikams ir 48 globėjams (rūpintojams),
budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.
Iš viso per metus suteiktos 3 620 paslaugos.
Projekto vykdymo trukmė pratęsta iki 2022 m.
gruodžio 31 d.
Projektas įgyvendinamas. 2021 m. buvo
atliktos trys socialinių būstų pirkimų
procedūros, tačiau būstų nupirkti nepavyko.
2020 m. parengtas paprastojo remonto
aprašas. 2021 m. vyko intensyvūs rangos
darbai.
Projektą įgyvendina Švenčionių rajono
socialinių paslaugų centras.
2021 m. gruodžio 31 d. integralios pagalbos į
namus paslaugos teiktos 12 paslaugų gavėjų,
iš jų 8 paslaugų gavėjams, gyvenantiems
miesto vietovėse, 4 paslaugų gavėjams,
gyvenantiems kaimo vietovėse. 2021 m.
integralios pagalbos į namus paslaugos teiktos
15 senyvo amžiaus asmenims, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos
poreikis. 2021 m. integralios pagalbos į namus
paslaugas teikė 3 slaugytojai, 12 slaugytojo
padėjėjų.
Projekto
veiklos
baigtos
įgyvendinti.
Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis
atliktas apie 220 kv. m. patalpų remontas.
Europos Sąjungos lėšomis įsigyti baldai ir
įranga.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos
šios veiklos:
➢ teikiamos teisinės konsultacijos (36
val. per metus);
➢ psichologo konsultacijos (72 val. per
metus);
➢ priklausomybių
ligų
konsultanto
konsultacijos (150 val. per metus);
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✓

29.

„NUSPALVINK GYVENIMĄ RYŠKIOMIS
SPALVOMIS“

✓

30.

,,ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS“

➢ 2 seminarai (iš viso 16 val.) temomis
„Smurtas artimoje aplinkoje: kodėl apie tai
svarbu kalbėti“, „Galios žaidimai porų
santykiuose“;
➢ kūrybiniai užsiėmimai (96 val. per
metus);
➢ sportiniai užsiėmimai sporto klube (48
val. per metus);
➢ išvyka į Trakus ir Medininkus (muziejų
lankymas, ekspozicijų apžiūra, kibinų
gaminimo edukacinė programa);
➢ baidarių žygis (8 val.) maršrutu
Kaltanėnai – Švenčionėliai.
Konsultacijoms ir kūrybiniams užsiėmimams
buvo įrengta atskira patalpa, nupirkti baldai
(2 stalai, 10 kėdžių, 1 lentyna priemonėms
susidėti, pakaba), įranga konsultacijoms
(projektorius, ekranas su stovu, nešiojamas
kompiuteris, antivirusinė programa).
Visos projekto veiklos įgyvendintos. 2021 m.
sausio – spalio mėnesiais buvo vykdomos
veiklos: rankdarbių (dekupažo, lėlių gamybos,
vilnos vėlimo ir kt. užimtumo) bei dainavimo.
Projektas prisidėjo 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 dalyvavo 21 senyvo amžiaus
ir neįgalus asmuo.
2020 m. lapkričio 25 d. pasirašyta projekto
finansavimo sutartis.
Projektas įgyvendinamas. Teikiamų paslaugų
sudėtis – informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas
ir
atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė
–
psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir
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✓

31.

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

32.

„IŠGIRSK IR SUŽINOK“

✓

asmeninės higienos paslaugų organizavimas
(virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.),
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar)
palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka,
asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai,
namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros
virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto
ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų
taupymas ir valdymas, naudojimasis banko
paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis
aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir
kt.), darbo įgūdžių ugdymas, esant poreikiui,
sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių
ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo
savarankiškumo lygį.
2021 metais buvo pasirašyta projekto
finansavimo sutartis, pradėtos įsigyti projekte
numatytos įsigyti investicijos ir įvykdytas
susitikimas Švenčionių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biure, kuriame buvo
aptartas ir pristatytas įgyvendinamas
projektas.
Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti.
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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 2021 metais iš viso panaudota
2 258,3 tūkst. Eur.
SU LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PASIRAŠYTOS
5 FINANSAVIMO SUTARTYS DARBŲ VYKDYMUI:

1 114,2 tūkst. Eur vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti ir prižiūrėti, ir
saugiam eismui užtikrinti (objektų sąrašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos)

Lietuvos automobilių kelių direkcijos įsakymu skirtas 231,8 tūkst. Eur
finansavimas Sostinės regiono programos vietinės reikšmės keliams tiesti,
rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti

Trišalė sutartis (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos) pasienio keliams taisyti – skirta 113,7 tūkst. Eur.

Trišalė sutartis (Krašto apsaugos ministerija) vietinės reikšmės keliams,
vedantiems į Gen. S. Žukausko poligoną, rekonstruoti ir projektuoti – skirta
587,0 tūkst. Eur.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirtas papildomas finansavimas – 211,6
tūkst. Eur vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti),
rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams
inventorizuoti.

Pavasarį, kaip ir kiekvienais metais, buvo pradėti kelių ir gatvių būtiniausi priežiūros darbai:
greideriavimo, žvyravimo, išdaužų taisymo asfalto dangoje. Šiam tikslui per 2021 metus panaudota
295 tūkst. Eur, iš jų kelių ir gatvių greideravimui ir žvyravimui – 225 tūkst. Eur.
Keliai ir gatvės su intensyviu eismu buvo greideriuojami atsižvelgiant į oro sąlygas pagal poreikį,
du kartus per metus, o kiti vieną kartą, užvežtas sertifikuotas žvyras dangai gerinti. Išdaužų
asfaltbetonio dangoje užtaisymui panaudota 70 tūkst. Eur, suremontuota 3 161 kv. m išdaužų a/b
dangoje.
Taip pat buvo įgyvendinamos saugaus eismo priemonės – įrenginėjami kelio ženklai, Švenčionių,
Pabradės, Švenčionėlių miestų gatvėse žymimos pėsčiųjų perėjos.
2021 metais intensyviai buvo vykdomi gatvių paprastojo remonto darbai. Švenčionių mieste
Užupio gatvėje atnaujinta važiuojamoji a/b danga. Taip pat paklotos ištisinės a/b dangos Naujojoje
gatvėje Adutiškyje, Seniūnijos gatvėje Labanoro gyvenvietėje, Pabradės m. Fabriko skg., Zalavo
kaimo Jenarališkės gatvėje, Strūnaičio gyvenvietės Naujojoje ir Vidutinės kaimo Klubo gatvėse. Iš
viso suremontuota 3,952 km gatvių su a/b danga už 326 tūkst. Eur.
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DARBŲ (ĮSKAITANT TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ), ATLIKTŲ PAGAL VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMĄ
BEI KITAS PROGRAMAS, SUVESTINĖ
Eil.
Objekto pavadinimas
Nr.
1.
UŽUPIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ MIESTE
VAŽIUOJAMOSIOS A/B DANGOS ATNAUJINIMO
DARBAI
2.
ADUTIŠKIO MIESTELIO NAUJOSIOS GATVĖS
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
3.
SENIŪNIJOS GATVĖS LABANORO GYVENVIETĖJE
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
4.
STRŪNAIČIO GYVENVIETĖS NAUJOSIOS GATVĖS
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
5.
VIDUTINĖS KAIMO KLUBO GATVĖS PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
6.
PABRADĖS M. FABRIKO SKG. PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
7.
ZALAVO KAIMO JENARALIŠKĖS GATVĖS PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
8.
PABRADĖS MIESTO GAMYKLOS GATVĖS KAPITALINIO
REMONTO DARBAI

9.
10.

11.

12.

ILGOSIOS GATVĖS SB „SEKLYČIA“ ŠVENČIONĖLIŲ
SENIŪNIJOJE KAPITALINIO REMONTO DARBAI
ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN.
REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO
PARENGIMAS
ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN.
REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO
EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO
DALIES Į SENADVARIO K. (IKI APŽVALGOS BOKŠTO)
KAPITALINIO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS

Baigti
✓

STADIJA
Tęsiami

Situacija 2021 m.
Pradėti
Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

Atnaujinta gatvės važiuojamoji dalis.

✓

✓

Nutiesti nauji lietaus nuotekų tinklai,
įrengti
šaligatviai
ir
gatvės
apšvietimas, atstatyta važiuojamoji a/b
gatvės dalis.
Įrengta gatvė.

✓

Parengtas techninis projektas.

✓

Atlikta techninio projekto ekspertizė.

✓

Parengtas
aprašas.

kapitalinio

remonto
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 260 (4-2V) DALIES
ŠVENČIONIŲ SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV. KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
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
TECHNINIO PROJEKTO KELIO TIESIMUI NUO
PAŽEIMENĖS GELEŽINKELIO STOTIES Į POLIGONĄ
RENGIMAS
KELIO ATKARPOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE,
VAŽIUOJANT Į GEN. S. ŽUKAUSKO POLIGONĄ, NUO
GELEŽINKELIO STOTIES PAŽEIMENĖJE IKI TILTO
PER ŽEIMENĄ REKONTRAVIMO DARBAI

✓

Įrengta 0,417 km gatvė.
✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Techninis projektas rengiamas.

✓

Atliekamas kelio į Gen. S. Žukausko
poligoną, nuo geležinkelio stoties
Pažeimenėje iki tilto per Žeimeną II-IV
etapų projektavimas.
Pagerinta 4,9 km pasienio kelių su
žvyro danga. Rekonstruota kelio 0,65
km atkarpa.

✓
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MIESTAI KEIČIASI

100

DARBAI
ŠVENČIONYSE
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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 driekiasi 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). Projekto įgyvendinimo metu:
❑ įrengtas 1,850 ir 0,350 km ilgių ir 2,0 m pločio asfalto dangos dviračių takas;
❑ iš abiejų tako asfalto dangos pusių įrengti vejos bordiūrai, apželdinti kelkraščiai;
❑ tako trasoje įrengtos poilsio aikštelės (2,0 m x 6,0 m) su suoliukais, šiukšliadėžėmis ir dviračių
stovais;
❑ įrengti nauji kelio ženklai.

Statybos darbai faktiškai baigti 100 proc. Didesnę dalį tako (1,85 km) statybos
darbų finansuota savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos bei ES
lėšomis, kita dalis (0,35 km), kuri patenka į rajoninio kelio juostą, finansuota
Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Šiuo metu yra rengiami statybos darbų
užbaigimo dokumentai.
102

INTENSYVIAI VYKDOMI OBJEKTO

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONIŲ M. DAUGIABUČIŲ
GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP TAIKOS IR
ŠVENČIONĖLIŲ GATVIŲ, SUTVARKYMAS. 2 ETAPAS“ DARBAI
I etapo kvartalo tvarkymo darbai baigti 2018 metais, tačiau parengtame techniniame projekte
numatyta sutvarkyti ir kitą kvartalo dalį. 2020 metais atliktos darbų pirkimo procedūros, pasirašyta
statybos rangos sutartis, vykdomi darbai. Nuo statybos pradžios atlikta 54% sutartyje numatytų darbų,
iš jų 2021 m. – už 466 509 Eur.
Vykdoma automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstrukcija, nutiesti apšvietimo
elektros kabeliai, sumontuota dalis šviestuvų.
Darbai finansuojami rajono biudžeto ir Kelių priežiūros programos lėšomis.

103

ATLIKTI UŽUPIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ MIESTE VAŽIUOJAMOSIOS A/B
DANGOS ATNAUJINIMO DARBAI
Darbai finansuojami Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
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VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTAI /
DARBAI ŠVENČIONYSE
UAB „Vilniaus vandenys“ duomenimis identifikuota, kad šios aglomeracijos riboje, centralizuotu nuotekų surinkimu yra aprūpinti 66,5 proc.
gyventojų. Prijungus prie nuotekų tinklų šiai dienai žinomus, naujus iniciatyvą rodančius gyventojus (215 naujų abonentų), tiek naujose tinklų plėtros,
tiek esamose tinklų aprėpties teritorijose, viso būtų prijungta dar 460 gyventojų.
2021 M. PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS ,,NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS APSKRITYJE ESANČIOSE
AGLOMERACIJOSE“
2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose aglomeracijose“ finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – Padidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).
Projekto vieta –Vilniaus miesto Neskučių, Jočionių g., Vilniaus rajono Girgaičių km., Nemenčinės m., Švenčionėlių miestas, Švenčionių
miestas.
Projekto įgyvendinimas, nutiesiant naujus nuotekų tinklus ir prijungiant gyventojus prie centralizuotos sistemos, sudarys galimybę gauti
kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.
Projektas veiklos, numatytos Švenčionių mieste, šiose gatvėse:
Alyvų g.
Miško skg.
Bažnyčios g.
Mokyklos g.
Gėlių g.
Naujojo pasaulio aklg.
Ievų g.
Turgaus g.
Jazminų g.
Vilniaus g.
Bendras numatytų nutiesti nuotekų tinklų ilgis
Lelijų g.,
Vyšnių g.
apie 7,51 km, vandentiekio tinklų ilgis apie 5,94
Liepų
g.,
Pušyno g
km
Strūnaičio g.
Tiesioji g.
Varnėnų g.

2021 metais pasirašytos sutartys su rangovais bei pradėti tinklų projektavimo darbai Švenčionių mieste.
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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.
Viena iš šio projekto veiklų yra: „NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
MIESTO ADUTIŠKIO GATVĖJE “.
Įgyvendinus šią veikla bus nutiesta 3,15 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę
prisijungti 130 gyventojų ir gauti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

➢ 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.
➢ 2021 metais vyko nuotekų tinklų tiesimo pirkimo
procedūros.
➢ Pirkimo procedūroms įvykus, nuotekų tinklų
tiesimo darbai pradėti 2022 metų pradžioje.
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2021 METAIS PRAPLĖSTAS 2020 METAIS PASODINTAS NUOSTABAUS
GROŽIO LEVANDŲ LAUKAS
Planuojama, kad 2022 metais
gyventojų ir svečių patogumui
bus įrengta mažoji architektūra.
Tikimės, kad ateityje ši magiško
grožio ir sveikatos šaltinio erdvė
taps patrauklia laisvalaikio
erdve tiek rajono gyventojams,
tiek svečiams.
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DARBAI
ŠVENČIONĖLIUOSE
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INTENSYVIAI 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 padėjo išspręsti pagrindinę problemą – nepakankamo susisiekimo techninių parametrų
užtikrinimą Ateities bei Turgaus gatvėse, Švenčionėlių mieste.
Bendras rekonstruotų gatvių ilgis – apie 1,487 km.
2021 m. atlikti visi rangos darbai, įdiegtos eismo saugumo priemonės – 2 vnt. Įrengta asfalto
danga, nuovažos, paviršinio vandens nuotekų surinkimo sistema, gatvių ir šaligatvių bortai,
šaligatviai, kelio ženklai. Šiuo metu rengiami statybos užbaigimo dokumentai.
Ateities gatvės pradžia – nuo Kalno
gatvės iki Alyvų g., rekonstruojamos
atkarpos ilgis – apie 0,708 km

Turgaus gatvės pradžia – nuo
Kaltanėnų gatvės, pabaiga ties
Alyvų gatve – apie 0,779 km

109

ATLIKTI ILGOSIOS GATVĖS SB „SEKLYČIA“
ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJOJE KAPITALINIO
REMONTO DARBAI
Darbai buvo finansuojami Vietinių kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšomis

INTENSYVIAI BUVO RENGIAMI ŠIE
TECHNINIAI PROJEKTAI
➢ ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO
KLEVŲ GATVĖS
➢ ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO
MALŪNO GATVĖS
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BAIGTI DARBAI OBJEKTE

,,KOMPLEKSINIS ŠVENČIONĖLIŲ M. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ
NAMŲ KVARTALO, ESANČIO TARP ŽEMUTINĖS IR ŽILVIČIŲ GATVIŲ,
SUTVARKYMAS. II ETAPAS“
Darbų vykdymo eigoje rekonstruotos automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruoti ir įrengti
pėsčiųjų takai, apšvietimas, įrengtos vaikų žaidimo aiktelės. Kvartalo sutvarkymo darbai baigti.
Darbai finansuojami iš rajono biudžeto lėšų, 2021 m. panaudota 223 531 Eur.
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VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTAI / DARBAI
ŠVENČIONĖLIUOSE
UAB „Vilniaus vandenys“ duomenimis identifikuota, kad šios aglomeracijos riboje centralizuotu nuotekų surinkimu yra aprūpinti 64,6 proc.
gyventojų. Prijungus prie nuotekų tinklų šiai dienai žinomus, naujus iniciatyvą rodančius gyventojus (292 naujų abonentų), tiek naujose tinklų
plėtros, tiek esamose tinklų aprėpties teritorijose, viso būtų prijungta dar 740 gyventojų.

2021 M. PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS ,,NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS APSKRITYJE ESANČIOSE
AGLOMERACIJOSE“
2021 m. lapkričio 29 d. bendrovė „Vilniaus vandenys“ su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė projekto „Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus apskrityje esančiose aglomeracijose“ finansavimo sutartį.
Projekto tikslas – padidinti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekte numatomi vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).
Projekto vieta –Vilniaus miesto Neskučių, Jočionių g., Vilniaus rajono Girgaičių km., Nemenčinės m., Švenčionėlių miestas, Švenčionių
miestas.
Projekto įgyvendinimas, nutiesiant naujus nuotekų tinklus ir prijungiant gyventojus prie centralizuotos sistemos, sudarys galimybę gauti
kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.
Projekto veiklos, numatytos Švenčionėlių mieste, šiose gatvėse:
Bendras numatytų nutiesti nuotekų
tinklų ilgis apie 12,7 km, vandentiekio
tinklų ilgis apie 10,3 km

2021 metais pasirašytos sutartys su rangovais bei pradėti
tinklų projektavimo darbai Švenčionėlių mieste.

Paupio g.
Sodų g.
Kranto g
Geležinkelio g.
Malūno g.
Švenčionių g.
Br. Laurinavičiaus g.
Mokyklos g.
Vilniaus g.
Žemutinė g.
Šaltinių g.
Geležinkelio skg.

Kalno g.
Darbininkų g.
Vyšnių g.
Alyvų g.
Kaštonų g.
Akacijų g.
Miško g.
Slėnio g.
Obelų skg.
Žeimenos g.
Bažnyčios g.
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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.
Viena iš šio projekto veiklų yra „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švenčionėliuose".
Galime pasidžiaugti, kad ji yra sėkmingai įgyvendinta.

Švenčionėlių mieste:

Nutiesta 1,17 km vandentiekio
tinklų

Nutiesta 2,52 km nuotekų tinklų

sudaryta galimybė prisijungti 53
būstams

sudaryta galimybė prisijungti 79
būstams

Malūno, Ateities, Ryto,
Turgaus, Lauko gatvėse,
gyvenamųjų namų
kvartale
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SĖKMINGAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA
ŠVENČIONĖLIUOSE“
Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos
efektyvumą Švenčionėliuose ir prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo,
sveikatos bei aplinkos išsaugojimo.
Projekte vykdyti darbai – naujų nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).
Projekto vieta – Pašto g., Darbininkų g., Lauko g., Stoties g. ir Turgaus g. bei Lauko
sk., Švenčionėliai.

Daugiau informacijos
galima rasti adresu:
https://www.vv.lt/apie
-mus/vykdomiprojektai/tinklupletra/

Įgyvendinus projektą ir išplėtus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
tinklų infrastruktūrą, bus suteikta galimybė 105 gyventojams prisijungti prie
centralizuotų nuotekų tinklų, gauti centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios
sumažins galimą aplinkos teršimo nevalytomis nuotekomis riziką.
2021 m. nutiesti nauji nuotekų tinklai Švenčionėlių miesto Darbininkų, Pašto,
Lauko gatvėse, sudaryta galimybė 82 būstams prisijungti prie nuotekų tinklų.
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PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP) TĘSIAMI

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
2021 metais darbų įvykdyta už 189 000 Eur. Lėšos skirtos iš Valstybės
investicijų programos.
Baigtas darbo kabinetų, sanitarinių mazgų, rūsio patalpų remontas.
Kultūros centro darbuotojai jau persikėlė į naujai suremontuotas patalpas.
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2021 METAIS LANKYTOJAMS DURIS ATVĖRĖ ATSINAUJINUSI BIBLIOTEKA
Tęsiant darbus objekte „Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono viešosios bibliotekos pastato, Vilniaus g.
1/11 Švenčionėlių m. modernizavimas“ 2021 metais buvo baigti Viešosios bibliotekos patalpų remonto darbai, įsigyti baldai.
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DARBAI
PABRADĖJE
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2021 METŲ PRADŽIOJE PRASIDĖJĘ GAMYKLOS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI METŲ PABAIGOJE
BUVO BAIGTI
GAMYKLOS GATVĖ (ILGIS - 0,488 KM) ATSINAUJINO VISAPUSIŠKAI:

Tarp Žaliosios ir Darbininkų
gatvių įrengta 6 m pločio
gatvės važiuojamoji dalis

Ties įvažiavimais į
sklypus įrengtos
betoninių trinkelių
nuovažos, šaligatviai

Tarp Darbininkų ir
Arnionių gatvių įrengta 8
m pločio važiuojamoji
dalis, šioje gatvės dalyje
įrengta dviračių eismo
juosta
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ATLIKTI PABRADĖS M. FABRIKO SKG. PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI

2021 metais pagerinta 4,9 km pasienio kelių su žvyro danga.
Pabradės seniūnijoje, važiuojant į Gen. S. Žukausko poligoną,
nuo geležinkelio stoties Pažeimenėje iki tilto per Žeimeną
rekonstruota kelio 0,65 km atkarpa. Buvo tęsiamas minėto kelio
II-IV etapų projektavimas.

Darbai finansuoti Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšomis

INTENSYVIAI RENGIAMI ŠIE TECHNINIAI
PROJEKTAI:
➢ PABRADĖS MIESTO TYLIOSIOS GATVĖS
➢ PABRADĖS MIESTO KARIŲ GATVĖS
➢ PABRADĖS MIESTO MALŪNO GATVĖS
➢ PABRADĖS MIESTO STATYBININKŲ
GATVĖS
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VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROJEKTAI / DARBAI
PABRADĖJE
Pabradės miesto specifika yra tokia, kad miestą upės Žeimena ir Dubinga padalina į tris dalis, o miesto reljefas reikalauja nuotekų siurblinių.
Pabradę kerta Žeimenos ichtiologinis draustinis. Dėl mažai išplėtoto tinklo šiose teritorijose stebimas didelis gyventojų susidomėjimas jungtis prie
centralizuotų nuotekų tinklų.
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenimis identifikuota, kad šios aglomeracijos riboje centralizuotu nuotekų surinkimu yra aprūpinti 50,3
proc. gyventojų. Prijungus prie nuotekų tinklų šiai dienai žinomus naujus, iniciatyvą rodančius gyventojus (376 naujų abonentų), tiek naujose tinklų
plėtros, tiek esamose tinklų aprėpties teritorijose, viso būtų prijungti dar 846 gyventojai.
Pabradės mieste vienu metu planuojama įgyvendinti net 3 skirtingus projektus, finansuojamus ES, Lietuvos Respublikos, Švenčionių
savivaldybės bei Pabradės komunalinio ūkio lėšomis.
INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“
Viena iš šio projekto veiklų yra ,,Naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Pabradėje“. 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.
2021 m. kovo mėnesį startavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tinklų (Švenčionių, Gėlių, Pietų, Šilelio, Vytauto, Saulės ir Projektų gatvėse)
Pabradėje, statybos darbai. Pabradėje jau pastatyta apie 3,80 km nuotekų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų. Šiuo metu baigiami
vykdyti statybos rangos darbai. Juos užbaigus, bus suteikta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų daugiau nei 11 būstų ir nuotekų tinklų
daugiau nei 79 būstams.
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Įgyvendinant šio projekto veiklą – Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotek surinkimo tinkl rekonstrukcija Pabradės mieste – jau yra
rekonstruota apie 1,43 km geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo
tinklų (0,65 km geriamojo vandens tiekimo ir apie 0,78 km nuotekų
surinkimo tinklų) Vilniaus ir Architektų g., Pabradėje.

Įgyvendinant šio projekto veiklą
– Vandens gerinimo
įrengini rekonstrukcija ir nauja statyba Pabradės m - yra
rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai Pabradės mieste. Veikla
baigta 100 proc.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Vilniaus g. ir
Architektų g. Pabradėje
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija, VGĮ statyba
Pabradės mieste
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ĮGYVENDINANT ANTRĄJĮ PROJEKTĄ
„VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS MIESTO
AGLOMERACIJOJE”
RANGOS DARBAI 2021 METAIS ĮGAVO PAGREITĮ

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.

PLANUOJAMI PASIEKTI PROJEKTO REZULTATAI:
− prie nuotekų tinklų prijungtų gyventojų skaičius – 281;
− prie vandentiekio tinklų prijungtų gyventojų skaičius –
177;
− naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 6,313;
− naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 5,036.

Projektą vykdo viešasis vandens tiekėjas UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“.
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PRADĖTAS ĮGYVENDINTI TREČIASIS PROJEKTAS
,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS AGLOMERACIJOJE (II
ETAPAS) BEI ŠVENČIONIŲ AGLOMERACIJOS CIRKLIŠKIO K.“
2021 metų spalio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis
Ne visi Pabradės aglomeracijos gyventojai turi galimybę naudotis nuotekų tvarkymo
sistemos paslaugomis ir gauti kokybiškas socialiai būtinas viešąsias paslaugas, nes tinklų
infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Dėl šios priežasties buvo inicijuotas projektas, kurio
tikslas - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekto uždavinys - užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuoto nuotekų
tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui.
Projekto tikslui pasiekti yra planuojama veikla – NUOTEKŲ TINKLŲ TIESIMAS
PABRADĖS AGLOMERACIJOJE:
Bažnyčios g.
Karkažiškių g.
Keisūnų g.
Bajorėlių g.
Bajorėlių skg.
Perėjimo g.
Smėlio g.
Statybininkų g.
Strazdų g.
Miškininkų g.
Meškerinės g.
Pakalnės g.
Paupio g.
Pašto g.
Svajonių g.

Magūnų g.
Malūno g.
A. Mickevičiaus g.
Pušaitės 1-oji g.
Pušaitės 2-oji g.
Pušaitės 3-oji g.
Pušaitės 4-oji g.
Pušaitės 5-oji g.
Pušaitės 7-oji g.
Pušaitės 8-oji g.
Pušaitės 9-oji g.
Pušaitės 10-oji g.
Pušaitės 11-oji g.
Pušaitės 12-oji g.

(VT iki Gaspariškių g.) Prienų g.
Pušų g.
Tylioji g.
Tyliosios skg.
Įkalnės g.
Kranto g.
Lakštingalų g.
Kalno g.
Taikos g.
Pušų skg.
Žalioji g.
Lauko g.
Liepų skg.
Vilniaus g.

Bendras numatytų nutiesti nuotekų tinklų
ilgis apie 22,975 km, vandentiekio tinklų –
apie 19,598 km. Įgyvendinus projektą bus
sudaryta galimybė 876 gyventojams
prisijungti prie centralizuotos nuotekų
tvarkymo sistemos ir sudarytos prielaidos
kokybiškų nuotekų tvarkymo paslaugų
teikimui.

Projektą vykdo viešasis vandens tiekėjas UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“.
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PRADĖTAS RENGTI TERITORIJOS TARP MOLĖTŲ,
ARCHITEKTŲ, GAMYKLOS IR ARNIONIŲ GATVIŲ PABRADĖS MIESTE
DETALUSIS PLANAS
Plano parengimo tikslas - suformuoti žemės sklypus prie esamų daugiaaukščių gyvenamųjų namų
ir laisvos valstybinės žemės bei nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.
2021 m. rugpjūčio 23 d. įvyko susitikimas su Pabradės miesto Gamyklos kvartalo gyventojais,
kuriame buvo diskutuojama su gyventojais dėl planuojamų atlikti darbų. Susitikimo metu buvo
pristatyta kvartalo koncepcija, aptartos „sandėliukų“, šiltnamių, parkavimo problemos ir kiti
rūpimi klausimai.
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DAUGIABUČIŲ
RENOVACIJA
RAJONE

125

Per pastaruosius metus daugiabučių renovacijos procesai įsibėgėjo daugelyje Lietuvos savivaldybių. Šiandien jau nemažoje dalyje šalies miestų
ir miestelių yra atnaujinta didžioji dalis energiškai neefektyvių daugiabučių namų. Šiandien, į daugiabučių atnaujinimo procesus vis aktyviau
įsitraukiant savivaldai, renovacija tampa vienu svarbiausių procesų, keičiančių miestų veidus. Ir tai vyksta kompleksiškai – su atnaujintais pastatais
keičiasi ir juos supanti aplinka. Šioje srityje mūsų rajonas yra tarp pažengusiųjų – matome, kaip keičiasi mūsų miestų veidai, kaip gražėja
daugiabučių gyvenamųjų teritorijų apklinka, vis spalvingesni tampa renovuoti namai.
Renovacijos procesas rajone prasidėjo pasinaudojus ES finansine parama, kuri leido mums renovuoti pirmuosius daugiabučius gyvenamuosius
namus ir atnaujinti pirmąjį kvartalą rajone, esantį Švenčionių mieste tarp Mažosios ir Rymo gatvių.
Pasinaudojant ES finansine parama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas
pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ šiuo laikotarpiu buvo atnaujinta / modernizuota:
ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABARADĖ

12 daugiabučių gyvenamųjų namų
8 daugiabučiai gyvenamieji namai
5 daugiabučiai gyvenamieji namai

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMA VYKDOMA ETAPAIS
UAB ,,PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS“ ADMINISTRUOJAMI OBJEKTAI
Renovuoti daugiabučiai gyvenamieji namai
Renovuojami

4
1

UAB ,,ŠVENČIONIŲ ŠVARA“ ADMINISTRUOJAMI OBJEKTAI
I ETAPAS
11
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

II ETAPAS
3
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

III ETAPAS
7
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

IV ETAPAS
10
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

V ETAPAS
19
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

VI ETAPAS
8
DAUGIABUČIŲ
KVOTA

VII ETAPAS
5
DAUGIABUČIŲ
KVOTA*

*1 namo neperkami, kadangi namas yra avarinės būklės (Architektų g. 2, Pabradė)
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BAIGTI ĮGYVENDINTI 100 PROC., YRA STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS

ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

I ETAPAS

II ETAPAS

III ETAPAS

V ETAPAS

8
3
0

2
1
0

0
2
0

1
5
0

2021 M. BIRŽELIO 1 D. 8 ETAPUI PATEIKTI
19 – KOS NAMŲ INVESTICINIAI PLANAI.
Šiuo metu jie yra pateikti APVA vertinimui.

ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

VIII ETAPAS
9
2
8

DARBAI BAIGTI, LAUKIAMA STATYBOS UŽBAIGIMO AKTO
ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

III ETAPAS
3
2
0

IV ETAPAS
3
5
0

V ETAPAS
3
6
0

VI ETAPAS
0
2
0

ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

RENOVUOJAMI NAMAI

ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

IV ETAPAS
1
1
0

V ETAPAS
1
1
0

VI ETAPAS
0
1
0

VYKSTA VIEŠIEJI PIRKIMAI DĖL RANGOS DARBŲ

ŠVENČIONYS
ŠVENČIONĖLIAI
PABRADĖ

V ETAPAS
2
0
0

9 ETAPUI PATEIKTI 14 – KOS NAMŲ
INVESTICINIAI PLANAI. Šiuo metu jie yra
pateikti APVA vertinimui.

VI ETAPAS
3
2
0

VII ETAPAS
0
0
4

VIII ETAPAS
5
3
6

Džiugu, kad net 6
daugiabučiai, kuriems yra
parengti Investiciniai
projektai, yra kaimiškose
gyvenvietėse
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RENOVACIJOS SUVESTINĖ
PABRADĖ

ŠVENČIONĖLIAI

Renovuojami

Renovuoti (laukiama statybos užbaigimo akto išdavimo)

2

3

ŠVENČIONYS

5

0
9
9

Renovuoti (statybos užbagimo aktas)

14

15

19

23

14

5

5
2
0

ŠVENČIONYS

ŠVENČIONĖLIAI

VYKSTA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS RANGOS DARBAMS ATLIKTI

PABRADĖ
PARENGTI INVESTICINIAI PLANAI DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJAI
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Prasidėjusi renovacija Pabradėje

RENOVACIJOS REZULTATAI DŽIUGINA
129

MIŠRŪS DARBAI
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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. 2021 m. įsisavinta 192 175,30 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 3 000 vnt. kompostavimo dėžių.
❖ 2021 m. parengti pirkimo dokumentai 3 000 vnt. kompostavimo dėžių
įsigijimui.
❖ 2022 m. vykdysime pirkimus: 3 000 vnt. kompostavimo dėžių
įsigijimui, 27 tekstilės atliekų konteinerių įsigijimui, 74 žaliųjų atliekų konteinerių
įsigijimui.
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“

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

2020 metais buvo parengta ir pateikta paraiška projektui „Sosnovskio
barščio naikinimas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje“, kurio
įgyvendinimui skirtas finansavimas 100.000,00 Eur sumai.
2021 metais projektas buvo intensyviai vykdomas.
2021 m. Sosnovskio barščio naikinimo (rankinio ir mechanizuoto
purškimo herbicidais, šienavimo) darbai buvo vykdomi iš viso 57,348 ha
plote šiose seniūnijose:
❖ Cirkliškio sen. (36,02 ha)
❖ Pabradės sen. (3,32 ha)
❖ Sarių sen. (0,65 ha)
❖ Strūnaičio sen. (0,03 ha)
❖ Švenčionėlių sen. (0,11 ha)
❖ Švenčionių sen. (17,218 ha)

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.
2021 m. intensyviai buvo vykdomos projekto veiklos. Įrengti
nuotekų išvadai 18 gyventojų:
Švenčionėliuose -10
Švenčionyse - 7
Cirkliškyje -1
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ŠVENČIONIŲ, ŠVENČIONĖLIŲ IR PABRADĖS
MIESTŲ VIEŠOSE ERDVĖSE PAGAL
PROJEKTĄ „WIFI4EU“ ĮRENGTOS
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.
2021 m. darbai buvo baigti ir visi gyventojai bei miesto
svečiai gali naudotis nemokamu ryšiu.

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, LT-18220
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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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ĮGYVENDINO PROJEKTĄ NR. 10.1.3-ESFA-R-920-010004 „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
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.

Projekto metu įgyvendintos pagrindinės veiklos: Kokybės vadybos sistemos,
atitinkančios ISO 9001 arba lygiavertį standartą bei Lean arba lygiaverčio metodo
pritaikymas Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, Švenčionių rajono
socialinių paslaugų centre bei darbuotojų, susijusių su kokybės vadybos sistemos
diegimu, apmokymas.
Norime pasidžiaugti, kad šių metų gegužės 25 diena buvo ypač reikšminga
Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir projekto partneriui Švenčionių
rajono socialinių paslaugų centrui, nes tą dieną buvo patvirtinta, kad Švenčionių
rajono savivaldybės įstaigų veiklos bei teikiamos paslaugos atitinka tarptautinį
kokybės vadybos standartą ISO 9001:2015.
Kokybės vadybos standarto sertifikatas patvirtina, kad Švenčionių rajono
savivaldybės administracija ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras
tinkamai valdo įstaigose vykstančius procesus, greitai reaguoja į pokyčius,
užtikrina aukštą paslaugų kokybę. Būtent ISO 9001 sertifikatas įrodo Švenčionių
rajono savivaldybės administracijos ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro
įsipareigojimą siekti kokybės ir interesantų pasitenkinimo.
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DARBAI
SENIŪNIJŲ
TERITORIJOSE
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DARBAI ADUTIŠKIO SENIŪNIJOJE

Laimingi gyventojai – laimingi mes!
Norime pasidžiaugti, kad 2021 m. buvo baigta tverti nauja, segmentinė tvora Užupio k. kapinaitėse! Dar
vienas gyventojų noras – prašymas sėkmingai įgyvendintas!

2021 m. lapkričio mėnesį
buvo pradėti kelio
Švenčionys – Adutiškis –
Ramoniūnai kelio remonto
darbai
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IŠASFALTUOTA NAUJOJI G.

Gatvė pasikeitė neatpažįstamai.....

137

PAVASARĮ PRADĖTI KASMETINIAI GREIDERIAVIMO DARBAI,
ŠVARINAMA APLINKA

STAJĖTIŠKIO KAIMO GYVENTOJAI PASITIKS KIEKVIENĄ
VAKARĄ ŠVIESIAU!
Šiame kaime įrengtas naujas, modernus apšvietimas. Daugiau nei 12
įrengtų LED šviestuvų leis kokybiškai ir taupant elektros energiją
apšviesti visą kaimą.

ĮRENGTA NAUJA
TVORA KAVALTIŠKĖS
KAPINĖSE
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DARBAI CIRKLIŠKIO SENIŪNIJOJE

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS) BEI ŠVENČIONIŲ AGLOMERACIJOS CIRKLIŠKIO K.“
2021 metų spalio 29 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis.
Ne visi Cirkliškio kaimo gyventojai turi galimybę naudotis nuotekų tvarkymo sistemos paslaugomis
ir gauti kokybiškas socialiai būtinas viešąsias paslaugas, nes tinklų infrastruktūra nėra pakankamai
išvystyta. Dėl šios priežasties buvo inicijuotas projektas, kurio tikslas - padidinti nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekto uždavinys - užtikrinti reikiamą infrastruktūrą ir sąlygas centralizuoto nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui.
Projekto tikslui pasiekti yra planuojama nuotekų tinklų tiesimas Cirkliškio k. Švenčionių
aglomeracijoje.
Cirkliškio gyvenvietės tinklų plėtrą atliks UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis“.
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VYKDANT VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIEŽIŪRĄ, NUOLAT ATLIEKAMI ŽOLĖS PJOVIMO, GĖLIŲ SODINIMO, LAPŲ GRĖBIMO IR KITI
TVARKYMO DARBAI

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖJE 2021 METAIS
UŽBAIGTOS STATYTI SUPYNĖS
SUAUGUSIEMS ASMENIMS
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ATLIKTI MEDŽIŲ GENĖJIMO IR AVARINIŲ MEDŽIŲ (IŠPUVUSIŲ) PJOVIMO DARBAI

ATLIKTI VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ BŪTINIAUSI PRIEŽIŪROS,
REMONTO DARBAI, UŽTAISOMOS DIDELĖS, PAVOJINGOS DUOBĖS
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DARBAI KALTANĖNŲ SENIŪNIJOJE

NUOLAT TVARKOMA IR
PRIŽIŪRIMA APLINKA
ŠVENČIONĖLIŲ G.

ATLIKTAS MOKYKLOS IR NEPIRIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO
REMONTAS

ĮRENGTA NAUJA
KALTANĖNŲ
SENIŪNIJOS
KATILINĖ

Seniūnijoje dirbami kasdieniai darbai (nuolat
šienaujamos
teritorijos,
renkamos
šiukšlės,
remontuojami, dažomi mažos architektūros elementai
(suolai, stalai, persirengimo kabinos), šalinami
pavojingai pasvirę medžiai, greideriuojami bei valomi
nuo sniego keliai ir pan.).
142

DARBAI LABANORO SENIŪNIJOJE

ATLIKTI PERŠOKŠNOS (PRŪDIŠKIŲ K.) UPELIO TILTO REMONTO DARBAI

Planuojama, kad 2022 metais darbai bus tęsiami, bus įrengtos atramos.
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ATLIKTI KASMETINIAI SENIŪNIJOS ,,ŠVARINIMOSI“
DARBAI

Atliekami kasmetiniai greideriavimo,
kelių valymo darbai
SENIŪNIJOS GATVĖJE ATLIKTAS PAPRASTASIS REMONTAS

✓ Prie Kunigiškių ir Dvariškių kapinių atnaujintos dėžės, skirtos žalios masės
atliekoms.
✓ Visus metus vykdomi kelių priežiūros darbai, prižiūrimos (tvarkomos) viešosios
erdvės.
✓ Nugenėti prie vietinės reikšmės kelių pavojų keliantys medžiai.
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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.
2019 m. pradėti paruošiamieji šio projekto darbai, 2020 m.
gautas finansavimas, pasirašyta projekto paramos sutartis.
2021 m. buvo parengtas šio objekto techninis projektas, gautas
statybą leidžiantis dokumentas, parengtas rekonstravimo projekto
kelių saugumo auditas, įsigytos viešinimo paslaugos bei pradėti
rengti kelio rekonstravimo darbų pirkimo dokumentai.
Numatoma įrengti gatvės važiuojamąją dalį iš asfalto dangos:
rekonstruojamo ruožo ilgis apie 1,38 km, kelio juostų plotis apie 15
m., eismo juostų skaičius 2 vnt., eismo juostos plotis apie 3 m; įrengti
kelkraščius; įrengti nuovažas į žemės sklypus; įrengti apšvietimą
gyvenvietės atkarpoje (įrengiamas 1 apšvietimo valdymo skydas, 9
vnt. apšvietimo atramų, apie 338 m. 0,4 kV tinklo kabelis).
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VYKDOMAS PROJEKTAS

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

PARENGTAS ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K.,
MAGŪNŲ SEN. REKONSTRAVIMO TECHNINIS
PROJEKTAS IR ATLIKTA JO EKSPERTIZĖ

Viena iš šio projekto veiklų – Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
rekonstrukcija Magūnų gyvenvietėje – įgyvendinta.

Pagal šią veiklą Balingrado, Mokyklos, Stiklo, Ungurinės g., Magūnuose
rekonstruota apie 1,93 km geriamojo vandens tiekimo tinklų

VISUS METUS SENIŪNIJOJE BUVO ATLIEKAMI
KASMETINIAI DARBAI:

Vandentiekio tinklų keitimas Magūnų k.

➢ tvarkomi ir prižiūrimi vietinės reikšmės keliai,
pakelės,
žalios
vejos,
poilsiavietės,
visuomeninių pastatų būklė, Balingrado
veikiančios
ir Pirmojo pasaulinio karo
vokiečių kapinės, 2 neveikiančios kapinės,
generolo D. Konoževskio šeimos koplyčia –
mauzoliejus;
➢ tvarkomos ir prižiūrimos Karockio ir Kriauklės
ežerų rekreacinės zonos;
➢ atliekami smulkūs einamojo remonto darbai;
➢ prižiūrimi gėlynai, gatvės, kertami pakelių
krūmai, valomos užterštos teritorijos;
➢ žiemą nuo kelių ir takų nuvalomas ir
nukasamas sniegas.
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ĮRENGTI STALIUKAI PRIE KAROCKIO, KRIAUKLIŲ EŽERŲ, SUTVARKYTAS TILTAS PRIE KRIAUKLIŲ
EŽERO, SUTVARKYTA TVORA PRIE BALINGRADO KAPINIŲ, BAŽNYČIOS
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DARBAI PABRADĖS SENIŪNIJOJE

ŠVARINAMA APLINKA

Sulaukus palankių oro sąlygų, Pabradės miesto teritorijoje
pradėti žvyravimo / greideriavimo darbai 🚜
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ATLIKTI ZALAVO KAIMO JENARALIŠKĖS GATVĖS PAPRASTOJO
REMONTO DARBAI
Darbai finansuoti Vietinių kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis
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ĮRENGTI NAUJI SUOLIUKAI PABRADĖS FUTBOLO STADIONE

ĮRENGTAS SUOLIUKAS IR ŠIUKŠLIADĖŽĖ
PRIE VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖS
PADUBINGĖS G., PABRADĖJE

ĮRENGTI SUOLIUKAI AUTOBUSŲ LAUKIMO STOTELĖJE KABAKĖLIO K.

ĮRENGTA IR NUOLAT PRIŽIŪRIMA
TINKLINIO AIKŠTELĖ PRIE
PABRADĖS TVENKINIO

ĮRENGTA TINKLINIO AIKŠTELĖ ŽEMUTINIAME PARKE PRIE UPĖS
(SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖ)
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SUTVARKYTA IR NUOLAT PRIŽIŪRIMA APLINKA PALEI DVIRAČIŲ TAKĄ PABRADĖ – PAVOVERĖ
Prieš

Po
ĮRENGTA TVORA BAJORĖLIŲ G., PABRADĖJE
SENOSIOSE KAPINĖSE
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DARBAI SARIŲ SENIŪNIJOJE

VYKDOMAS 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.

Parkelyje, prie tvenkinių, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, lauko sporto
treniruokliai

Viena iš šio projekto veiklų -–
Įrengti vandens gerinimo
įrenginiai Sarių gyvenvietėje –
ĮGYVENDINTA

Seniūnijoje dirbami kasdieniai darbai (nuolat šienaujamos
teritorijos, renkamos šiukšlės, remontuojami, dažomi mažos
architektūros elementai (suolai, stalai, persirengimo kabinos),
šalinami pavojingai pasvirę medžiai, greideriuojami bei
valomi nuo sniego keliai ir pan.).
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NUOLAT PRIŽIŪRIMA TERITORIJA APLINK SARIŲ
TVENKINIUS, PAPLŪDIMĮ. PJAUNAMI PAVOJINGAI PASVIRĘ
MEDŽIAI, DAŽOMI, REMONTUOJAMI TILTELIAI
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DARBAI STRŪNAIČIO SENIŪNIJOJE

SVITAILIŠKĖS K. ĮRENGTAS APŠVIETIMAS (8
ŠVIESTUVAI)
VYKDANT PROJEKTĄ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“
ĮGYVENDINTA VIENA IŠ ŠIO PROJEKTO VEIKLŲ ,,NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA ŠVENTOS IR
VIDUTINĖS GYVENVIETĖSE“

VIDUTINĖS KAIME pastatyti ir priduoti eksploatacijai biologiniai
nuotekų valymo įrenginiai yra skirti buitinių nuotekų išvalymui nepadarant
jokios žalos gamtai.
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VIDUTINĖS KAIMO KLUBO GATVĖJE ATLIKTAS PAPRASTASIS REMONTAS

VIDUTINĖS
KAIME
IŠASFALTUOTA
MAŠINŲ
STOVĖJIMO
AIKŠTELĖ

STRŪNAIČIO GYVENVIETĖS NAUJOJOJE GATVĖJE
ATLIKTAS PAPRASTASIS REMONTAS

Seniūnijoje dirbami kasdieniai darbai (nuolat
šienaujamos
teritorijos,
renkamos
šiukšlės,
remontuojami, dažomi mažos architektūros elementai,
šalinami pavojingai pasvirę medžiai, greideriuojami bei
valomi nuo sniego keliai ir pan.).
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DARBAI SVIRKŲ SENIŪNIJOJE
INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ KAIME“

2020 metai

2021 metų pabaiga

2021 metų pradžia

Statybos rangos darbai baigti. Šiuo metu
rengiami statybos užbaigimo dokumentai.

Per 2021 metus pastatytas
kompaktiško tūrio, vieno
aukšto lakoniškos išraiškos
pastatas. Prie pagrindinio
įėjimo
įrengti
laiptai,
pandusas; atnaujinta bei naujai
įrengta asfaltbetonio danga;
naujai įrengta vejos korio
danga, pritaikyta automobilių
stovėjimo aikštelėms ir galimo
sunkiasvorio
transporto
judėjimui; atnaujinta / įrengta
žvyro dangos aikštelė; įrengta
betoninių trinkelių danga prieš
laiptus, pandusas ir dangų
peraukštėjimai;
įrengti
įspėjamieji paviršiai su spec.
paskirties
trinkelėmis;
atstatyti, įrengti vejos, želdynų
plotai;
įrengti
betoniniai
bordiūrai,
įvažiavimo
bordiūrai, vejos bordiūrai;
įrengta 6 vietų automobilių
parkavimo aikštelė, iš kurių
viena pritaikyta asmenims su
negalia ir atlikti kt. darbai.
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ATNAUJINTA KREPŠINIO AIKŠTELĖ
Atnaujinta krepšinio aikštelė su nauju profesionaliu Spalding Pro Slam amortizuojančiu
krepšinio lanku!

SVIRKŲ KAIME ŠVENČIONIŲ IR SVIRKŲ GATVIŲ
SANKRYŽOJE ĮRENGTAS GĖLYNAS /
ALPINARIUMAS, SUTVARKYTA APLINKINĖ
TERITORIJA

Prieš ir po

JURGELIŠKĖS KAIME
ĮRENGTA TINKLINIO
AIKŠTELĖ

Seniūnijoje dirbami kasdieniai darbai (nuolat šienaujamos
teritorijos, renkamos šiukšlės, remontuojami, dažomi mažos
architektūros elementai, šalinami pavojingai pasvirę medžiai,
greideriuojami bei valomi nuo sniego keliai ir pan.).
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

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

NUOLAT GREIDERIUOJAMI PAGRINDINIAI
SENIŪNIJOS VIETINIO SUSISIEKIMO KELIAI

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Švenčionių rajone.
Viena iš šio projekto veiklų – Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir
nauja statyba Milkuškų gyvenvietėje – įgyvendinta.

KACKONIŲ KAIME ADUTIŠKIO GATVĖJE IR SVIRKŲ
KAIME ŽILVYČIŲ GATVĖJE ATNAUJINTAS GATVIŲ
APŠVIETIMAS. SUMONTUOTI NAUJI ŠVIESTUVAI.
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DARBAI ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOJE

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.
Intensyviai vyko trečios šio projekto veiklos ,,VANDENS RUOŠIMO
ĮRENGINIŲ STATYBA NAUJŲJŲ ZADVARNINKŲ KAIME,
ŠVENČIONIŲ RAJONE DARBAI“ darbai. Įvykdžius veiklą yra naujai
pastatyti 35m³/h našumo vandens ruošimo įrenginiai, kurie užtikrina
kokybiško geriamojo vandens tiekimą 3 000 gyventojų.
Įgyvendinus veiklą yra užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine
prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų teikimas.

Bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus vandenys“ vykdomas projektas

„GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SISTEMOS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“
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VYKDANT PROJEKTĄ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ
RAJONE“ ĮGYVENDINTA VIENA IŠ ŠIO PROJEKTO VEIKLŲ ,,NUOTEKŲ
VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA / REKONSTRUKCIJA ŠVENTOS IR
VIDUTINĖS GYVENVIETĖSE“

SUTVARKYTAS BĖLIO EŽERO PAPLŪDIMYS

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.
VANDENS TALPŲ ĮRENGIMAS (PO 1000 L) PRIE
JACIŪNŲ, ČEPUKĖNŲ, AUČYNŲ, ŠILINIŲ,
STŪGLIŲ, AIDUKŲ KAPINIŲ
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Seniūnijoje atliekami kasmetiniai darbai:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veikiančių ir neveikiančių kapinių tvarkymas;
Pavojingų medžių šalinimas, medžių genėjimas;
Gėlynų atnaujinimo darbai ir priežiūra;
Viešųjų erdvių tvarkymo darbai ir priežiūra (šienavimas, šiukšlių
rinkimas);
Vietinės reikšmės kelių greideravimas;
Asfalto duobių užtaisymas;
Vietinės reikšmės kelių Neversčiai – Kirkučiai, Stanislavavas –
Tebėriškė, Gudeliai – Steponiškė remontas;
Kelio Švenčionių m. Miško g. remontas;
Medinio kryžiaus atrestauravimo Grigaliūnų k. neveikiančiose
kapinėse darbai;
Koplyčių Švenčionių m. Adutiškio g. ir Aučynų k. veikiančiose
kapinėse atnaujinimo darbai;
Gatvių apšvietimo ir remonto darbai;
Fontano priežiūros darbai.
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PARENGTAS ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO
DALIES Į SENADVARIO K. (IKI APŽVALGOS BOKŠTO) KAPITALINIO
REMONTO APRAŠAS BEI ATLIKTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.
260 (4-2V) DALIES ŠVENČIONIŲ SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV.
KAPITALINIO REMONTO DARBAI
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DARBAI ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJOJE

TVARKOMOS SENIŪNIJOJE ESANČIOS ERDVĖS
Šalnaičio ežero pakrantė;
Žemutinės g. esanti garažų teritorija;
Žemutinės g. geležinkelio ruožo teritorija;
Karių kapinės esančios Žaliosios g.

ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE ATSIRADO NAUJI MENO KŪRINIAI,
KULTŪROS CENTRO KIEME PRAEIVIUS PASITINKA MENIŠKAS –
KALVIŠKAS SUOLIUKAS IR MENIŠKA ŠIUKŠLIADĖŽĖ
Pasitelkiant inovatyvių išmaniųjų technologijų panaudojimą meno kūrinys yra
paženklintas QR kodu. Programėlė suteikia galimybę išgirsti informaciją apie
kitus meninius objektus esančius mūsų mieste, kuriuose yra Švenčionėlių
miesto herbo simbolis vėžys.
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GRAŽINAMAS MIESTAS

PAVASARĮ SUTVARKYTA III PAPLŪDIMIO
TERITORIJA
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ATLIEKAMI KASMETINIAI PAVASARIO DARBAI:
greideriuojami miesto ir kaimo keliai,
mechanizuotai šluojamos gatvės, kertami krūmai, šakos, tvarkoma aplinka
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INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „VANDENS

SENOS PAŠAMINĖS KAIME ĮRENGTAS NAUJAS
TILTELIS PER UPELĮ

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.
Viena iš šio projekto veiklų – Vandens
gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir
nauja statyba Trūdų gyvenvietėje –
įgyvendinta.

MURMŲ KAIME, ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ
PRAŠYMĄ, ĮRENGTA NAUJA PRALAIDA

ŠVENČIONĖLIUOSE, GELEŽINKELIO GATVĖJE, NETOLI
TREČIOJO PAPLŪDIMIO, SUTVARKYTA APLEISTA
TERITORIJA
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BURBŲ KAIME,
ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ
PRAŠYMĄ, SUTVARKYTA
NAUJA PRALAIDA

KALTANĖNŲ GATVĖJE
ĮRENGTAS ŽENKLAS

VILNIAUS G. SUTVARKYTI KRYŽIAI,
KOPLYTSTULPIAI

KEIČIAMI KELIO ŽENKLAI

SUTVARKYTOS VAICIUKIŠKĖS KAPINĖS
SUTVARKYTAS ŽYDŲ
PAMINKLAS IR
TERITORIJA APLINK JĮ
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2022 m. sausio 1 d. rajone buvo registruotos 2 532 žemės ūkio valdos, 901 ūkininko ūkis, 26
žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės, iš kurių didžiausios: Kurpių žemės ūkio bendrovė, Švenčionių
profesinio rengimo centras, UAB ,,VĖJINĖ“, UAB ,,Renergija“, ,,Trakų ainis“ ir kt.
Rajone yra 111 ūkininkų ūkių, kuriuose auginamų javų plotas didesnis kaip 50 ha, 100 ūkininkų
ūkių, kurie 12 958 ha plote vykdo ekologinės žemės ūkio produkcijos gamybą. Rajone pasėlius
deklaruoja 93 jaunieji ūkininkai, kurių dirbamas žemės ūkio naudmenų plotas sudaro 1 579 ha.
Per 2021 metus įregistruota 56 ūkininko ūkiai, už kurių įregistravimą surinkta 672 Eur valstybės
rinkliavos.
P PIL OMOS
CIO LI ĖS IESIOGI ĖS I MOKOS I MOKĖ OS VE ČIO IŲ
RAJONO S VIV L YBĖS ŽEMĖS ŪKIO SUBJEK MS PER
1 ME US
Eil.
Nr.

Kompensacinių išmokų pavadinimas

1.

Dalies draudimo įmokų kompensavimas už
pasėlius ir ūkinius gyvūnus
Išmoka už ėriavedes
Atsietos nuo gamybos išmokos už bulius
Atsietos nuo gamybos išmokos už karves
žindenes ir telyčias
Parama bičių laikytojams už papildomą
bičių maitinimą
Dalies kredito palūkanų kompensavimas
Susietoji parama už pienines karves
Išimtinė laikinoji parama ūkininkams ir
MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19
krizė
IŠ VISO:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gavusių
paramą
skaičius, vnt.
63

Kiekiai,
mato vienetai

Išmokėtos
lėšos, Eur

6 907 ha

81 686

20
99
29

515 vnt.
147 vnt.
45 vnt.

1 658
31 270
4 995
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4 474 bičių
šeimos

19 685

2
135
67

713

2 438
12 4421

28 792
294 945

Rajone melioracijos statinių balanse yra 30,4 tūkst. ha nusausintos žemės, 791 km griovių, 27
tiltai, 1 087 vandens pralaidos ir kiti įrenginiai. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos
statinių remontui ir priežiūrai 2021 metais Švenčionių rajonui iš valstybės biudžeto skirta 113 000 Eur
specialioji tikslinė dotacija, už kurią atlikta:
Valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai
Tiltų priežiūros darbai
Griovių, kurie remontuoti ir (ar) rekonstruoti iš
Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų, tinkamo
veikimo ir funkcionalumo užtikrinimas

Suremontuota:
➢ 5,67 km griovių
➢ 65 drenažo žiočių
➢ 6,8 ha sausinimo sistemų
Atlikta 27 tiltų priežiūra
Priežiūra atlikta 17 km griovių

Vykdant Nenaudojamų (apleistų) privačios žemės sklypų, išskyrus žemės ūkio paskirties žemę,
ar nuomojamų valstybinės žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašą, savivaldybės tarybos patvirtintą
2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-13 ,,Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio
21 d. sprendimo T-139 ,,Dėl nenaudojamų (apleistų) privačių žemės sklypų, išskyrus žemės ūkio
paskirties žemę, ar nuomojamų valstybinės žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“, maksimaliu 4 proc. mokesčio tarifu buvo apmokestinti 9 fizinių asmenų privatūs žemės
sklypai ir 1 nuomojamas valstybinės žemės sklypas.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (TOLIAU – SAARS
PROGRAMA) ĮGYVENDINIMAS 2021 METAIS

LĖŠOS PANAUDOTOS:
Aplinkos kokybės
gerinimo ir
apsaugos
priemonėms – 19
702 Eur, iš jų:

Atliekų, kurių
turėtojo nustatyti
neįmanoma arba
kuris
nebeegzistuoja,
tvarkymo
priemonėms – 18
734 Eur, iš jų:

Aukštaitijos nacionalinio parko
ir Labanoro regioninio parko,
Asvejos regioninio parko,
Sirvėtos regioninio parko,
rekreacinių zonų tvarkymo
darbams – 3 500 Eur
Švenčionėlių m. naftos produktų
gaudytuvų remontui ir
eksploatacijai – 4 800 Eur
Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše
esančio Sosnovskio barščio
naikinimo darbams – 11 402
Eur. Sosnovskio barščio
naikinimo (rankinio ir
mechanizuoto purškimo
herbicidais, šienavimo) darbai
buvo vykdomi iš viso 57,348 ha
plote šiose seniūnijose:
Cirkliškio sen. (36,02 ha),
Pabradės sen. (3,32 ha), Sarių
sen. (0,65 ha), Strūnaičio sen.
(0,03 ha), Švenčionėlių sen.
(0,11 ha), Švenčionių sen.
(17,218 ha)

Aplinkos
monitoringo,
prevencinėms,
aplinkos
atkūrimo
priemonėms – 2
000 Eur

Bešeimininkių atliekų
surinkimas ir išvežimas
utilizavimui – 334 Eur.
Išvežta utilizuoti 1,126 t
bešeimininkių atliekų
Netinkamų naudoti
bešeimininkių padangų
atliekų utilizavimui – 2
665 Eur. Išvežta
utilizuoti 29,38 t
naudotų padangų atliekų
Pavojingų atliekų
(asbestinio šiferio)
surinkimas ir išvežimas
utilizavimui – 3 305 Eur.
Išvežta utilizuoti 16,84 t
asbestinio šiferio atliekų
Didelių gabaritų (baldų,
langų, durų) išvežimas
utilizavimui – 12 430
Eur. Išvežta 94,35 t
baldų atliekų

Programų,
skirtų
gyventojų
sveikatos
apsaugai,
finansavimui,
– 17 400 Eur

Švenčionių
rajono
savivaldybės
Visuomenės
sveikatos biuro
vykdomų
programų
įgyvendinimui

Rajono maudyklų
vandens kokybės
monitoringo
vykdymui – 2 000
Eur

Žemės sklypų,
kuriuose medžioklė
nėra uždrausta,
savininkų, valdytojų
(naudotojų), įvykdytų
žalos prevencijos
priemonių
kompensavimui – 39
839 Eur, iš jų:

Už medžiojamųjų
gyvūnų daromos
žalos miškui
prevencinių
priemonių
diegimą

Želdynų ir želdinių
apsaugos,
tvarkymo, kūrimo
ir veisimo
priemonėms – 24
733 Eur, iš jų:

Avarinių, pavojų
keliančių medžių šalinimo
darbai rajono miestų ir
kaimų kapinėse ir kitose
viešose erdvėse – 4 386
Eur. Pašalinti 83 medžiai,
apgenėtas 21 medis
kapinių teritorijose ir
viešose erdvėse (Adutiškio
sen. – 11 vnt., Kaltanėnų
sen. – 15 vnt., Magūnų
sen. – 10 vnt., Pabradės
sen. – 30 vnt., Strūnaičio
sen. – 35 vnt., Švenčionių
sen. – 3 vnt.);
Gėlių sodinukų įsigijimas
ir sodinimas Švenčionių
rajono miestų viešose
erdvėse – 20 347 Eur.

Visuomenės
švietimo ir
mokymo
aplinkosauginia
is klausimais
priemonėms
panaudota 1
247 Eur

Už šias
lėšas
įsigytos
darbinės
pirštinės,
šiukšlių
maišai
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SAARS programoje 2021 metais aplinkosauginių mokesčių planuota surinkti 134 000 Eur – surinkta 135 532 Eur. Iš jų: mokesčiai už aplinkos teršimą
– 26 297 Eur, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 62 413 Eur, lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija – 6 918 Eur,
mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 39 816 Eur, palūkanos ir delspinigiai – 88 Eur.
2021 metų SAARS programos lėšos, įvertinus praeitų metų pabaigos lėšų likutį 18 778 Eur, sudarė 154 311 Eur.
2021 metais bendros SAARS programos išlaidos sudarė
123 655 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis 2022 m. sausio 1 d.
– 30 655 Eur.
➢ Suorganizuotas gėlių ir tujų įsigijimas ir
sodinimas Švenčionių rajono savivaldybės viešose
erdvėse.
Į Utenos gyvūnų globos namus
išvežta 36 beglobiai gyvūnai:
14 šunų ir 22 katės.
Pagal programą „Pagauk –
sterilizuok – paleisk“
sterilizuotos/kastruotos 58
benamės katės.

➢ Įsigyta, pasodinta ir prižiūrėta 6 000 vnt. naujų
levandų sodinukų, išretinta, persodinta ir
prižiūrėta 3 000 vnt.

➢ 2021 m. pasodintų levandų, įsigyta, pasodinta ir
prižiūrėta 120 vnt. tujų sodinukų, 11 334 vnt.
įvairių gėlių sodinukų, 50 vnt. rožių sodinukų.

Išduota 112 leidimų saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams, parengti 6
raštai, kad leidimai nebus išduodami, ir 31
raštas, kad leidimai nereikalingi.
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VERSLAS, VERSLO APLINKA
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VERSLO APLINKA
2022 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Švenčionių rajono savivaldybėje buvo 424 veikiantys ūkio subjektai.

2018 m.
- 379

-2,37 proc.

2022 m. - 424

Nuo 2018 m.
iki 2022 m.
veikiančių
ūkio subjektų
skaičius
padidėjęs

2019 m.
- 370
+2,28 proc.
+3,90 proc.

10,61 proc.

2021 m.
- 394

+7,08 proc.

2020 m.
- 385

Veikiančių ūkio subjektų skaičius Švenčionių rajono savivaldybėje 2018 m. – 2022 m. pradžioje
Metų pradžioje buvo įregistruotas 981 ūkio subjektas.

2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
2022 m.

Įregistruotų ūkio subjektų
skaičius metų pradžioje

Veikiančių ūkio subjektų
skaičius metų pradžioje

Veikiančių ūkio subjektų dalis
nuo įregistruotų ūkio subjektų,
proc.

Veiklos nevykdančių ūkio subjektų
dalis nuo įregistruotų ūkio
subjektų, proc.

858
881
919
965
981

379
370
385
394
424

55,83
58,00
58,11
59,17
56,78

44,17
42,00
41,89
40,83
43,22
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VEIKIANČIŲ ĮMONIŲ SKAIČIUS ŠVENČIONIŲ RAJONE

2018 m. 283

2019 m. 280

2020 m. 291

2021 m. 301

2022 m. 339

+16,52 proc.
VEIKIANČIŲ MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ SKAIČIUS ŠVENČIONIŲ RAJONE
Per metus įregistruotų / išregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2018–2022 m. pradžioje
Įmonių skaičius, iš
viso

Išregistruotų įmonių
skaičius

281
279
290
300
338

15
7
7
28
*

2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
2022 m.

Naujai
įregistruotų
įmonių skaičius
29
30
49
33
*

Pokytis, vnt.

+6
+23
+42
+5
*

*Duomenų dar nėra

Nuo 2018 m. iki 2022 m. mažų ir vidutinių įmonių skaičius padidėjęs 16,86 proc.

ĮMONIŲ, JOSE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2022 METŲ PRADŽIOJE

Iš viso:
0-4 darbuotojai
5-9 darbuotojai
10-19 darbuotojų
20-49 darbuotojai
50-99 darbuotojai
100-149 darbuotojai
150-249 darbuotojai
1 000 ir daugiau darbuotojų

Įmonių
skaičius
339
244
39
29
17

Įmonių dalis, proc.
100
71,98
11,50
8,55
5,01

Darbuotojų
skaičius
4 691
345
253
395
487

Darbuotojų
dalis, proc.
100

7
2
1

2,06
0,59
0,29

516
312
2 383

11,00

7,35
5,39
8,42
10,38

6,65
50,80

2022 m. pradžioje absoliuti dauguma Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų yra labai mažos
įmonės (iki 9 darbuotojų), jos sudaro 83,5 proc. visų Švenčionių r. sav. veikiančių ūkio subjektų. Mažų
įmonių (nuo 10 iki 49 darbuotojų) Švenčionių r. sav. buvo 13,6 proc., vidutinių įmonių (nuo 50 iki 249
darbuotojų) - 2,7 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 pusė visų darbuotojų
(50,80 proc.).
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VERSLO LIUDIJIMAI, MOKESČIŲ LENGVATOS VERSLUI
Švenčionių rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad savivaldybės ir verslo bendradarbiavimas
būtų kuo glaudesnis. Pagrindinis to bendradarbiavimo tikslas – nauda tiek pačiam verslui, tiek pačiai
rajono bendruomenei. Bendradarbiavimas su verslininkais ir įsiklausymas į juos bei opiausias jų
problemas kuria geresnes sąlygas verslui. Todėl rajono valdžia yra susikoncentravusi ties:

Pagalbos bei konsultacijų, operatyvaus
formalumų tvarkymo sistemos palaikymu
Švenčionių rajono savivaldybėje

Tiesioginių ir greitų derybų su
Švenčionių rajono savivaldybės
vadovais propagavimu ir
palaikymu

2021 m. Švenčionių rajono savivaldybės taryba patvirtino fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, taikomus
įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjant
verslo liudijimus 2022 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, 2022 m. nustatytas 330 Eur fiksuotas pajamų
mokesčio dydis.
Siekiant gerinti verslo aplinką rajone, veiklai, vykdomai Švenčionių rajono savivaldybės
teritorijoje, bei atsižvelgiant į 2021 m. faktišką verslo liudijimų įsigijimą, 2022 m. fiksuoti pajamų
mokesčio dydžiai palikti 2021 m. lygyje.
2022 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 2022 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 2018 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo nuostatų“
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 (naujų darbo vietų kūrimui, naujos įrangos,
baldų, transporto priemonių įsigijimui ir kitai, smulkų verslą skatinančiai, veiklai) –
padengiant apie 50% išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 tūkst. Eur

2021 m. Švenčionių
rajono verslo plėtros
fondui iš rajono
savivaldybės biudžeto
buvo skirta 55
Eur.

000

4

Surengti
Švenčionių rajono
Verslo plėtros
komisijos posėdžiai

Negrąžintina finansinė

54

parama suteikta
paraiškas pateikusiems
ūkio subjektams pagal
šias paramos kryptis

Negrąžintinos
finansinės paramos
verslui į Verslo
plėtros fondą 2021 m.

64

kreipėsi
rajono
ūkio subjektai

Kvietimas teikti paraiškas verslo plėtros projektams finansuoti buvo paskelbtas 2021 m. kovo 4 d. Paraiškos verslo plėtros projektams finansuoti buvo
priimamos iki 2021 m. gegužės 15 d.
Paramos kryptis
Remta paraiškų
Skirta parama, Eur

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

54

55 000
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DĖMESYS INVESTUOTOJUI
KALTANĖNŲ DVARO SVIRNO ATIDARYMO AKIMIRKOS
Šiais metais buvo oficialiai atidarytas Kaltanėnų Svirnas. Unikalus
medinės architektūros valstybės saugomas objektas, pritaikytas
kultūrinėms edukacinėms reikmėms, atgaivintas, bei vietinių ir visos
Lietuvos gyventojų, neabejojama, taps mylima ir turistams patraukli vieta!
Kaltanėnų apylinkių grožiui neabejingas ir žurnalistas Edmundas
Jakilaitis, prieš šešerius metus įsigijęs nuo miestelio istorijos neatsiejamą
dvaro svirną. Pamatęs apleistą buvusio dvaro pastatą žurnalistas panoro
čia įkurti muziejų ir renginių erdvę, kuri taptų gyvenvietės traukos centru.
Ilgai nesvarstęs, drauge su bendražygiu Laurynu Šeškumi įsigijo vienintelį
išlikusį dvaro statinį ir ėmėsi jo restauravimo. Maždaug 200 metų pastatas
turi liaudies architektūros ir klasicizmo architektūros stiliaus bruožų,
aukštos kolonos primena Vilniaus Arkikatedrą.
"Norime Kaltanėnus paversti regiono traukos centru.
Organizuosime renginius, sporto ir muzikos festivalius. Čia yra ideali
aplinka rengti Aukštaitijos maratoną, pėsčiųjų, dviračių, lygumų slidžių
žygius.“ – teigė E. Jakilaitis.
Šalia svirno plyti prieš kelerius metus atnaujintas 12 ha Kaltanėnų
dvaro parkas. Taip gimė idėja sukurti žaidimą „Misija – lobis“ – saugią
pramogą lauke. Tai toks pabėgimo kambario tipo projektas po atviru
dangumi Lietuvoje!

Nuostabi nauja kultūrinė, edukacinė, gurmaniška erdvė Labanoro girioje!
Meras nuoširdžiai dėkojo Edmundui Jakilaičiui ir komandai, kad kuria
tokius dalykus Švenčionių rajono labui...
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ŠVIETIMAS
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2021 metais dėl ekstremalios situacijos šalyje ir karantino dėl COVID-19 pandemijos savivaldybė ir
švietimo įstaigos turėjo pertvarkyti savo veiklą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo priimtais sprendimais, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos (ŠMSM) dokumentais ir rekomendacijomis dėl nuotolinio mokymo organizavimo būdo,
aplinkraščiais bei Savivaldybės ekstremalių situacijų grupės sprendimais. Tokia situacija turėjo įtakos rajono
švietimo sektoriaus 2021 metams išsikeltų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimui ir koregavo jų
rezultatus.
➢
➢
➢
➢
➢

Švenčionių rajono savivaldybėje 2021–2022 m. m.:
Ikimokyklinio ugdymą programą vykdo 4 ugdymo įstaigos: 2 lopšeliai–darželiai, 2 gimnazijos ir 1
gimnazijos skyrius.
Priešmokyklinio ugdymo programą vykdo 5 ugdymo įstaigos: 2 lopšeliai–darželiai, 3 gimnazijos ir
1 gimnazijos skyrius.
Pradinio ugdymo programą vykdo 4 gimnazijos ir 1 gimnazijos skyrius.
Pagrindinio ugdymo programą – pradinio ugdymo programą vykdo 4 gimnazijos ir 1 gimnazijos
skyrius.
Vidurinio ugdymo programą vykdo – pradinio ugdymo programą vykdo 4 gimnazijos ir 1 gimnazijos
skyrius.
Visos bendrojo ugdymo programos lenkų ir rusų dėstomosiomis kalbomis vykdomos 1 gimnazijoje.

Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 2021–2022 m. m.
Bendrojo ugdymo
Ikimokyklinio ugdymo
Neformaliojo vaikų
Švietimo pagalbos
mokyklos
įstaigos
švietimo įstaigos
įstaigos
Švenčionių Zigmo
Švenčionių lopšelis–
Švenčionių Juliaus
Švenčionių rajono
Žemaičio gimnazija
darželis „Gandriukas“ Siniaus meno mokykla švietimo pagalbos
tarnyba
Švenčionių Zigmo
Švenčionėlių lopšelisŠvenčionėlių meno
Žemaičio gimnazijos
darželis „Vyturėlis“
mokykla
Adutiškio skyrius***
Švenčionėlių Karaliaus
Pabradės meno
Mindaugo gimnazija
mokykla
Pabradės „Ryto“
Švenčionių rajono
gimnazija*
sporto centras**
Pabradės „Žeimenos“
Kaltanėnų ugdymo ir
gimnazija
turizmo centras**
4
2
5
1
* gimnazijoje veikia ir 12 ikimokyklinio ugdymo grupių;
** pagrindinė įstaigų veikla – ne švietimo, tačiau vykdomos ir švietimo veiklos;
*** ne juridinis asmuo.

Švenčionių rajono savivaldybės mokyklų skaičiaus pokytis 2019–2021 m.
Mokyklų tipai/grupės
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
Pradinės mokyklos
Progimnazijos
Pagrindinės mokyklos
Gimnazijos
Bendrojo ugdymo mokyklos
Neformaliojo vaikų švietimo mokyklos**
Iš viso:

Įstaigų skaičius
2019 m.
3
1
2
1
4
8
5
16

2020 m.
2*
0
0
0
4
4
5
11

2021 m.
2*
0
0
0
4
4
5
11

Pokytis
-1*
-1
-2
-1
0
-4
0
-5

* 2020 m. Švenčionių r. Pabradės lopšelis–darželis „Varpelis“ buvo prijungtas prie Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“
gimnazijos. Gimnazija vykdo ikimokyklinio ugdymo programą.
** Vykdančios FŠPU ir NVŠ programas.
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Švenčionių r.
Kaltanėnų ugdymo ir
turizmo centras

Švenčionių r.
Švenčionėlių meno
mokykla

Švenčionėlių
lopšelis-darželis
„Vyturėlis“

Švenčionių
lopšelis-darželis
„Gandriukas“

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazija, Adutiškio
padalinys, Postavų g. 36,
Adutiškio mstl.

Švenčionių r.
Švenčionėlių Karaliaus
Mindaugo gimnazija

Švenčionių Zigmo
Žemaičio gimnazija
(Adutiškio g. 18, 5-12
klasių mokiniai)

Švenčionių Juliaus
Siniaus meno
mokykla

Švenčionių r.
Pabradės „Žeimenos“
gimnazija
Švenčionių
rajono sporto
centras

Švenčionių r.
Pabradės meno
mokykla

Švenčionių r. Pabradės
„Ryto“ gimnazija

Švenčionių Zigmo
Žemaičio gimnazija
(Lentupio g. 32, 1-4
klasių mokiniai)

Švenčionių rajono
švietimo pagalbos
tarnyba

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
Gimnazijos
Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos
Pagalbos mokyklai, mokytojui, mokiniui įstaigos

2
4
5
1
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ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLAS 2004–2021 M. M.

11
28

11
16

22
16

20
2004 m.

2008 m.

2012 m.

2016 m.

2018 m.

2020 m.

2021 m.

VIDUTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

584

317

257

320

311

2018-2019
Švenčionių rajono savivaldybė

328

297

257

358

2019-2020
2020-2021
Didžiosios kaimiškos savivaldybės
Lietuva

MOKINIŲ SKAIČIUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PAGAL
UGDYMO PROGRAMAS
394

406

374

360

1 234

1200

1203

1123

778

804

729

786

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Pradinis mokymas

Pagrindinis mokymas

Vidurinis mokymas

Mokinių skaičius savivaldybėje mažėjo 2020–2021 m. m. 4,3% , 2021–2022 m. m. 6%. 2021–2022 m.
m. lyginant su 2018–2019 m. m. pradinėse klasėse mokinių skaičius padidėjo 1 %, pagal vidurinio
ugdymo programą besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 8,7%, pagal pagrindinio ugdymo programą
9,2%. Numatomas per artimiausius tris metus mažėjantis vidurinio ugdymo programos mokinių skaičius
(2,5–3% per metus). Jungtinės klasės 2020–2021 m. m. komplektuojamos tik vienos gimnazijos skyriuje
(trys klasės 1–4, 5–6, 7–8).
Nors bendrojo ugdymo mokyklų tinklas tvarkomas sistemingai, vidutinis mokinių skaičius mokyklose
ženkliai viršija analogiškus Lietuvos rodiklius, per 2019–2021 m. laikotarpį bendrojo ugdymo mokyklų
skaičius sumažėjo 4, tačiau nesumažėjo jungtinių 1–8 klasių.
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IKIMOKYKLINIS UGDYMAS. Per 2015–2021 m.
laikotarpį ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme
dalyvaujančių 0–5 metų vaikų dalis padidėjo (nuo 44 proc.
iki 55 proc.), sumažėjo skirtumas lyginant su analogišku
Lietuvos vidurkiu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio grupių
skaičius nemažėjo.
NEFORMALUS VAIKŲ ŠVIETIMAS IR FORMALŲJĮ
ŠVIETIMĄ
PAPILDANČIO
UGDYMO
PRIEINAMUMAS. Sumažėjo tiek vykdomų programų, tiek
jose dalyvaujančių mokinių skaičius, iš dalies dėl objektyvių
priežasčių (COVID-19 epidemijos pasekmių), tačiau NVŠ
veiklose dalyvaujančių mokinių dalis išliko didesnė už
Lietuvos analogišką rodiklį.
SPECIALIOSIOS IR ŠVIETIMO PAGALBOS
TEIKIMAS. Per 2019–2021 m. laikotarpį savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklose padidėjo švietimo pagalbos specialistų
skaičius, daugiausia įsteigta mokytojo padėjėjų etatų, tačiau
švietimo pagalbos specialistų skaičius, tenkantis 100-ui mokinių
dar nepasiekė panašių savivaldybių analogiško rodiklio vidurkio.
NEMOKAMO
MAITINIMO
IR
PAVĖŽĖJIMO
ORGANIZAVIMAS. Mokinių, kuriems skirtas nemokamas
maitinimas skaičius didėjo dėl socialinės paramos mokiniams
įstatyme numatyto nemokamo maitinimo skyrimo visiems
priešmokyklinio amžiaus ir 1–2 klasių mokiniams, mokinių,
kuriems skirta parama mokinio reikmėms įsigyti, skaičius
sumažėjo 9 % , pavežamų mokinių skaičius mažėjo.
APRŪPINIMAS MOKYMO PRIEMONĖMIS. Savivaldybėje per
2019–2021 m. laikotarpį kompiuterių skaičius tenkantis 100-ui mokinių
padidėjo 2,02 karto, lėšos, panaudotos vadovėliams ir kitoms mokymo
priemonėms (įskaitant skaitmenizavimo lėšas) įsigyti padidėjo 2,87
karto.
MOKYTOJAI. 2021 m. lyginant su 2019 m. sumažėjo mokytojų, dirbančių ne vienoje mokykloje
dalis, sumažėjo mokytojų dirbančių ne pilnu etatu skaičius ir dalis. Tačiau Švenčionių rajono
savivaldybėje, nors ir išlieka žemesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, didėja vidutinis mokytojų amžius.
MOKYMOSI PASIEKIMAI. 2021 m. tiek Švenčionių
rajono savivaldybės standartizuotas apibendrintas VBE
rodiklis (pirmą kartą), tiek savivaldybės standartizuotas visų
VBE įvertinimų vidurkis viršijo Lietuvos vidurkį, sumažėjo
6 iš 9 egzaminų neigiamas skirtumas tarp VBE laikiusių
rajono ir Lietuvos abiturientų procentinės dalies iš bendro
egzaminus laikiusiųjų skaičiaus, 8 brandos egzaminų
abiturientų vidutinis egzamino įvertinimas yra lygus arba
aukštesnis už šalies bendrojo ugdymo mokyklų vidurkį
(buvo 4), taip pat padidėjo įstojusių į universitetus ir
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kolegijas Švenčionių rajono abiturientų dalis. Tačiau stojimo į aukštąsias mokyklas ir valstybinius
egzaminus pasirinkusių abiturientų dalis vis dar atsilieka nuo vidutinių Lietuvos mokyklų dydžių.
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS KALTANĖNŲ UGDYMO IR
TURIZMO CENTRE
2021 metais Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre buvo vykdytos šios neformaliojo švietimo
programos:
➢ „Ką pilkapiai mena“ (įtraukta į Kultūros paso
programą), 27 dalyviai;
➢ „Gamta – žinių šalis“, 30 dalyvių;
➢ „Basomis po rasotą žolę...“, 85 dalyviai.
Neformaliojo švietimo programose iš viso dalyvavo
142 dalyviai.
Edukacinės programos vykdytos 2021 m.:
➢ ,,Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys. Žvakių
liejimas“, 218 dalyvių;
➢ ,,Šventinių meduolių kepimas ir puošimas“, 232
dalyviai.
Edukacinėse programose dalyvavo iš viso 450
dalyvių.

Programos ,,Basomis po rasotą
žolę.....“ akimirkos

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLŲ VYKDYMAS KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO
CENTRE
2021 m. pradžioje Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centruose akredituota 70 vaikų, o 2022
m. pradžioje akredituota 110 vaikų. Adutiškio vaikų dienos centro patalpos naudojamos pagal panaudą
Adutiškio mokyklos pastate (Postavų g. 36, Adutiškis, Švenčionių r. sav.) yra pilnai pritaikytos vaikų
dienos centro poreikiams. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija sudaro sąlygas vaikams ir jaunimui
naudotis mokyklos sporto sale, ūkinėmis patalpomis (inventoriu), organizuoja vaikų maitinimą
gimnazijos valgykloje, teikia vaikų pavėžėjimą į namus po dienos centro veiklų, teikia vaikų pavėžėjimą
į renginius, stovyklų bazę Kaltanėnuose.
Švenčionėlių vaikų dienos centras nuo 2021 m. spalio mėnesio įsikūrė Švenčionių rajono socialinių
paslaugų (Vilniaus g. 124, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.) patalpose.
Nuo metų pradžios iki vasaros Adutiškio ir Švenčionėlių vaikų dienos centrai dirbo nuotoliniu būdu
ir tik po penkis vaikus pagal savivaldybės rekomendacijas priimdavo kontaktiniam darbui (vaikai kuriems
reikalinga išskirtinė pagalba). Didžiausias vaikų lankomumas buvo mokinių vasaros atostogų metu, kai
lygiagrečiai dienos centro programai buvo organizuojamos dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos
Kaltanėnų stovyklų bazėje ir Adutiškio vaikų dienos centre.
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Nuo 2015 m. iki 2021 m. pabaigos vaikų skaičius padidėjo
apie 110 proc. Dienos centrų veikla organizuojama kiekvieną darbo
dieną nuo 8.00 iki 17.00 (penktadieniais iki 16.00) ir pagal programą
ne darbo ir švenčių dienomis pagal akredituotų vaikų dienos centrų
veiklų organizavimo tvarką.
2021 m. atsirado rėmėjų, kurie rėmė dienos centrus, padėjo
organizuoti renginius. Rėmėjai padovanojo žaidimų, pavėsinę, stalo
teniso stalą, garso aparatūrą. Svarbi visos dienos centro
bendruomenės (tėvai, rėmėjai) veikla, kuri prisideda, paįvairina
veiklas vaikams. Centras palaiko bendruomeniškumą, didelį dėmesį
skiria dienos centrą lankančių šeimų poreikiams.

2021 m. Centras
organizavo šeimoms
tris renginius, kuriuose
dalyvavo apie 30 proc.
bendruomenės narių.
Vaikų dienos centrai
bendradarbiauja
su
seniūnijomis.
Centras,
organizuodamas vaikų
dienos centrų veiklos
plėtrą
Švenčionių
rajono savivaldybėje,
įgyvendina uždavinio
„Teikti
socialines
paslaugas ir socialinę
pagalbą“ funkcijas:
organizuoja
vaikų
priežiūrą;
organizuoja jaunimo
užimtumo
veiklas;
vykdo
specialiųjų
poreikių
asmenų
integraciją į visuomenę; įgyvendina vaikų ir jaunimo minimalios
priežiūros priemones.
VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 26 d.
įsakymu Nr. V-609 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12d. įsakymo Nr. V-758
„Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
VI1skyriumi, Švenčionių rajono savivaldybės taryba patvirtino Švenčionių rajono savivaldybės vaikų
vasaros stovyklų finansavimo 2021 m. tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis buvo paskirstytos lėšos
švietimo teikėjams (stovyklų ir kitų NVŠ veiklų įgyvendinimui), paskelbtas konkursas.
Finansavimas buvo skirtas stovykloms, prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų
ugdymo, vykdomoms mokinių atostogų metu, ir kurios yra skirtos mokiniams, besimokantiems pagal
bendrojo ugdymo programas (pirmenybė buvo teikiama mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, taip pat mokiniams,
gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą).
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VAIKŲ VASAROS POILSIO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZATORIAI
2021 M.

Nr.
Pareiškėjas (stovyklos tipas)
1. Sveikatingumo ir sporto klubas
,,Švenčionėliai“ (stacionari)
2. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centras (stacionari)
3. Jėgos sporto šakų klubas ,,Grifas“
(stacionari)
4. VšĮ futbolo klubas ,,Pabradė“ (dieninė)
5. Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla
(dieninė)
6. Švenčionių miesto kultūros centras (dieninė)
7. Lietuvos šaulių sąjunga (stacionari)
8. Švenčionių r. Pabradės meno mokykla
(stacionari, dieninė)
9. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla
(mišri)
10. Sirvėtos regioninio parko direkcija
(stacionari)
11. Švenčionių rajono sporto centras (stacionari)

Programos pavadinimas
„Ugdykis pasitikėjimą
savimi aktyviai“
„Basomis po rasotą
žolę...“
„Vasara kartu su sportu“

Skirta suma, Eur
2 250,00

„Futbolas vasarą“
„Kelionė į meno šalį“

850,00
1 275,00

„Vasaros paletė“
„Esu pilietiškas“
„Meninio ugdymo vaikų
vasaros stovyklų ciklas“
„Judesio pagauti“

1 275,00
2 250,00
3 525,00

„Žaliasis savaitgalis
saugomoje teritorijoje“
„Sportuok, pailsėk ir
pamatyk!“

2 250,00

7 463,00
1 800,00

3 525,00

2 250,00
28 713,00

STACIONARIOS
6

DIENINĖS
3

MIŠRIOS
2

VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMAS KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO
CENTRE
Daug dėmesio vaikų vasaros stovyklų organizavimui skyrė Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras.
Parengtos naujos programos, iš kurių penkios dieninių stovyklų. Dieninių stovyklų programos įgyvendintos
Kaltanėnų stovyklų bazėje ir Adutiškio vaikų dienos centro bazėje ir jų metu buvo siekiama sudaryti sąlygas
kuo didesniam rajono vaikų skaičiui aktyviai bei turiningai praleisti vasaros atostogas. Siekiant šio tikslo,
papildomai organizuota stovykla Adutiškyje.
Vaikų ir jaunimo stacionarios stovyklos vykusios Kaltanėnų stovyklų bazėje 2021 m.:
Vaikų ir jaunimo meistriškumo ugdymo stovykla „Augam su muzika; savaitgalio stovykla
„Keliauk pažindamas kultūrų įvairovę“; stovykla „Atrask ir pažink savo krašto kultūrą“; Kaltanėnų
vaikų vasaros poilsio stovykla „Basomis po rasotą žolę...“; Vasaros Karate stovykla 2021; sukarinta
vaikų vasaros stovykla „Kovinis ežiukas“ (3 pamainos); vasaros šokių stovykla „Šok'ingas; Kaltanėnų
vaikų vasaros stovykla „Gamta – žinių šalis“; stovykla „Litvakų paveldas Aukštaitijos krašte“; Šokių
stovykla „Kartu su šokiu“.
 Stacionarių stovyklų metu stovyklavo iš viso 597 vaikai.
Dieninės stovyklos :
„Judručių vasarėlė“; „Miško menas“ „Boružiukų kelionė“; „Šoklių nuotykiai“; „Svajotojų
planeta“; „Vasaros šypsenos“; „Būk savimi“.
 Dieninių stovyklų metu 2021 m. vasarą dalyvavo iš viso 244 vaikai.
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Dieninių stovyklų organizavimui Centro teritorijoje sukurta nauja erdvė stovyklautojų veiklų
vykdymui, poilsiui, maitinimui. Įsigyti lauko baldai, pavėsinės, priemonės, indai.

KELETAS AKIMIRKŲ IŠ KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO VYKLDOMŲ
VEIKLŲ / STOVYKLŲ

Švenčionėlių vaikų dienos centro bendruomenių šeimų
savaitgalio stovykla „Keliaukime ir judėkime kartu“
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„Judručių vasarėlė“

„Miško menas“

„Kovinis ežiukas“
„Boružių kelionė“
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GERINANT UGDYTINIŲ MOKYMOSI SĄLYGAS, DEDAMOS VISOS PASTANGOS INVESTUOJANT Į
ŠVIETIMO ĮSTAIGAS
2021 METAIS INTENSYVIAI VYKO DARBAI ĮGYVENDINANT ŠIUOS PROJEKTUS:

„ŠVENČIONIŲ Z. ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PASTATO MODERNIZAVIMAS“
Objektas finansuojamas iš valstybės investicijų programos ir savivaldybės biudžeto lėšų
➢ 2021 m. baigti visų pastatų fasadų šiltinimo darbai.
➢ 2021 m. darbų atlikta už 118 196,34 Eur.
➢ 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.
➢ Visi statybos darbai baigti 100 proc.
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Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija 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, 2021 metais iš sutaupytų projekto lėšų
vykdoma papildoma projekto veikla – atlikti gimnazijos dalies
patalpų remonto darbai ir šios patalpos aprūpintos įranga ir
baldais. Šiais metais buvo modernizuotos pastato edukacinės
erdvės, sukurtas gamtos mokslo laboratorijų ir teorijos mokymo
klasteris dalyje pastato (II ir III aukšto patalpose). Įsigyta įranga
(mokymo įranga (fizikos, chemijos ir biologijos rinkiniai),
laboratorinė įranga (lab. indaplovė, krosnelė, šaldytuvas),
interaktyvūs ekranai) ir baldai (sėdmaišiai, laboratoriniai
paruošiamieji ir mokykliniai baldai) II aukšto ir dalies III aukšto
patalpoms.

2021 m. buvo parengtas techninis projektas ,,Mokslo paskirties pastato Mokyklos
g. 24, Švenčionėliuose, kapitalinio remonto projektas”, pagal kurį planuojama
tęsti likusius pagrindinio korpuso patalpų kapitalinio remonto darbus, kurių
apimtyje planuojama sutvarkyti teritoriją – sukurti poilsio zoną, įrengti klasę
lauke, atnaujinti automobilių stovėjimo aikšteles.
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INTENSYVIAI VYKDOMI

PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PASTATO
KAPITALINIO REMONTO DARBAI
Toliau vykdomi Pabradės Žeimenos gimnazijos mokslo paskirties pastato
Vilniaus g. 43, Pabradėje kapitalinio remonto darbai, įskaitant darbo projekto
parengimą, pagal techninį projektą „Mokslo paskirties pastato Vilniaus g. 43,
Pabradėje kapitalinio remonto techninis projektas“ Nr.4405-XX-TP.
2021 m. užbaigtas mokomojo korpuso 1, 2, 3 aukštų kapitalinis remontas, šiose
patalpose atnaujintos visos inžinerinės sistemos, atliktas patalpų perplanavimas,
pirmo aukšto patalpos pritaikytos ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui,
atliktas pastato stogo ir fasadų apšiltinimas, fasadų apdailos darbai, pakeisti visi
langai. Darbai vykdomi ir toliau.
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DIDINANT IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ TINKLO VEIKLOS
EFEKTYVUMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONE, NEPAMIRŠTAMI IR PATYS MAŽIAUSIEJI!
2019 m. prasidėjęs ikimokyklinių įstaigų erdvių modernizavimo iš
ES lėšų projektas

„IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONE“

Švenčionių lopšelis–darželis „Gandriukas“
Suremontuotos 4 grupės. Pastatas pritaikytas neįgaliųjų asmenų poreikiams.
Bendras suremontuotų patalpų plotas – 522 m².

artėja į link pabaigos
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
,,Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo patalpose.
2020 m. visi statybos darbai baigti, 2021 m. įsigyti baldai.
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Pabradės ,,Ryto“ gimnazijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo grupėse atliktas antro
korpuso patalpų kapitalinis remontas. Suremontuotos 2 lopšelio grupės ir 4 grupės, skirtos vaikams
nuo 3 iki 6 metų. Atliekant kapitalinį remontą visiškai atnaujintas šių grupių patalpų išplanavimas,
inžinerinės sistemos, patalpos pritaikytos žmonių su negalia poreikiams. Įrengtos nuovažos prie
įėjimų, sumontuoti keltuvai žmonėms su negalia.
Grupėse montuojami naujų baldų komplektai: naujos lovytės, staliukai ir kėdutės, žaidimų
kampeliai. Kiekvienoje grupėje įrengtos patogios, modernios virtuvėlės. Atnaujintos ir mažiesiems
pritaikytos prausyklos ir tualetai. Taip pat yra planuojamas virtuvės patalpų remontas ir įrangos
pirkimas.

Besibaigiant
projekto
„Ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Nr.
09.1.3–CPVA–R–705–01–0005 veiklų įgyvendinimui,
pradėtas ikimokykliniam ugdymui skirtų patalpų remonto
II etapas – bus atliktas 1 ir 2 korpusų (likusių patalpų)
remontas.
2022 m. remonto darbų vykdymui biudžete yra
skirtos lėšos užbaigti remonto darbus šiais metais, kad
kuo greičiau galėtume džiaugtis naujomis, moderniomis,
ikimokykliniam ugdymui pritaikytomis patalpomis.
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Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis–darželis „Vyturėlis“
2020 metais buvo vykdomi projekte numatyti darbai, pastatas pritaikytas
neįgaliųjų poreikiams, įrengtas pandusas bei keltuvas.

2021 m. įsigyti baldai, užuolaidos ir kt.
Sudarytos puikios sąlygos mažiesiems.

Savivaldybės biudžeto lėšomis atliekami Švenčionių r.
Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pastato
modernizavimo darbai. Darbai pradėti 2020 metais –
suremontuota dalis lopšelio–darželio „B“ korpuso patalpų.
2021 m. darbai buvo tęsiami. Įvykdžius viešąjį pirkimą,
pasirašyta sutartis dėl likusių patalpų remonto.
Remontuojamos patalpos „B“ korpuso I aukšte. Darbai
finansuojami iš rajono biudžeto lėšų. 2021 m. darbų
įvykdyta už 79 540 Eur.
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MOKSLO METŲ PABAIGOS ŠVENTĖS MOKYKLOSE
PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOJE

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ AKIMIRKOS ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOJE
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ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ AKIMIRKOS
PABRADĖS ,,ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOJE

ABITURIENTŲ IŠLEISTUVIŲ AKIMIRKOS
PABRADĖS ,,RYTO“ GIMNAZIJOJE
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PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ
KARALIAUS MINDAUGO GIMNAZIJOJE
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MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖS MOKYKLOSE
RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOJE

RUGSĖJO 1-OSIOS
ŠVENTĖ PABRADĖS
,,ŽEIMENOS“
GIMNAZIJOJE
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RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS MINDAUGO
GIMNAZIJOJE
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ŠVENČIONIŲ JULIAUS SINIAUS MENO MOKYKLOJE pirmokėlius sveikino laikiniai vykdanti direktoriaus funkcijas Irena Kerulienė,
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė Jolanta Jurkuvėnienė. Visą mokyklos bendruomenę pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius ir mero patarėjas Erikas Demidovas.
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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.
ŠVENČIONIŲ RAJONO 2021 METŲ NOMINACIJOS „METŲ MOKYTOJAS” BUVO
SUTEIKTOS ŠIEMS RAJONO PEDAGOGAMS:
Gražinai Lazdinienei, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus biologijos
mokytojai metodininkei ir chemijos vyresniajai mokytojai;
Pauliui Kamarauskui, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos kūno kultūros vyresniajam
mokytojui;
Zenonui Zenkevičiui, Švenčionių rajono sporto centro lengvosios atletikos treneriui.
Mero padėkos, už atsidavimą ir nuoširdų darbą, buvo įteiktos ir kitiems mokyklų pedagogams.
AKIMIRKOS IŠ ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOJE VYKUSIOS ŠVENTĖS
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AKIMIRKOS IŠ PABRADĖS ,,ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOJE VYKUSIOS ŠVENTĖS

201

AKIMIRKOS IŠ ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS MINDAUGO GIMNAZIJOJE VYKUSIOS ŠVENTĖS
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AKIMIRKOS IŠ ŠVENČIONIŲ JULIAUS SINIAUS MENO MOKYKLOJE VYKUSIOS ŠVENTĖS
Padėkos buvo įteiktos:
Virginijai Beržinskienei – už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą,
aktyvią pedagoginę, metodinę veiklą bei respublikinių konkursų,
festivalių organizavimą.
Jūratei Mažvilienei – už ilgametį pedagoginį darbą ir aktyvią
bendruomeninę veiklą.
Ilonai Vinikaitei – už ilgametį kūrybingą pedagoginį darbą, jaunosios
kartos kūrybiškumo ugdymą, dalyvavimą tarptautiniuose,
respublikiniuose chorų projektuose ir konkursuose.
Dianai Raginienei – už kūrybingą pedagoginį darbą, dailės meno
puoselėjimą, parodų organizavimą mokyklos ir rajono
bendruomenėms, mokinių meninės saviraiškos ugdymą.
Renatai Grigianecienei – už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą,
projektinę veiklą, mokinių kūrybiškumo skatinimą, aukštus meninius
pasiekimus.
MOKYTOJŲ DIENOS PROGA
PASVEIKINTI NUSIPELNĘ
ŠVENČIONIŲ RAJONO SPORTO
CENTRO TRENERIAI
Švenčionių rajono savivaldybės meras
Rimantas Klipčius Mokytojų dienos proga
įteikė padėkas už ilgametį, sėkmingą,
rezultatyvų darbą ugdant Švenčionių rajono
sportininkus ir garsinant Švenčionių rajono
vardą, Švenčionių rajono sporto centro
treneriams: Viktorui Meškauskui, Gražinai
Michniovai ir Raimondui Turlai.
Taip pat Švenčionių rajono sporto centro
treneriui Zenonui Zenkevičiui buvo įteikta
nominacija „2021 METŲ MOKYTOJAS“.
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ISTORIJOS PAMOKA „LAISVĖS BANGA“ PABRADĖS ,,RYTO“ GIMNAZIJOJE
Nuo spalio 1 d. LRT televizijos
eteryje prasidėjo atvirų istorijos pamokų
ciklas
„Laisvės
banga“,
kuri
bendradarbiaudama su projekto „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“ ir JAV ambasada,
keliauja net į šešias Lietuvos mokyklas, iš
kurių transliuoja ypatingas istorijos
pamokas. „Laisvės bangos“ istorijos
pamokos sutelkia dėmesį į vieną
ypatingiausių ir naujausių Lietuvos
istorijos
laikotarpių
atkūrus
nepriklausomybę.
Spalio 8 d., vyko atviros istorijos
pamokos transliacija iš Pabradės ,,Ryto“
gimnazijos. Pamoka buvo skirta Lietuvos
kariuomenės atkūrimo apžvalgai, nuo
pirmųjų žingsnių iki narystės NATO.
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JAUNIMAS
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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!
2021 m., kaip ir 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 tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas
Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas

Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu

Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas

2021 m. suorganizuoti:
➢ 4 susitikimai (2020 m. – 5), skirti jaunimo savanorius priimančioms organizacijoms stiprinti
(dalyvavo 11 organizacijų, 24 atstovai);
➢ 4 renginiai (2020 m. – 5), skirti jauniems žmonėms supažindinti su savanoryste, paskatinti
dalyvauti ir į(-si) traukti į savanorišką veiklą (įtrauktų jaunų žmonių skaičius – 67).
2021 m. naujai akredituota 1 jaunimo savanorius priimanti organizacija.
Švenčionių rajono savanorius priimančiose organizacijose savanoriavo 24 jauni žmonės – ilgalaikę
savanorišką veiklą atliko 18, iš jų 13 pagal Jaunimo savanorišką tarnybą. Trumpalaikę savanorišką veiklą
atliko – 11.
Informacija apie savivaldybės taryboje svarstomus su jaunimu susijusius
klausimus, finansavimo konkursus, savivaldybės organizuojamus renginius jaunimui ir
kitus jaunimo politikos įgyvendinimo ir formavimo klausimus jaunimo ir su jaunimu
dirbančioms organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms teikiama elektroniniu
paštu, telefonu, informaciją viešinant savivaldybės tinklalapyje, vietinėje žiniasklaidoje,
socialinio tinklo Facebook grupėje „Švenčionių rajono jaunimas“.
2021 m. parengti ir paviešinti 23 informaciniai straipsniai apie jaunimo ir
jaunimui skirtas veiklas.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO
VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Švenčionių rajono savivaldybė jau antri metai, siekdama
didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo
proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms
įsidarbinti, kvietė Švenčionių rajono jaunus žmones dalyvauti
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programoje (toliau – Programoje).
Programa skirta 14–21 metų amžiaus jaunimui,
besimokančiam Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje
esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją
vietą Švenčionių rajono savivaldybėje.
Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam
jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Švenčionių
rajono savivaldybėje.

Vadovaujantis šia programa buvo įgyvendintas projektas „DARBAS
VASARĄ? – PUIKI GALIMYBĖ!“ (toliau – Projektas). Projekto veiklos
finansuojamos pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos organizuojamą Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į
darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkursą iš valstybės biudžeto
(10 tūkst. Eur) ir iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (4 tūkst. Eur).

Jaunuoliai, norintys dalyvauti Programoje, turėjo patys
susirasti būsimą darbdavį (su juo suderinę dalyvavimą
programoje) ir iki 2021 m. birželio 25 d. el. paštu
savivaldybe@svencionys.lt pateikti užpildytą, pasirašytą ir
nuskenuotą ar nufotografuotą registracijos formą.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo
ir integracijos į darbo rinką programos dalyviai buvo atrenkami, o
darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą
jauną žmogų lėšos kompensuojamos, vadovaujantis Švenčionių
rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į
darbo rinką programa, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.
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Projekte dalyvavo Švenčionių rajono 23 jauni žmonės (14–19 m.),
besimokantys Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo
įstaigose ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajone, bei 12
darbdavių:
✓ MB „Mantvida“,
✓ R. Maliavkos firma „Reks“,
✓ S. Trapikienės firma „Gieva“,
✓ UAB „Aureveta“,
✓ UAB „Alexa Lt“,
✓ UAB „Alių durpynas“,
✓ UAB „Orginesta“,
✓ UAB „Labanoro dūda“,
✓ UAB „Vytasta“,
✓ UAB „Švenčionių vaistažolės“,
✓ Ūkininkas Aleksandras Pupkevičius,
✓ Švenčionių Visų Šventųjų parapija.
Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti 11 mažiau galimybių turintys (kaime
gyvenantys) jaunuoliai.
Prieš pradedant jaunuoliams dirbti, siekiant išsiaiškinti jaunų žmonių lūkesčius
ir poreikius, buvo organizuojami individualūs susitikimai. Organizuotų pasitarimų su
jaunais žmonėmis ir darbdaviais metu aptartas pagalbos pobūdis ir poreikis darbo
vietoje, darbuotojo ir darbdavio lūkesčiai ir galimybės. Skatinant jaunų žmonių
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, liepos–rugsėjo mėn. įvyko 5 grupiniai
projekto dalyvių susitikimai, kurių metu jaunuoliai įsivertino įgytas bendrąsias
(mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir
kūrybiškumo) ir dalykines kompetencijas.

Siekiant išsiaiškinti, ar veiklos pateisino projekto dalyvių lūkesčius, ką reiktų
tobulinti ir keisti Projekte, buvo parengtos 2 apklausos: 1 apklausa
jaunuoliams ir 1 apklausa darbdaviams.
Rugsėjo mėn. apklausoje dalyvavę respondentai pasidalijo informacija apie
tai, iš kur sužinojo apie galimybę dalyvauti Projekte ir ar planuoja dalyvauti
kitais metais, įvardijo sunkumus, su kuriais susidūrė dirbdami ar įdarbinę
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ŠVENČIONIŲ RAJONO ABITURIENTŲ SUSITIKIMAS SU ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERU RIMANTU KLIPČIUMI
2021 m. kovo 31 d. vyko Švenčionių rajono abiturientų nuotolinis
susitikimas su Švenčionių rajono savivaldybės meru Rimantu Klipčiumi,
VŠĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
pavaduotoja medicinai Audra Daktariūnaite, hip hop grupės G&G
Sindikatas įkūrėju ir lyderiu, Lietuvos šaulių sąjungos nariu Gabrieliumi
Liaudansku (Svaru) ir Pauliumi Razmiu, buvusiu Švenčionių Zigmo
Žemaičio gimnazijos mokiniu, dabar dirbančiu VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santaros klinikų Covid-19 skyriuje slaugytoju.
Susitikimo svečiai dalinosi savo patirtimi ir iššūkiais, su kuriais
susidūrė dirbdami ir savanoriaudami pandemijos pradžioje bei situacijos
pagerėjimu pradėjus vakcinavimą.
Susitikimo metu abiturientai sulaukė išsamių atsakymų į klausimus,
susijusius su abiturientų skiepijimu nuo Covid-19 – vakcinavimo svarba
ir tvarka, skiepo šalutiniu poveikiu, galimybe pasirinkti skiepą.
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2022 m. kovo 22 d. buvo paskelbtas ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS
KONKURSAS, kurio tikslas finansuoti Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu,
siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų
integraciją į gyvenamąją aplinką.
Konkurso būdu finansuojamos veiklos:
➢ veiklų organizavimas jaunimui, ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių
priežasčių neįsitraukia į vietos lygmeniu veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų organizuojamas veiklas;
➢ bendradarbiavimo pagrindu kartu su jaunimo ar su jaunimu dirbančiomis organizacijomis (tarp jų – ir kitomis atvirosiomis jaunimo erdvėmis)
vykdomos veiklos.
Konkurso rezultatai:
Projekto pareiškėjas
Projekto pavadinimas
Skiriama suma iš savivaldybės biudžeto (eurais)
1.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras

„Bendrauk, išgirsk, dalinkis"

1 500,00

2.

Švenčionių miesto kultūros centras

„Atrask save"

3 000,00

3.

Švenčionėlių miesto kultūros centras

„Pakilk nuo sofos"

2 700,00

4.

Pabradės miesto kultūros centras

„Jaunimas kartu"

1 800,00

KELIOS AKIMIRKOS IŠ FINANSUOTŲ PROJEKTŲ

,,Pakilk nuo sofos“ (sukarinta dienos
stovykla Kovinis ežys)

,,Bendrauk, išgirsk, dalinkis“
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2022 m. balandžio 15 d. buvo PASKELBTAS JAUNIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSAS, kurio tikslas finansuoti projektus,
kurie įvairiais būdais bei metodais kelia jaunų žmonių kompetencijas, gebėjimus, inicijuoja ir skatina pozityvias jaunimo iniciatyvas, visuomenei ir
valstybei naudingą jaunimo veiklą, aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomeniniame ir pilietiniame gyvenime.
Konkurso būdu finansuojamos veiklos:
➢ Skatinančios jaunų žmonių verslumą.
➢ Skirtos jaunimo lytiškumo ugdymui ir jaunuolių rengimui šeimai.
➢ Skatinančios jaunimo įsitraukimą į jaunimo organizacijų veiklą.
➢ Skirtos jaunų žmonių lyderystės įgūdžių ugdymui.
➢ Mažinančios COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui.
➢ Skatinančios jaunimo savanorišką veiklą.
KELIOS AKIMIRKOS IŠ FINANSUOTŲ PROJEKTŲ

Konkurso rezultatai:

Jaunimo iniciatyvų projektas
,,Tapk lyderiu - įkvėpk kitus"

Lyderystė – tai įdomi kelionė. Ką
įsidėti į lyderio kuprinę?

Spalio mėnesį vyko jaunimo iniciatyvų
projekto „Tapk lyderiu – įkvėpk kitus“
nuotolinių paskaitų – mokymų ciklas,
skirtas Švenčionių rajono jaunimui.
Mokymų metu buvo kalbama apie jaunų
žmonių lyderystės įgūdžių ugdymą.
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PIRMASIS ŠVENČIONIŲ IR MOLĖTŲ RAJONŲ
SAVIVALDYBIŲ JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ SUSITIKIMAS
Švenčionių ir Molėtų rajonų savivaldybių jaunimo reikalų
tarybos, siekdamos užtikrinti jaunų žmonių interesų atstovavimą
sprendžiant savivaldybių jaunimo politikos klausimus bei efektyvų
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, organizavo jungtinį
savivaldybių jaunimo reikalų tarybos posėdį.
Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos nariai dalinosi patirtimi,
pristatė posėdžiuose svarstomus klausimus, iššūkius, su kuriais
susiduria pandemijos metu. Molėtų rajono atstovai pristatė Molėtų
rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų konkursą, kurio metu jauni
žmonės jaunimo iniciatyvas patys pristato komisijos nariams, Molėtų
rajono savivaldybės internetinėje svetainėje jaunimo skiltyje esantį
atvirą jaunimo langelį, jaunimo iniciatyvas dėl ekstremalaus
vairavimo aikštelės įrengimo ir vandens kranelio įrengimą Molėtuose.
Molėtų jaunimo atstovai pasidalino savo patirtimi Lietuvos
moksleivių sąjungoje ir sutiko Lietuvos moksleivių sąjungą pristatyti
Švenčionių rajono mokiniams.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
atstovai pristatė Švenčionių rajono jaunimo problematikos tyrimo
organizavimo procesą, tyrimo tikslą, atliktą apklausą, gautų rezultatų
naudojimą Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono
savivaldybėje 2020–2023 m. plano rengimui, jaunimo iniciatyvas –
dovanoti Švenčionių rajono gyventojams Lietuvos vėliavas ir
pasikviesti į Švenčionių rajoną „Gyvąją biblioteką“. Švenčionių
rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius pristatė
Švenčionių rajono savivaldybės patirtį įgyvendinant Jaunimo
savanoriškos tarnybos programą.

2021 m. spalio 18 d. vyko
nuotolinis renginys, kurio
metu Švenčionių rajono
jaunuoliai kvietė į Verslumo
laboratoriją.
Renginio metu jaunimui
buvo pristatytas įvairios
mintys
apie
verslumą,
investavimą, racionalų laiko
panaudojimą ir kt.
Renginį organizavo VšĮ
,,Iniciatyvų
biuras“,
finansavo – Švenčionių
rajono savivaldybė.

Pirmo susitikimo metu išsakytos mintys, pristatytos patirtys,
užmegztas ryšys užtikrins Molėtų ir Švenčionių rajono
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų tolesnį glaudų
bendradarbiavimą.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
PIRMININKO PAVADUOTOJAS LINAS DERVINIS – EUROPOS JAUNIMO
KOMANDOS NARYS

2021 m. rugsėjo 29 d. visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu
dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų,
veikiančių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo
metu IŠRINKTI JAUNIMO 6 ATSTOVAI Į ŠVENČIONIŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko
pavaduotojas Linas Dervinis dalyvavo Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje
organizuojamoje atrankoje, praėjo du atrankos etapus, vėliau dalyvavo įvadiniuose
mokymuose ir tapo Jaunimo Europos komandos nariu.
Jaunimo Europos komandos nariai – tai 15–22 metų informacijos apie
Europos Sąjungą skleidėjai jaunimui. Šios komandos tikslas – plėsti bendraamžių
suvokimą apie Europos Sąjungą, jos veiklos sritis bei įtaką kiekvienam piliečiui.

➢ Rugilė Chaleckaitė, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo
gimnazijos mokinių tarybos atstovė;
➢ Linas Dervinis, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių
tarybos atstovas;
➢ Anastasija Golovač, Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos
mokinių parlamento atstovė;
➢ Valerija Ivanovaitė, Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių
tarybos atstovė;
➢ Ugnė Kerulytė, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinių
tarybos atstovė;
➢ Silvija Sinytė, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių
tarybos atstovė.

Kandidatus (14–29 m. amžiaus) į Švenčionių rajono
savivaldybės jaunimo atstovus galėjo siūlyti jaunimo organizacijos,
su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų
savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba
kandidatais (14–29 m. amžiaus) galėjo save išsikelti pavieniai
asmenys.
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Švenčionių rajono savivaldybėje 2021 m. spalio 8–10 d. vyko JAUNIMO
STOVYKLA, skatinanti jaunuolius pasirinkti sveiką gyvenimo būdą ir motyvuojanti
jaunus žmones siekti savo tikslų
Stovykla vyko įgyvendinant 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės
narkomanijos prevencijos įgyvendinimo programos 2020 metų priemonių planą,
patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu
Nr. T-147 „Dėl 2020–2023 metų Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos
prevencijos įgyvendinimo programos 2021 metų priemonių plano patvirtinimo“.
Stovykloje Švenčionių rajono jaunuoliai, naudodami japonų būdą „Ikigai",
mokėsi atrasti savo stipriąsias puses, formuoti komandą, atliko įvairias užduotis,
susipažino su Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos
į darbo rinką programa, mokėsi organizuoti teminį vakarą, skatinantį sveiką gyvenimo
būdą, diskutavo, teikė pasiūlymus, kaip atsisakyti žalingų įpročių ir kitus jaunuolius
įtraukti į aktyvias veiklas.
Po užsiėmimų su lektoriais stovyklos dalyvius į būrį sutelkė teminio vakaro
organizavimas, Agnės Paulavičiūtės atliekamos dainos ir diskusija prie laužo, stalo
žaidimai ir gongų terapija.
„Neįkainojama, naudinga patirtis. Stovykloje vykusios veiklos stiprino
komandą, padėjo atrasti savo stipriąsias savybes", - dalijosi mintimis Švenčionių
rajono jaunuoliai stovyklos aptarimo metu.
Švenčionių rajono savivaldybės narkomanijos prevencijos įgyvendinimo
programos 2021 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas finansuojamas iš
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
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2021 M. ŠVENČIONIŲ RAJONE VEIKĖ 3 ATVIROSIOS JAUNIMO ERDVĖS:

2021

m., kaip ir 2020 m.,

Šiose erdvėse, vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintu Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų
jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašu, atlikti atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimai. 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 250 unikalių
lankytojų, bendras lankytojų skaičius – 1500; nuolatinių lankytojų skaičius (lankytojai, kurie lankosi bent 1 kartą per savaitę) – 75; jaunimo inicijuotų /
suorganizuotų veiklų skaičius – 16.
Atviros jaunimo erdvės ,,Kitaip“ patalpos buvo įrengtos dar 2019 m. pabaigoje. Visą šį laikotarpį jaunimas jomis noriai naudojosi
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Švenčionėlių atvirosios jaunimo erdvės patalpos buvo įrengtos 2021 m.
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Švenčionių jaunimas renkasi Švenčionių miesto kultūros centro patalpose.
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2021 m. organizuoti 8 (2020 m. – 6) Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos
(toliau – Jaunimo reikalų tarybos) posėdžiai, svarstyti 27 klausimai (2020 m. – 34).
Išplėstiniuose Jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose, be narių, dalyvavo Švenčionių rajono ugdymo
įstaigų prezidentai, mokiniai, mokytojai, atvirųjų jaunimo erdvių atstovai, Vilniaus apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus Švenčionių rajone atstovai, Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai; Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vyriausieji specialistai.
4 Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai įtraukti į Savivaldybės tarybos 3 komisijų (Savivaldybės
Aukštojo mokslo studijų rėmimo fondo taryba, Savivaldybės atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų
projektų vertinimo komisija ir Jaunimo projektų vertinimo komisija) sudėtį.
Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019
m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos
organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos darbą, atliktas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos vertinimas ir
pateiktas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mobilųjį
darbą
su
jaunimu Švenčionių rajone
vykdo Švenčionių miesto
kultūros centras.
2021 m.:
➢ į veiklas įtraukta 50 unikalių
jaunų žmonių,
su kuriais
palaikomas
reguliarus
kontaktas;
➢ suorganizuotos 4 veiklos,
skatinančios jauną žmogų
įsitraukti į visuomeninę veiklą;
➢ 30 mobiliojo darbo su
jaunimu komandos išvykų,
skirtų
mobiliojo
darbo
vykdymui, kurių metu jauni
žmonės, gyvenantys kaimiškose gyvenvietėse, susipažino su veiklomis, organizuojamomis jauniems
žmonėms Švenčionių rajone, jaunimo iniciatyvų ir veiklų finansavimo šaltiniais, įsitraukė į visuomeninę
veiklą.
Siekiant spręsti mažiau galimybių turinčio jaunimo socialines problemas, įgyvendinti 2 projektai, skirti
tautinių mažumų jaunimui (40 dalyvių) ir 2 projektai, skirti jaunuolių, turinčių negalią, įtraukimui į
jaunimo veiklas (20 dalyvių).

2021 m. organizuoti 3 renginiai (2020 m. – 2), skatinantys jaunuolius dalyvauti programose
Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusas, 20 dalyvių (2020 m. – 16)
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ANTRASIS INICIATYVŲ BIURAS – ŠVENČIONIŲ RAJONE
Iniciatyvų Biuras – tai nauja, aktyvaus jaunimo įkurta, ne pelno siekianti organizacija. Pagrindinis
organizacijos tikslas yra imtis iniciatyvos įvairaus dydžio idėjų ir projektų įgyvendinimui! Apjungdami
aktyviausius žmones savivaldybėse Biuras stengiasi kurti bendruomenę, kurioje kiekvienas žmogus gali
tobulėti, reikštis, realizuoti savo mintis ir tapti gražaus judėjimo dalimi. Pirmasis toks biuras įsikūrė
Elektrėnuose. Kuomet biuras pradėjo savo veiklą, labai greitai sulaukė didelio jaunimo susidomėjimo ne tik
pačiuose Elektrėnuose, bet ir kituose miestuose. Džiugu, kad 2021 m. įsteigė antrąjį savo skyrių – Švenčionių
rajono savivaldybėje.
VšĮ „Iniciatyvų biuras“ Švenčionių rajono skyrius savo veiklą pradėjo nuo dalyvavimo MAXIMA
projekte – ,,Mes bendruomenė!“

PROJEKTO IDĖJA

„Mes bendruomenė“ projekto metu MAXIMA kvietė visos šalies bendruomenes teikti paraiškas ir
savo projektų finansavimui laimėti iki 10 tūkst. eurų, kurio bendrą fondą sudaro 100 tūkst. eurų: didžiausia
suma per visą iniciatyvos istoriją. Šiemet rekordinis buvo ne tik bendrasis fondas, bet ir paraiškų skaičius,
jų gauta daugiau nei 200.
Projekto idėja buvo įvertinta ekspertų, praėjo visus vertinimo etapus, tačiau nesurinko pakankamo
skaičiaus balsų socialiniuose tinkluose, kuriuose buvo balsuojama už idėjas. Tačiau, kaip pirmas
bandymas – tai puikus rezultatas!
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JAUNIMAS NORIAI ĮSITRAUKIA Į RAJONE ĮGYVENDINAMUS PROJEKTUS
Švenčionėlių miesto kultūros
centras įgyvendina tęstinį̨ projektą̨
,,Kuriame miesto istoriją – 3⃣“, kuriuo
siekta Švenčionėlių kultūros centro
kieme pastatyti kalvišką – menišką
suoliuką̨ ir šiukšliadėžę. Į projekto
veiklas mielai įsitraukė ir grupelė
aktyvaus jaunimo. Pirmoji projekto
veikla buvo kūrybinės laboratorijos
su
vizualinių
komunikacijų̨
specialistu
Šarūnu
Savicku.
Užsiėmimo metu kiekvienas dalyvis
išsakė̇ savo vizijas, kokio suoliuko
norėtų̨ ir kaip jis turėtų atrodyti, piešė̇
eskizus.
Įdomiausios
jaunimo
pasiūlytos idėjos buvo realizuotos
meno kūriniuose.
REZULTATAS
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Iš viso Švenčionių rajono savivaldybės aukštojo
mokslo studijų rėmimo fondui 2021 metais iš
rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta:

22 100,00 Eur
PANAUDOTA
–
15 266,00 Eur*

Vienkartinės finansinės
paramos –

2 400,00 Eur

Tikslinės paramos, esant
sutartiniams
įsipareigojimams – 12 866,00
Eur

1 pareiškėjui, kai pareiškėjas
yra neįgalus

5 pareiškėjams, kurių vienas iš
tėvų yra miręs
AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJŲ RĖMIMO
FONDAS 2021 METAIS POSĖDŽIAVO
PENKIS KARTUS
Iš viso gauti 9 prašymai dėl vienkartinės
finansinės paramos skyrimo, su trimis
pareiškėjais 2021 metais sudarytos Apmokėjimo
už mokymosi išlaidas sutartys.

3 pareiškėjams, kurių tėvai
išsituokę

*liko nepanaudotų lėšų, nes vienas pareiškėjas išleistas akademinių
atostogų, kurių metu nuo mokesčio už studijas atleistas.
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SVEIKATOS APSAUGA
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS 2021 M. ŠVENČIONIŲ SAVIVALDYBĖJE TEIKĖ 3 VIEŠOSIOS IR
2 PRIVAČIOS ĮSTAIGOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOS TIPAS

ĮSTAIGŲ PAVADINIMAI
ŠVENČIONIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS:

Bendros praktikos gydytojų
kabinetai ir šeimos
medicinos centrai (3)

Švenčionių poliklinika

Švenčionėlių poliklinika

UAB „ŠVENČIONĖLIŲ SVEIKATOS CENTRAS“

Visuomenės sveikatos biurai
(1)

Ligoninės (1)

Pabradės poliklinika

UAB „REGINOS ŠEIMOS GYDYTOJO CENTRAS“

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURAS

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠVENČIONIŲ RAJONO
LIGONINĖ
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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IŠSIDĖSTYMAS RAJONE
UAB ,,ŠVENČIONĖLIŲ
SVEIKATOS CENTRAS“

KALTANĖNŲ
MEDICINOS PUNKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS,
ŠVENČIONĖLIŲ PADALINYS

ADUTIŠKIO
MEDICINOS PUNKTAS

SLAUGYTOJA (aptarnauja
Šventos zoną)

SLAUGYTOJA (aptarnauja
Labanoro zoną)

SLAUGYTOJA (aptarnauja
Bačkininkų zoną)

SLAUGYTOJA
(aptarnauja Kretuonų
zoną)

MILKUŠKŲ
MEDICINOS PUNKTAS

ŠVENČIONIŲ RAJONO
PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRAS,
PABRADĖS PADALINYS

ŠVENČIONIŲ RAJONO PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS,
ŠVENČIONIŲ PADALINYS
ŠVENČIONIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURAS

PRIENŲ MEDICINOS
PUNKTAS

SLAUGYTOJA (aptarnauja
Pavoverės zoną)
SLAUGYTOJA
(aptarnauja Sarių zoną)

VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠVENČIONIŲ
RAJONO LIGONINĖ

UAB „REGINOS
ŠEIMOS GYDYTOJO
CENTRAS“
MEDICINOS PUNKTAS
LIGONINĖ

VIDUTINĖS MEDICINOS
PUNKTAS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
PRIVATŪS KABINETAI

SLAUGYTOJAI
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2020 metai dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos tapo iššūkiu visai šalies sveikatos
priežiūros sistemai. Įstaigoms teko įveikti daug iššūkių organizuojant darbą, valdymą, sveikatos paslaugų
teikimą. 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. Situacija nesikeitė ir visus 2021 metus. Tik visa sveikatos
sistema, gydymo įstaigos ir gydytojai lanksčiau prisitaikė prie naujos situacijos ir savo darbą tęsė jau
prisikaitę prie naujos tvarkos. Susitelkimo, bendro darbo ir tvirtų sprendimų dėka šie iššūkiai buvo įveikti.
Karantino laikotarpiu ypač daug dėmesio buvo skirta sveikatos priežiūros specialistų, gyventojų
saugumui užtikrinti. Savo pastangas, materialinius ir žmogiškuosius išteklius skyrė ne tik Savivaldybė, bet
ir įmonės, organizacijos, savanoriai, teikdami įvairiapusę pagalbą bei paramą.
Rajone veikė du mobilūs punktai: Švenčionyse ir Pabradėje (šalia Intersurgical gamyklos).

2021 metais Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje,
prasidėjo vakcinacijos nuo COVID-19 procesas.
Švenčionių rajono sveikatos įstaigos pradėjo intensyvų
darbą skiepijant asmenis. Pradžia nebuvo lengva, kadangi
buvo skiepijami asmenys, esantys prioritetiniuose sąrašuose.
Vakcinų taip pat reikėjo šiek palaukti.
Simboliška, kad sausio 13 d., Švenčionių socialinio
paslaugų centro darbuotoja
p. Ana tapo pirmąja, kurią
Švenčionių
PSPC
personalas paskiepijo Pfizer
vakcina nuo Covid-19. Jau antrąją metų savaitę sveikatos įstaigos ėmėsi
intensyvaus vakcinacijos darbo, kurio metu buvo paskiepyta 240 asmenų,
esančių prioritetiniame sąraše.
Tačiau visuomenė buvo susiskaldžiusi vakcinavimo klausimu: vieni
palaikė, kiti intensyviai priešinosi ir reiškė savo nuomonę, kartais
pateikdami dezinformaciją. Nusistovėjus įvairioms gyventojų nuomonėms apie vakciną, visa rajono
vadovybė stojo į kovą dėl vakcinacijos būtinumo ir reikalingumo bei rodė pavyzdį.
Sveikatos apsaugos ministrui pakeitus ministro įsakymą bei
įtraukus savivaldybių vadovus į skiepijamų grupių sąrašus ir jausdami
visuomenės klausimus dėl politikų lyderystės rodyti pavyzdį
visuomenei, meras, kartu su administracijos direktore pasiskiepijo nuo
šio viruso. ,,Gyventojus galiu patikinti, mokslo ir agentūrų yra įrodyta,
kad
AstraZeneca
saugi
vakcina,
todėl
drąsiai
skiepijausi šia vakcina pats.
Pasitikiu mokslu ir visomis
patvirtintomis
vakcinomis,
todėl
kviečiu
gyventojus
pasiskiepyti ir taip apsaugoti
save, savo artimuosius bei
aplinkinius“ – teigė meras.
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,,Dėl vakcinos nuo COVID-19
aš
neabejojau,
o
ypač
AstraZeneca: pasitikiu mokslu,
medicinos sistema, ir skiepų
nauda bei jų efektyvumu“, –
teigė administracijos direktorė
Jovita Rudėnienė.

Į kovą stojo ir Tarybos nariai bei rajono gydytojai drąsiai pasisakydami apie vakcinaciją, jos naudą
visuomenei ir pačiam asmeniui.

Vytautas Vaitkevičius, gydytojas, Švenčionių rajono savivaldybės
tarybos narys: "Kviečiu visus skiepytis ir nebijoti. Mokslas
nieko geresnio už vakcinas dar nesugalvojo."

Jolanta Jurkuvėnienė, Švenčionių m. kultūros centro
renginių režisierė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
narė: "Kuo greičiau mes pažabosime šią ligą, tuo greičiau
galėsime atverti duris į Kultūros centrą."

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė:
„Įgausime imuninę sistemą, kai pasiskiepysime, tuomet
galėsime eiti į koncertus, į kavines, susitikti su savo
vaikais ir anūkais... Pasiilgau visų, pasiilgau darbo,
žmonių, bendravimo...“

Audra Daktariūnaitė, Švenčionių r. PSPC šeimos gydytoja:
„Po vakcinos Jūsų imunitetas pradės gaminti ląsteles,
kurios gins Jus nuo Covido, o ypač gins nuo reanimacijos,
kur galite atsidurti užsikrėtus, kur gulėsite ir kentėsite tarp
svetimų, kurie ateis apsirengę skafandrais, ateis
trumpam.... Pasiryžkim ir eikim tuo keliu – kovokime už
bendrą imunitetą!”

Švenčionių Z. Žemaičio gimnazijos abiturientas
Justas Sažinas: "Pasiskiepiję mes visi grįšim į
normalų gyvenimą ir galėsime džiaugtis visais jo
privalumais."
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Suprasdami, kad vyresnio amžiaus žmonėms yra gan sudėtinga
atvykti iki rajono poliklinikų, intensyviai buvo vykdoma
vakcinacija kaimuose. Medikai vyko į kaimų medicinos punktus
skiepyti nuo koronaviruso senjorus ir sergančiuosius lėtinėmis
ligomis. Medikų komandos važinėjo skiepyti ir į didesnes įmones ir
organizacijas

Nuo gegužės 17 d.
prasidėjus
masinei
gyventojų
vakcinacijai,
duris atidarė Covid-19
vakcinavimo
centrai,
įsikūrę Švenčionių miesto
ir Pabradės miesto kultūros
centruose.

Nuo birželio 4 d. buvo atidarytas ir Švenčionėlių vakcinavimo
centras.
Startavus Nacionalinio kraujo centro
turui per Lietuvą, kurio metu
visi, kas norėjo, be išankstinės registracijos galėjo gauti vakciną nuo
COVID-19, prie jo prisijungė ir mūsų savivaldybė. Skiepijimas su
Nacionalinio kraujo centro pagalba vyko Švenčionių rajone, 2021
m. liepos 7 d. Pabradės kultūros centro aikštelėje (Vilniaus g. 46,
Pabradė). Atvykusieji, gyvos eilės principu buvo skiepijami
vakcina ,,Janssen".
2021 metais buvo vykdomos šios
papildomos veiklos dėl Covid-19
infekcijos:
227

➢ Mobilių patikros punktų koordinavimas. Užtikrintas savalaikis tyrimui reikalingų
priemonių pristatymas iš NVSPL. Bendras mobiliajame punkte testuotų asmenų skaičius – 15 036
tyrimai, iš jų PGR – 8 160; antigenų – 6 876.
➢ Užtikrintas Covid-19 vakcinų užsakymas ir pristatymas į Švenčionių rajoną.
Organizuojamas gyventojų vakcinavimas. Suvakcinuotų dozių skaičius 27 280 (iš jų I doze – 12 868;
II doze – 10 669; III doze – 3 743; 5–11 m. vaikai – 9).
➢ Užtikrintas rajono gyventojų testavimas namuose arba ASPĮ.
➢ Užtikrintos savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos LR sieną neteisėtai kirtusiems
užsieniečiams. Sudarytos trys budinčios mobilios brigados (gydytojas + bendrosios praktikos
slaugytojas), kurios iš anksto pagal su VSAT suderintą grafiką vykdavo į tris rajono pasienio užkardas
(3 užkardos po 1 k. / sav.). Nuo liepos – gruodžio mėn. atlikta tyrimų – 515 testuotų asmenų; apžiūrėti
268 asmenys; suvakcinuotos 524 injekcijos. Į PU važiuota 82 kartus (testuoti 33 k., apžiūrėti 37 k.,
vakcinuoti 12 k.). Užtikrintas nuolatinis vaistų aprūpinimas 2–4 k. / sav.
VAKCINACIJOS KLAUSIMAIS INTENSYVIAI BUVO BENDRAUJAMA SU JAUNIMU
2021 m. kovo 31 d. vyko Švenčionių rajono abiturientų nuotolinis susitikimas su Švenčionių
rajono savivaldybės meru Rimantu Klipčiumi, VŠĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro
direktoriaus pavaduotoja medicinai Audra Daktariūnaite, hip hop grupės G&G Sindikatas įkūrėju ir
lyderiu, Lietuvos šaulių sąjungos nariu Gabrieliumi Liaudansku (Svaru) ir Pauliumi Razmiu, buvusiu
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniu, dabar dirbančiu VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų Covid-19 skyriuje slaugytoju.
Susitikimo svečiai dalinosi savo patirtimi ir iššūkiais, su kuriais susidūrė dirbdami ir
savanoriaudami pandemijos pradžioje bei situacijos pagerėjimu pradėjus vakcinavimą.
Susitikimo metu abiturientai sulaukė išsamių atsakymų į klausimus, susijusius su abiturientų
skiepijimu nuo Covid-19 – vakcinavimo svarba ir tvarka, skiepo šalutiniu poveikiu, galimybe pasirinkti
skiepą.
Susitikimo įrašą galima peržiūrėti čia: https://youtu.be/tTFWx8mkvVw
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Visos rajono valdžios, sveikatos įstaigų ir politikų pastangos buvo įvertintos Lietuvos Respublikos
Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės, kuri 2021 m.
balandžio mėnesį vykusio vizito metu dėkojo visai didelei
komandai, Švenčionių administracijai, seniūnijoms, Švenčionių
PSPC, Švenčionių ligoninei, Švenčionių visuomenės sveikatos
centrui, Švenčionių visuomenės sveikatos biurui, Švenčionių
rajone veikiančioms socialinėms įstaigoms, Švenčionių policijos
komisariatui,
ugdymo
įstaigoms,
komunalininkams,
savanoriams bei visiems geros valios žmonėms, kurie prisidėjo,
kad Covid-19 situacijos suvaldymas ir grįžimas į normalų
gyvenimą būtų greitesnis ir sklandesnis.

Švenčionių rajono internetinėje svetainėje www.svencionys.lt nuolat buvo skelbiama visa aktuali
informacija (susirgimų statistika, vakcinacijos galimybės ir statistika, naujos taisyklės, reikalavimai ir t.t.)
apie COVID-19.
Sausio mėn.
13 pranešimų
Vasario mėn.
9 pranešimai
Kovo mėn.
12 pranešimų
Balandžio mėn.
20 pranešimų
Iš viso buvo
Gegužės mėn.
5 pranešimai
paskelbti 75
Birželio mėn.
8 pranešimai
pranešimai
Liepos mėn.
1 pranešimas
apie COVIDRugpjūčio mėn.
1 pranešimas
19
Spalio mėn.
2 pranešimai
Lapkričio mėn.
2 pranešimai
Gruodžio mėn.
2 pranešimai
Savivaldybės socialiniame puslapyje Facebook informacija taip pat
buvo skelbiama nuolat.
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UOLIAI BUVO VYKDOMA KRAUJO DONORYSTĖS AKCIJA
Neatlygintina kraujo donorystė – saugiausia ir etiškiausia, kuri remiasi savanoriškumo,
anonimiškumo ir nesavanaudiškumo principais. Kraujo kasdien laukia šimtai pacientų.
Tik kraujo donorų dėka Lietuvoje per metus dešimtys tūkstančių ligonių gali pakilti iš ligos patalo
ar nepasiduoti ligai ir keli tūkstančiai žmonių išvaduojami iš mirties gniaužtų.

Internetinėje
savivaldybės
svetainėje (bei
savivaldybės įstaigų
svetainėse) ir
visuose
socialiniuose
tinkluose buvo
platinami kvietimai
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VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA
2021 m. parengta Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa, organizuotas projektų atrankos konkursas, projektų paraiškų vertinimas ir atranka, teikta
paraiškų rengėjams dalykinė ir metodinė pagalba, susijusi su projektų rengimu ir įgyvendinimu,
analizuotos projektų įgyvendinimo ataskaitos, parengta programos 2021 metų sąmata, kuri buvo
patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl
Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos
sąmatos patvirtinimo“.
2021 metais numatytos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės
Priemonės
pavadinimas
Savivaldybės
bendruomenės
sveikatinimo priemonių
projektų finansavimas

Lėšos,
eurais
12 180,00

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

5 220,00

Lėšų šaltinis
Švenčionių rajono
savivaldybės
aplinkos apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos lėšos
Švenčionių rajono
savivaldybės
aplinkos apsaugos
rėmimo
specialiosios
programos lėšos

Vykdytojai
 Švenčionių rajono savivaldybės
administracija
 Švenčionių rajono savivaldybės
bendruomenės sveikatos taryba
 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 2021 metų priemonių įgyvendinimui
skirtos lėšos po projektų paraiškų vertinimo ir lėšų panaudojimas priemonėms įgyvendinti

1.

4.

Projektas Vaikų ir jaunimo stiprinimas Asociacija Švenčionių Perkūnas
ir sveikos gyvensenos ugdymas krepšinio
pagalba
Projektas Būk aktyvus būsi sveikas
Sveikatingumo ir sporto klubas
Švenčionėliai
Projektas Pasisemkime sveikatos iš
Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
gamtos
centras
Projektas Pasirink atsakingai
Švenčionių r. Pabradės Ryto gimnazija

5.

Projektas Sveiki stiprūs laimingi

Švenčionių Visų Šventųjų parapija

1 000,00

6.
7.

Projektas Stiprink valią ir kūną
Projektas Sveikas maistas, mankšta ir
menas sveikas būsiu visada
Projektas Po karantino, sutrikusio
regėjimo asmenų fizinio aktyvumo
skatinimas
Projektas Judink savo kūną

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
Vidutinės kaimo bendruomenė VIKA

3 000,00
800,00

Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras

1 300,00

Viešoji įstaiga sporto klubas Liūto narvas

1 000,00

2.

3.

8.

9.

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

1 000,00

1 000,00

2 780,00
300,00

12 180,00
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KELIOS AKIMIRKOS IŠ VYKDYTŲ PROJEKTŲ PAGAL VISUOMENĖS SVEIKATOS
RĖMIMO SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ

Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro vykdomas sveikatinimo projektas „Pasisemkime
sveikatos iš gamtos…“
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Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija,
projektas „Pasirink atsakingai“

Viešoji įstaiga sporto klubas „Liūto narvas“,
projektas „Judink savo kūną“
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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
2021 METAIS BAIGTI PABRADĖS PSPC PASTATO
MODERNIZAVIMO DARBAI

BAIGTI ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PASTATO
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI

Apšiltintas pastato stogas, atlikti fasadų apšiltinimo ir apdailos
darbai, pakeisti langai ir senos durys.

Atlikti fasadų apšiltinimo ir apdailos darbai, pakeistos senos
medinės durys, sutvarkyta nuogrinda.

2021 m. buvo suremontuoti visi įstaigos lauko laiptai.
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Siekdama išspręsti 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 2021 M. ĮGYVENDINO 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.

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.

2020 m. buvo gautas papildomas finansavimas papildomoms
veikloms.
2021 m. už lėšas įsigyta Kraujo analizatoriai.
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.
Gyventojai, įgyvendinus projektą, turi galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis
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PAGAL ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 08.4.2 ESFA R
615 01 SĖKMINGAI VYKDOMAS PROJEKTAS

„PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ
AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE
SERGANTIEMS PACIENTAMS,
ĮGYVENDINIMAS“
Įgyvendinant projektą siekiama sumažinti Švenčionių
rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo
tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės
mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.
Siektinas rodiklis – 15 nuo tuberkuliozės išgijusių asmenų.
Nuo projekto pradžios jau 11 pacientų baigė gydymą, šiuo
metu projekte dalyvauja ir gydymą gauna 9 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.
Įgyvendinant šį projektą balandžio 23 d. įvyko nuotoliniai mokymai Atvejo
vadybos tema.
Mokymų dalyviai buvo supažindinti su:
➢ atvejo vadybos samprata, tikslais ir uždaviniais;
➢ atvejo vadybininko funkcijomis ir pareigomis;
➢ atvejo vadybos reglamentavimu;
➢ pagrindiniais efektyvios atvejo vadybos principais priklausomybių srityje,
aptartas atvejo vadybos procesas, išsamiai pristatyti atvejo vadybos žingsniai;
dalyviai susipažino su atvejo vadybos komanda, tarpinstituciniu bendradarbiavimu
savivaldybėje;
➢ buvo aptarti ir lavinami dalyvių atvejo vadybos žingsnių praktiniai
įgūdžiai.

Įgyvendinant projektą 2021 m. parengtas tvarkos aprašo projektas apibrėžiantis
bendradarbiavimą tarp priklausomybės ligų centrų, socialinių paslaugų teikėjų, vaiko
teisių apsaugos srityje dirbančių įstaigų, psichikos sveikatos centrų, teritorinių probacijos
tarnybų ir kitų savivaldybėse esančių įstaigų (taip pat ir NVO), teikiančių sveikatos
priežiūros ir socialines paslaugas šeimoms ir asmenims kurie žalingai vartoja ar turi
priklausomybės sindromą dėl alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų.
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Veiklos „Saugus elgesys prie vandens“ akimirkos

NUO 2018 M. SĖKMINGAI VYKDOMAS ES REMIAMAS PROJEKTAS

„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ
RAJONE“ 2021 M. GRUODŽIO MĖNESĮ BUVO BAIGTAS
Džiaugiamės galėję 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.
Projekto įgyvendinimo metu įvykdytos šios projekto veiklos:
 šviečiamieji renginiai moksleiviams, kuriuose per visą projekto laikotarpį sudalyvavo 536
dalyviai, nors planuota reikšmė buvo 520 dalyvių;
 ekskursija – paskaita sveikos mitybos tema, kurioje dalyvavo 30 dalyvių;
 seminarai vaikų tėveliams apie sveiką maistą, kuriuose dalyvavo 61 dalyvis;
 seminarai ir praktiniai užsiėmimai kaip taisyklingai sportuoti su treniruokliais, kuriuose
dalyvavo 100 dalyvių iš rajono ugdymo įstaigų;
 užsiėmimai – mankštos vandenyje vyresnio amžiaus asmenims, kuriuose sudalyvavo iš viso
181 dalyvis;
 užsiėmimai – mankštos vandenyje moksleiviams, bendras dalyvių skaičius per visą projekto
laikotarpį siekia 51;
 paskaitos „Saugus elgesys prie vandens“, kurių metu dalyvavo 62 dalyviai, visų Švenčionių
rajono ugdymo įstaigų moksleiviai;
 psichologo konsultacijos suteiktos 89 dalyviams;
 dietologo konsultacijos suteiktos 116 dalyvių, konsultacijų trukmė 260 ak. val.

Per visą projekto vykdymo laikotarpį veiklose dalyvavo net 2 240
unikalūs dalyviai, nors planuota reikšmė buvo 2 167 dalyviai.
Mankštų vandenyje vyresnio amžiaus asmenims akimirkos

Praktinio užsiėmimo sveikos mitybos tema vyresnio amžiaus asmenims
akimirkos
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INTENSYVIAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS
„ŠVENČIONIŲ RAJONO GYVENTOJŲ
BENDRUOMENĖS FIZINIO AKTYVUMO
SKATINIMAS“
Projektu skatinamas Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinis aktyvumas per plaukimą, gerinant jų
sveikos gyvensenos raštingumo formavimą ir skiepijant pozityvius sveikos elgsenos pokyčius.
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. Apibendrinti rezultatai aptarti su
kiekvienu dalyviu atskirai, pateiktos rekomendacijos. Toks pats testas atliekamas pasibaigus treniruočių ciklui.
Neįgaliesiems bei jų šeimų nariams ir medicinos personalui, dirbančiam su jais, numatyta po 1 specialiai pritaikytą
kineziterapeuto užsiėmimą Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ būstinėje.
Projekto veiklos prasidėjo 2020 m. rugsėjo 14 d., tačiau dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos dėl
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės projekto veiklos buvo sustabdytos ir tik po metų vėl
atnaujintos.
2021 m. 130 Švenčionių rajono gyventojų (vaikai ir jaunimas iki 29 metų, suaugę, senjorai ir neįgalūs asmenys)
buvo sudaryta galimybė lankyti plaukimo užsiėmimus, siekiant pagrindinio tikslo - pagerinti fizinę bei psichinę sveikatą.
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PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS
FINANSINIŲ MECHANIZMŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMĄ, 2020 M. SPALIO
MĖNESĮ BUVO PATEIKTA KONKURSINĖ PROJEKTO
,,VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI

PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO
UGDYMO ĮSTAIGOSE“ PARAIŠKA
Gruodžio mėnesį, pasibaigus ilgam vertinimo laikotarpiui, projekto paraiška gavo 90 balų ir buvo įvertinta teigiamai
2021 metais buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis, pradėtos įsigyti projekte numatytos įsigyti investicijos ir įvykdytas susitikimas
Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, kuriame buvo aptartas ir pristatytas įgyvendinamas projektas.
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.
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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.

2021 M. RUGSĖJO 20 DIENĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PABRADĖS
PADALINYJE VYKO NEEILINIS RENGINYS – OFICIALUS NAUJAI ĮRENGTO
RENTGENO KABINETO ATIDARYMAS
Švenčionių rajono savivaldybė nupirko visiškai naują, šiuolaikišką, pilnai skaitmeninį, su
dirbtiniu intelektu rentgeno aparatą DRGEM. Tad Pabradės gyventojams atlikti rentgeno
nereikės vykti į kitus miestus.

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.

2021 M. BUVO ATLIKTAS ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PABRADĖS
PADALINIO RENTGENO PATALPŲ REMONTAS (Upės g. 40, Pabradės m., Švenčionių r.
sav.). Remonto metu iš esmės pagerintos darbo sąlygos, patalpos pritaikytos naujo rentgeno
aparato eksploatacijai.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS KARDIOLOGIJOS KABINETAS ATNAUJINO DIAGNOSTINĘ ĮRANGĄ

Siekdama užtikrinti
kokybiškesnę širdies ligų
diagnostiką ir gydytojo
kardiologo paslaugų
prieinamumą rajono
gyventojams, Švenčionių
rajono ligoninė atnaujino
kardiologijos kabineto
įrangą – įsigytas naujas
kardioechoskopas
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VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLA
Valstybines visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Švenčionių rajono savivaldybėje teikia
Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Visuomenės sveikatos biuras 2021 m. vykdė Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamas valstybines (valstybės
perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas:
✓ Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą (ataskaitiniais metais VSS organizavo 702 sveikatos ugdymo renginius:
paskaitas, konsultacijas, pokalbius, praktinius užsiėmimus, akcijas. Šiuose renginiuose dalyvavo 1 135 ikimokyklinio amžiaus
vaikai, 939 mokiniai, 433 pedagogai, 55 kiti ugdymo įstaigų darbuotojai, vaikų tėveliai.).
✓ Visuomenės sveikatos stiprinimą (iš viso per 2021 m. Biuras organizavo 883 sveikatos ugdymo, mokymo renginius:
paskaitas, konsultacijas, praktinius užsiėmimus, konkursus, akcijas, seminarus, kuriuose dalyvavo 3 218 rajono
Teikiamos šios paslaugos
gyventojų, iš kurių 24 – kaimo gyventojai, 461 mokyklinio amžiaus vaikai, 278 senjorai, 152 pedagogai, 77 socialiniai
darbuotojai, 7 valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojai, 2 521 kitų tikslinių grupių asmenų. Publikuoti 122 straipsniai,
informaciniai pranešimai, paruošta ir išplatinta 2 pavadinimų / 800 vnt. atmintinių, plakatų).
✓ Visuomenės sveikatos stebėseną (vykdant visuomenės sveikatos stebėseną 2021 m. buvo siekiama gauti
išsamią informaciją apie Švenčionių rajono bendruomenės sveikatos būklę, veiksnius, darančius įtaką visuomenės
sveikatai, kitus visuomenės sveikatos rodiklius, į kuriuos atsižvelgiant planuojamos ir įgyvendinamos būsimos
visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės. Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių skaičius –
51).
2021 m. vykdant privalomuosius sveikatos mokymus, apmokyta 260 asmenų. Iš jų:
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas - 260 asmenų;
Privalomasis pirmos pagalbos mokymas – nebuvo vykdomas;
Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai - nebuvo
vykdomas.
Šalį sukausčius COVID - 19
pandemijai laikysenos
koregavimo mankštos
nenutrūko, o buvo
vykdomos nuotoliniu būdu

Vykdyta nuotolinė paskaita
– psichologinis atsparumas:
vidinė imuninė sistema
gyvenimo išbandymams

Nuotolinio teorinio ir praktinio
užsiėmimo -,,Sveika ir subalansuota
mityba“ akimirkos
Periodiškai (ketvirčiais) platinami
naujienlaiškiai, kuriuose yra
talpinama visa biuro informacija
(renginiai, naujienos, statistinė
informacija ir pan.)

Nuo įstaigos veiklos pradžios pasirašytos 47 bendradarbiavimo
sutartys su socialiniais partneriais, bendruomenėmis, ugdymo
įstaigomis. Per 2021 m. pasirašyta 10 naujų sutarčių.
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PADĖKA IR ĮVERTINIMAS UŽ ATSIDAVIMĄ DARBUI

Švenčionių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras, birželio 13
d. viešėjo ir savo veiklas pristatė
Kaltanėnuose vykusioje sporto šventėje
"Girios vingiais". Tiek dalyviai, tiek
šventės svečiai galėjo susipažinti su
visuomenės sveikatos biuro teikiamomis
paslaugomis, kūno masės
analizatoriaus pagalba išsiaiškinti:
riebalų, raumenų, vandens ir kitus
parametrus. Taip pat galėjo pasimatuoti
kraujospūdį, išmokti atlikti pradinį
gaivinimą, naudojimąsi
defibriliatoriumi, pasimatuoti antsvorį
imituojančią liemenę, sudalyvauti
loterijoje ir kt.

Norėdama atkreipti dėmesį į visuomenės sveikatos svarbą ir ja besirūpinančių
specialistų darbą Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) jau
penktąjį kartą surengė „Metų specialisto“ apdovanojimus.
Švenčionių rajone geriausiu metų specialistu tapo visuomenės sveikatos
stiprinimo specialistė Gintarė Maliuševskienė. Ji įvertinta už nuoširdų atsidavimą
profesinei veiklai, sąžiningą ir rūpestingą pareigų atlikimą bei visuomenės
sveikatos vertybių puoselėjimą.
Apdovanojimą įteikė Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta
Čepukova.
Nuotolinė paskaita: Psichologinis
atsparumas – vidinė imuninė sistema
gyvenimo išbandymams

Švenčionių mieste gyvenantys senjorai turėjo puikią galimybę sugrįžti
į judresnį gyvenimą dalyvaudami programoje „Senjore, būk aktyvus“

Žalingų įpročių prevencijos
paskaitos mokiniams

Atšvaitų dalinimo akcija Švenčionių
rajono gyventojams

Darbuotojų psichikos sveikatos
kompetencijų stiprinimo mokymai
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SOCIALINĖ PARAMA
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Socialinės paramos paskirtis savivaldybėje - įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų srityje, skatinant socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją
į visuomenę ir visuomenės sveikatingumo gerėjimą.
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.
2021 metais, palyginus su 2020 metais, išaugo 261 362 eurais savivaldybės skiriamų lėšų dalis
socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti.
Lyginant pagal paslaugų rūšis, 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 2021 m. buvo daugiau skirta lėšų
asmenų su sunkia negalia socialinei globai socialinės globos įstaigose finansuoti
2021 metais piniginei socialinei paramai, tikslinėms kompensacijoms ir kitoms socialinėms
išmokoms išmokėti ir administruoti panaudota 7 172 718,16 eurų iš savivaldybės ir valstybės
biudžetų.
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI BUVO SKIRTOS:
Būsto šildymo išlaidoms,
išlaidoms šaltam
vandeniui bei nuotekoms
ir išlaidoms karštam
vandeniui kompensuoti
(būstams)

Socialinei pašalpai

Kredito, paimto daugiabučiam
namui atnaujinti
(modernizuoti), ir palūkanų
apmokėjimo už asmenis,
turinčius teisę į būsto šildymo
išlaidų kompensaciją

Vienkartinei
pašalpai

Per 2021 m. iš įvairių institucijų gauti ir išnagrinėti 5 252 dokumentai. Lyginant su 2020 metais,
gaunamų iš įvairių institucijų dokumentų skaičius išaugo 5,2 proc., tam įtakos turėjo intensyvesnis
tarpinstitucinis susirašinėjimas socialinių išmokų, vaiko teisių apsaugos, globos (rūpybos), asmens
specialiųjų poreikių vertinimo ir kt. klausimais. Kasmet gaunamų ir išnagrinėjamų dokumentų
skaičius auga.

4978

5252

4298
3569

3793

2017

2018

2019

2020

2021
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PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI
Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti skaičius 2021 m.
sausio 1 d. 51. Iš jų:
Jaunos Šeimos
Šeimos auginančios tris ar
daugiau vaikų (įvaikių)

2
13
1
4

28
3

Buvusių našlaičių ar be tėvų
globos likę asmenys
Neįgalūs asmenys ir šeimos,
kuriose yra neigalūs asmenys
Bendrajame saraše
Socialinio būsto nuomininkų,
turinčių teisę į būsto sąlygų
pagerinimą

2021 metais 15 šeimų (asmenų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, buvo aprūpintos socialiniu
būstu (2020 m. – 10 šeimų (asmenų)). Būstus gavo:
3 – jaunos šeimos;
3 – šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė
globa;
4 – neįgalieji asmenys, asmenys, sergantys lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimos,
kuriose yra tokių asmenų;
4 – bendroji grupė;
1 – socialinio būsto nuomininkai, turintys teisę į būsto sąlygų pagerinimą.
2021 m. šeimoms ir asmenims išnuomota 15 savivaldybės socialinių būstų. Iš jų:

5

5

Pabradės m.
Švenčionių m.

5

Švenčionėlių m.
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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.
2021 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.
2021 m. parama maisto produktais ir higienos
prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo buvo skirta 2 569 asmenims už 108 817,91
eurų.

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 2021 metais į Socialinės paramos skyrių kreipėsi 5 daugiavaikės motinos
(2020 m. – 8, 2019 m. – 3), kurių prašymai buvo persiųsti Lietuvos Respublikos
pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai.

BŪSTO NEĮGALIESIEMS PRITAIKYMAS
Teisės aktų nustatyta tvarka, 2021 m.
pritaikytas gyvenamasis būstas 10 asmenų su
negalia, iš jų: 2 vaikams ir 8 suaugusiems
asmenims (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).

ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMŲ DALYVAUTI
VERTINIMO ORGANIZAVIMAS
2021 metais gauta iš Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) 206 klausimynai, atsižvelgiant
į tai, organizuotas 206 rajono gyventojų veiklos ir gebėjimų dalyvauti
vertinimas, užpildyti klausimynai pateikti NDNT.
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SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ
NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

2021 m. mokinių skaičius,
kuriems
skirta
parama
mokinio
reikmenims įsigyti, palyginti su 2020 m.,
sumažėjo 71 gavėju (3,0 proc.).

2021 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams skirtos lėšos ir gavusių naudą
asmenų skaičius

PARAMA MIRTIES ATVEJU
Skirta projektams finansuoti

2021

Iš viso
(VB+SB)
(Eur)

Iš valstybės
biudžeto
(VB Eur)

48 012

40 010

Iš
savivaldybės
biudžeto
(SB Eur)
8 002

Skirta
savivaldybės
administracijai
projektams
administruoti
(VB Eur)

Skirta iš
viso
(VB+SB)
(Eur)

Pateikt
projekt
paraišk
skai ius

Finansuot
projekt
skai ius

Gavusi
naudą
asmen
skai ius

2 001

50 013

3

3

173

DALYVAVIMAS „MAISTO BANKO“ AKCIJOJE
"Maisto banko" akcijoje, Švenčionėlių "IKI" ir Švenčionių
"Maxima" parduotuvėse:
➢ paaukota 336 vnt. maisto produktų,
➢ dalyvavo 144 asmenys.

2021 m. nebuvo užsienyje
mirusių (žuvusių) Švenčionių rajono
gyventojų, kuriems būtų skirtos lėšos
palaikų
parvežimui
į
Lietuvos
Respubliką.
Laidojimo
pašalpa
buvo
mokama 8 BSI dydžio (320 eurai). 2021
m. išmokėtų iš valstybės biudžeto
laidojimo pašalpų suma bei mirusių
gyventojų skaičius, lyginant su 2020 m.
metais, padidėjo 36 121,0 euru ir 99
asmenimis, tam turėjo įtakos COVID-19
pandemija.
SUAUGUSIŲ ASMENŲ GLOBA
(RŪPYBA)
Per 2021 m. organizuotas 21
asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir
priimti
kasdienius
sprendimus
savarankiškumo vertinimas ir socialinio
darbuotojo išvadų pateikimas.
Vilniaus regiono apylinkės
teismo Švenčionių rūmams pateikta 15
pareiškimų.
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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, 2021 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).
Atlikta nebaigto statyti „Kitos paskirties pastato (žmonių su negalia
dienos centro), Pašto g. 8, Pabradėje“, naujos statybos statinio
ekspertizė. 2021 m. buvo vykdomi statybos darbai.

Įgyvendinamas projektas

„BENDRUOMENINIŲ 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 2021 m. intensyviai buvo vykdomi naujai
statomo BVGN statybos darbai.
Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Švenčionių rajono
socialinių paslaugų centru ir Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo
centru.
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Tęsiamas projektas

,,BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“
pagal 08.4.1-ESFA-V-416 priemonę ,,Kompleksinės paslaugos šeimai"
2021 m. vasario mėn. organizuota pagalba asmenims (šeimoms) susiduriantiems su
gyvenimo sunkumais įtakotais COVID-19 ligos (maisto produktų, medikamentų, higienos
ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir (ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant
mokesčius asmenims, priklausantiems didesnės rizikos grupei susirgti COVID-19 ligos
(koronoviruso infekcijos) forma, senyvo amžiaus (nuo 65 m.) ar negalia turintiems
asmenims bei neįgaliųjų priežiūros ir (ar) užimtumo paslaugos, teikiamos neįgaliesiems
iki 21 metų, nutrūkus tiesioginiam jų formaliojo ugdymo procesui). Projektas
įgyvendinamas nuo 2017 m., finansuojamas ES lėšomis.
Iš viso per šį laikotarpį kompleksinės paslaugos buvo suteiktos 698 asmenims
(projekto siektinas rodiklis viršytas, nes projekto paraiškoje numatyta paslaugas suteiki
155 asmenims).
Projekto partneriai Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, VšĮ Veiklių mamų
klubas ir Žiburio paramos ir labdaros fondas.
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ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

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

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

,,VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS,
PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS
(RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI
PRIEINAMUMO PLĖTRA“
Pagal priemonę 08.4.1-ESFA-V-405 ,,Institucinės globos pertvarka“,
vykdytos projekto veiklų koordinavimo funkcijos. Savivaldybė, kaip
partnerė, šį projektą įgyvendina kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei
Švenčionėlių socialinių paslaugų centru 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. 2021 m. vyko socialinių būstų pirkimo procedūros.
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.

2021 m. Globos centras suteikė pagalbos globėjams (rūpintojams),
budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems
jais tapti paslaugas 76 vaikams ir 48 globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, šeimynų dalyviams. Iš viso per metus suteiktos 3 620 paslaugos.
Projekto vykdymo trukmė pratęsta iki 2022 m. gruodžio 31 d.
251

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

„UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO
IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
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. 2021 m. vyko
intensyvūs rangos darbai.
2021 m. buvo suremontuotos Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijai ,,Viltis“ Švenčionių skyriui pagal panaudą
valdomos patalpos, esančios adresu Partizanų g. 4, Švenčionių
mieste, jose įkuriant intelekto ir / ar psichikos negalią turintiems
asmenims skirtos dienos užimtumo centras / socialinės dirbtuvės.

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS
,,INTEGRALIOS PAGALBOS Į NAMUS PLĖTRA
ŠVENČIONIŲ RAJONE“

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.
2021 m. gruodžio 31 d. integralios pagalbos į namus paslaugos teiktos 12
paslaugų gavėjų, iš jų 8 paslaugų gavėjams, gyvenantiems miesto vietovėse, 4
paslaugų gavėjams, gyvenantiems kaimo vietovėse. 2021 m. integralios pagalbos į
namus paslaugos teiktos 15 senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas
specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 2021 m. integralios pagalbos į namus
paslaugas teikė 3 slaugytojai, 12 slaugytojo padėjėjų.
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 VYKDOMAS PROJEKTAS

„KARTU“
Projekto tikslas: didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių
mieste.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos veiklos:
✓ teikiamos teisinės konsultacijos (36 val. per metus);
✓ psichologo konsultacijos (72 val. per metus);
✓ priklausomybių ligų konsultanto konsultacijos (150 val. per metus);
✓ 2 seminarai (iš viso 16 val.) temomis „Smurtas artimoje aplinkoje: kodėl apie tai svarbu kalbėti“, „Galios žaidimai porų santykiuose“;
✓ kūrybiniai užsiėmimai (96 val. per metus);
✓ sportiniai užsiėmimai sporto klube (48 val. per metus);
✓ išvyka į Trakus ir Medininkus (muziejų lankymas, ekspozicijų apžiūra, kibinų gaminimo edukacinė programa);
✓ baidarių žygis (8 val.) maršrutu Kaltanėnai – Švenčionėliai.
Konsultacijoms ir kūrybiniams užsiėmimams buvo įrengta atskira patalpa, nupirkti baldai (2 stalai, 10 kėdžių, 1 lentyna priemonėms susidėti, pakaba), įranga konsultacijoms
(projektorius, ekranas su stovu, nešiojamas kompiuteris, antivirusinė programa).
Projekto veiklas padėjo vykdyti 2 savanoriai, kurie konsultavo projekto dalyvius priklausomybės tema, lydėjo išvykų metu, atliko organizacinį darbą.
Projekte dalyvavo 18–59 metų amžiaus 10 asmenų, nukentėjusių nuo įvairų smurto artimoje aplinkoje apraiškų.
Projektas buvo vykdomas kartu su partneriu – Švenčionių miesto vietos veiklos grupe.

Kūrybinio proceso pradžia ir pirmi
rezultatai
Edukacinė išvyka į Trakus
Pirmi užsiėmimai naujai įrengtose sporto
klubo „Liūto narvas“ patalpose

Organizuoti seminarai aktualiomis temomis „Smurtas artimoje
aplinkoje: kodėl apie tai svarbu kalbėti?“ ir „Galios žaidimai
porų santykiuose“

Baidarių žygis Žeimenos upe

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS
„NUSPALVINK GYVENIMĄ RYŠKIOMIS SPALVOMIS“
Projekto įgyvendinimo metu buvo ugdomas poreikis
turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant
pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę,
kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.
Projektas prisidėjo 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 dalyvavo 21 senyvo amžiaus ir
neįgalus asmuo.
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.
2021 m. sausio – spalio mėnesiais buvo vykdomos
veiklos: rankdarbių (dekupažo, lėlių gamybos, vilnos vėlimo
ir kt. užimtumo) bei dainavimo.

Lėlių gamybos pamoka ir pirmos lėlės – raganaitės

Kelionė po Mažąją Lietuvą

Apsilankymas Pakruojo dvare

Renginys Milkuškų kaimo bendruomenės centre
Pramogos Šventos kaime
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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 yra sukurtos ir teikiamos naujos
socialinės paslaugos, atitinkančios Švenčionių miesto gyventojų
poreikius. Šeimos krizių centras teikia 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:

Paslaugos sudėtis – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir
atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba,
minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas
(virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių
ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena,
sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros
virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas,
pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis,
apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu
ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros
paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimas,
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

PRADĖTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS

„IŠGIRSK IR SUŽINOK“
Tikslas – užtikrinti informacijos prieinamumą apie
Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro teikiamas socialines
paslaugas Švenčionių mieste.
Šio tikslo įgyvendinimui numatomas uždavinys: vykdyti
informacijos sklaidą apie Švenčionių rajono socialinių paslaugų
centro teikiamas socialines paslaugas Švenčionių mieste.
VEIKLA: konsultuoti gyventojus socialinių paslaugų
klausimais ir tarpininkauti šias paslaugas gaunant bei organizuoti
informacijos sklaidos renginius „Socialinių paslaugų rūšys“
Švenčionių mieste.
Siekiami rezultatai:
Socialinę atskirtį patiriančių 20
Švenčionių miesto gyventojų gaus informavimo, konsultavimo,
tarpininkavimo paslaugas, bus suorganizuoti 2 renginiai „Socialinių
paslaugų rūšys“ Švenčionių mieste. Socialinę atskirtį patiriantys
Švenčionių miesto gyventojai gaus informaciją apie įstaigoje
teikiamas socialines paslaugas. Kiekvienas turės galimybę
susipažinti, pasirinkti ir pasinaudoti sau tinkamomis socialinėmis
paslaugomis. Projektui vykdyti pasitelkiami 2 savanoriai, kurie
tiesiogiai dalyvaus projekto veiklų vykdyme.
Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys
Švenčionių miesto gyventojai.
Projekto veiklos 2021 m. tik pradėtos įgyvendinti.
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BAIGTAS ĮGYVENDINTI 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.
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.
Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis
atliktas apie 220 kv. m. patalpų remontas.
Europos Sąjungos lėšomis įsigyti baldai ir
įranga.
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2021 m. rugpjūčio 4 d. įgyvendintas šio projekto ENI-LLB-2-301 „Building
social house for better social services, livelihood in cross border region“ tikslas DURIS ATVĖRĖ NAUJAI ĮKURTI SOCIALINĖS PAGALBOS NAMAI.
Oficialaus atidarymo renginyje simbolinę juostelę nukirpo Švenčionių rajono
savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro
direktorius Miroslavas Lazdinis, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda.
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ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VAIKŲ DIENOS CENTRAI –
PAGALBA NE TIK PAČIAM VAIKUI, BET IR VISAI ŠEIMAI
Turėti su kuo pasitarti bei kam pasiguosti – vaikui labai svarbu. Svarbu ir patarimai, kai tenka ruošti
pamokas. O kartais paprasčiausiai praleisti linksmai laiką... Tokią pagalbą vaikai randa dienos centruose.
Dienos centrai – padeda vaikams paruošti pamokas, moko buities darbų, siūlo sportinę ir meninę veiklą.
Tai ir parama vaiko teisių apsaugos specialistų darbe, nes užtikrina vaikui saugią aplinką, suteikia galimybę
turėti įdomų laisvalaikį, įgyti socialinių įgūdžių. Tai didelė parama šeimai ir patiems vaikams, kurie ieško
dėmesio ir turiningo užimtumo. Vaikų dienos centrai – pagalbininkai ir mūsų darbe, nes vaikai čia laiką
leidžia saugioje aplinkoje, yra mokomi ir prižiūrimi.
VAIKŲ DIENOS CENTRAI

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 rajone 2021 m. veikė 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.
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.
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KELIOS AKIMIRKOS IŠ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS

Pabradės VDC ,,Šaltinėlis“ vaikai Pabradės
miesto bibliotekoje

Pabradės VDC ,,Šaltinėlis“ šventė, skirta Vaikų gynimo
dienai

Vaikų dienos centro „Šaltinėlis“ Švenčionių m. ir Milkuškų k.
vaikai stovykloje

Švenčionių VDC „Šaltinėlis“ užsiėmimai pagal Dingusių žmonių šeimų
paramos centro vykdomą projektą „#CYBERSMART: skaitmeninė edukacija
ankstyvajai smurto prevencijai“, skirti smurto lyties pagrindu prevencijai
fizinėje ir virtualioje erdvėje
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VAIKO GLOBA – daug pastangų, atsidavimo ir meilės reikalaujantis darbas, kurį, deja, dirbti gali ne visi... Tai darbas, kuris yra
neįkainojamas jokiais pinigais, tai darbas, kuris dirbamas iš širdies, ne dėl savęs, bet dėl kitų...
Džiugu, kad Švenčionių rajono savivaldybėje atsiranda tokių žmonių, kurie ryžtasi globai, kurie nelieka abejingi likusiems be tėvų globos vaikams. Šių
žmonių dėka vaikai auga tikruose namuose, apsupti rūpesčio, šilumos ir meilės.
2021-07-03 Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos centras kartu
su Švenčionių r. sav. atstovais, Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriumi Švenčionių rajone, globėjais ir globojamais vaikais dalyvavo
globėjams ir globojamiems vaikams skirtoje šventėje „Vaikai yra vaikai“.
Šventė vyko Kaune, S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome.

Akimirkos iš globėjams skirtos šventės, vykusios Švenčionių
rajone, Sarių paplūdimyje
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Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Globos centro
organizuoto globėjams ir jų globojamiems vaikams žygio
Labanoro parko takais akimirkos

Švenčionių rajono Socialinių paslaugų centro Globos centro
organizuotos paskaitos "Gamtos kvapai" akimirkos
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DĖMESYS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS
Džiugu, kad senjorai ir neįgalieji aktyviai dalyvauja bendruomeninėje, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje... Smagu stebėti, kokie jie yra veiklūs ir
bendruomeniški, imlūs naujiems dalykams, o amžius jiems tikrai ne kliūtis...
Šalto ir vėjuoto rudens popietės Savarankiško
gyvenimo namuose

Milkuškų kaimo bendruomenės centre vykusio dviejų
bendruomenių susitikimo gražiu pavadinimu „Atverkime
dainos ir šokio rudeninę skrynią...“ akimirkos

Šventos socialinės globos namų gyventojų sveikinimo su
Tarptautine pagyvenusių žmonių diena akimirkos

Akimirkos iš edukacijos, vykusios Reškutėnų tradicinių
amatų centre

262

Akimirkos iš senjorų mankštos

Menas, meninė kūryba gali
būti
naudojami
senyvo
amžiaus žmonių gyvenime,
kaip terapinė priemonė,
efektyvus gydymo metodas,
padedantis žmonių socialinės
sveikatos gerinimui. Juk
daugiausia dėmesio turi būti
kreipiama į pagyvenusio
asmens vidinius išteklius, jų
mobilizavimą, o ne į ligas,
negalią ar netektis. Todėl
rajono darbuotojai deda visas
pastangas, kad senjorai kuo
turiningiau praleistų savo
laisvalaikį.

Pasveikinta 100 metų jubiliejų mininti
Švenčionių rajono gyventoja
Sofija Jurkuvėnienė

263

Rugsėjo 27-oji Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šios dienos proga, rugsėjo 30 d.
Strūnos socialinės globos namuose vyko minėjimas. Šventėje dalyvavo Švenčionių rajono
savivaldybės meras Rimantas Klipčius, mero patarėjas Erikas Demidovas, socialinės paramos
skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė – Rouda, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos
„Solidarumas“ pirmininkė Alma Neverienė. Šią dieną buvo paminėtas globos namų
direktorius, Petras Velička, šioje įstaigoje dirbantis jau 30-metį. Padėkos raštais ir atminimo
statulėlėmis buvo apdovanoti socialinio darbo specialistai.

Renginio Socialinio darbuotojo dienai paminėti Nijolės Genytės socialinės globos
namuose akimirkos

Švenčionių r. meras R. Klipčius kalbėjo, kad tai nepaprastų žmonių šventė, kurie nusipelno pagarbos ir nuoširdžiai dėkojo visai bendruomenei
už kilnią ir gražią misiją, gerą aurą, atsidavimą dirbant šį nelengvą darbą. Kreipdamasis į įstaigos vadovą akcentavo, kad pastebi, kaip bendruomenės
nariai spinduliuoja meile ir pagarba savo vadovui, mato ir girdi iš miesto gyventojų, kaip puikiai tvarkomasi šioje įstaigoje.
Meras R. Klipčius įteikė Švenčionių r. savivaldybės padėką penkerių darbo metų sukakties proga, už nuoširdumą, kantrybę vienijant ir
stiprinant globos namų bendruomenę, įstaigos direktoriui V. Vigeliui. Taip pat įteikė Švenčionių r. savivaldybės padėkas ir statulėles ,,Gerumo
angelas“ socialinei darbuotojai K. Grigienei ir socialinio darbuotojo padėjėjai L. Andrejevai.
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ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENOS MINĖJIMO AKIMIRKOS

Gruodžio 3 d. minime Tarptautinę žmonių su negalia dieną. Siekiant
paminėti šią dieną Švenčionių rajono savivaldybė prisijungė prie socialinės
iniciatyvos, kurią organizavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant žmonių su negalia įtraukties projektą
„Jokio skirtumo, su ar be negalios".
Iniciatyvos metu Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras bei Viešosios
įstaigos LASS Šiaurės rytų centro Švenčionių rajono filialas Švenčionių miesto
parke esančias skulptūras pažymėjo pridedant prie jų negalią simbolizuojančius
atributus – neįgaliojo vaikštynę, aklojo raištį, aklojo lazdelę.
Šia iniciatyva norima didinti visuomenės suvokimą apie žmonių su negalia
įtraukties svarbą, keisti visuomenėje susiformavusias nuostatas dėl skirtingas
negalias (klausos, regos, fizinę, intelekto, psichinę ir nematomą negalią) turinčių
žmonių įtraukties, transliuodami žinutę, kad jokio skirtumo, su negalia ar be jos,
žmogaus padaryti darbai yra tiek pat reikšmingi ir svarbūs visuomenei.
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Kovo aštuntoji – Tarptautinė moters diena.
Tai diena, kai pasaulyje pripažįstami moterų
pasiekimai nepaisant jų tautybės, rasės,
ekonominės padėties ar politinių pažiūrų. Šią dieną
Šventos socialinės globos namų gyventojos sulaukė
daug dėmesio, pagarbos ir malonių staigmenų.
Joms įteiktos rankų darbo lankstytos įvairiaspalvės
tulpės ir gėlių puokštės. Moterys nuoširdžiai dėkojo
už suteiktą gerumo, grožio ir šilumos spindulėlį.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija nuoširdžiai dėkoja
uždarosios akcinės bendrovės Cognizant Technology Solutions
Lithuania kolektyvui, kurie gera valia ir savo lėšomis nupirko ir
padovanojo
rajono
savivaldybės
vienišiems,
nepritekliuje
gyvenantiems senjorams įvairių baldų, buitinės technikos, puodų,
keptuvių, indų, pagalvių, antklodžių, patalynės komplektų, sveikatos
priežiūros priemonių, drabužių, avalynės bei maisto produktų.
Ši iniciatyva labai svarbi ne vien materialine pagalba, bet ir
solidarumu bei rūpesčiu vargstantiems.
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Rajono seniūnų dėmesys Socialinės pagalbos namų gyventojams

Tamsius gruodžio vakarus Socialinės
pagalbos namų gyventojai kartu su
darbuotojais,
artimaisiais,
draugais,
bendradarbiais ir rajono seniūnais Natalija
Lukauskiene,
Albertu
Razmiu,
Asta
Galatiltiene, Arnu Jacyna praskaidrindavo
gamindami sriubas.
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Gruodžio 29 d. Šventos socialinės globos namuose vyko renginys „Pasidalinkime šiluma“. Ta proga Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro
direktorius Miroslavas Lazdinis bei patarėjas Arūnas Čenkus pasveikino globos namų gyventojus bei darbuotojus su praėjusiomis Šv. Kalėdomis ir
įteikė globos namų gyventojams dovanas 🎁. Šventės dalyviai kartu su Kalėdų seneliu 🎅 žaidė žaidimus, dainavo, deklamavo eilėraščius, vaidino
pasaką „Ropė“, šnekučiavosi prie vaišių stalo, dalijosi įspūdžiais, prisiminimais...
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ŠVENČIONIŲ
RAJONAS SPORTUOJANTIS
KRAŠTAS
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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.
2021 m., kaip ir 2020 m., Švenčionių rajono sporto centro sportininkus ugdė 8 treneriai, dirbantys
pagal etatinio trenerių darbo apmokėjimo modelį. Vienam treneriui patvirtinta IV kategorija, dviem –
III ir dviem – I kategorija.
Švenčionių rajono sporto centras vykdo šių sporto šakų ugdymo programas: lengvosios atletikos,
krepšinio, jėgos trikovės, Grappling.
2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis sporto centro treniruotes lankė 114 ugdytinių.
Sporto šaka
Lengvoji atletika
Krepšinis
Grappling
Jėgos trikovė

Sportinio ugdymo grupių teritorinis išsidėstymas:
Švenčionys
Švenčionėliai
+
+
+
+
+
+

Pabradė
+
+

Švenčionių rajone registruotos 28 organizacijos (kaip ir 2020 m.), 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.
Švenčionių rajono savivaldybės sportininkai dalyvavo treniruočių stovyklose, tarptautinėse,
respublikinėse bei kitose varžybose ir pasiekė puikių rezultatų.
2021 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, 3 – Lietuvos nacionalinės rinktinės nariai, 7 – Lietuvos jaunimo rinktinės nariai ir 5
Lietuvos jaunių rinktinės nariai.
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. 2021
m.
projekte
dalyvavo
343
Švenčionių
rajono ugdymo įstaigų antrokai ir trečiokai (2020 m . – 196) .
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 plaukimo treniruotes 2021 m.
lankė 15 Švenčionių rajono mokinių (2020 m. – 15). 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.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO POLITIKOS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
ĮGYVENDINIMUI 2021 M. IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO BUVO SKIRTA:

108 tūkst. Eur universalios arenos įrengimo
parengiamiesiems darbams.

190 tūkst. Eur Švenčionių rajono sporto
centrui.

Kūno kultūros ir sporto politikos Švenčionių rajono
savivaldybėje įgyvendinimui 2021 m. iš savivaldybės biudžeto
buvo skirta 342 tūkst. Eur, iš jų:
24 tūkst. Eur sporto aikštelių remontui ir
projektų koofinansavimui. 18 tūkst. Eur
skirta sporto klubams remti.

Programos „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje 2021 m. įgyvendinimui skirta 1
tūkst. Eur.
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GERĖJANTI SPORTO INFRASTRUKTŪRA
2020 M. PRADŽIOJE SPORTO RĖMIMO FONDUI BUVO PATEIKTA
KONKURSINĖ PROJEKTO ,,NAUJA ERDVĖ - NAUJOS GALIMYBĖS
SPORTUOJANČIAI BENDRUOMENEI“ PARAIŠKA

2021 m. rugsėjo 24 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos stadione buvo oficialiai atverta dar
viena viešoji erdvė sportuojantiems

Birželio mėnesį, pasibaigus ilgam vertinimo laikotarpiui, projekto paraiška gavo 95
balus ir buvo įvertinta teigiamai.
2021 m. buvo įrengta nauja sportinė erdvė.

Naujai įrengtos sportinės erdvės atidarymo
šventėje dalyvius sveikino Švenčionių rajono
savivaldybės
meras
Rimantas
Klipčius.
Džiaugdamasis, kad rajone atsiranda vis daugiau
erdvių, kuriose gali sportuoti kiekvienas norintis,
skatino visus įvertinti tokią gerą sporto infrastruktūrą
ir ja naudotis. Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos direktorė Rima Razmienė džiaugėsi, kad
erdvė yra įrengta šios mokyklos kieme, kadangi
vaikams ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu atsirado
naujos ir itin naudingos veiklos.
Naujos sporto erdvės atidarymo renginyje
simbolinę juostelę perkirpo Švenčionių rajono
savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Švenčionių
Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorė Rima
Razmienė ir Švenčionių rajono sporto centro
vyriausioji specialistė Lina Lamauskienė.
Švenčionių rajono savivaldybė bei visa sporto
bendruomenė ir toliau atkakliai siekia užtikrinti
viešas, prieinamas sporto ir laisvalaikio paslaugas,
siekiant auginti stiprią, sveiką, aktyvią jaunąją kartą,
sudaryti sąlygas sportuoti tiek vaikams, tiek
profesionaliems sportininkams.
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Įgyvendinant projektą buvo įrengta sportinė erdvė, įsigyti lauko treniruoklių,
gimnastikos įrenginių ir futbolo vartų komplektai. Gimnastikos aikštelėje
buvo įrengta sportinė danga.
TOKS KONTRASTAS TARP BUVUSIOS IR DABAR ESANČIOS ERDVĖS
LABAI DŽIUGINA😊
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SUREMONTUOTA / ATNAUJINTA KREPŠINIO
AIKŠTELĖ, ESANTI A. RYMO G. ŠVENČIONYSE

2021 M. BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS
,,SPORTO AIKŠTYNO LENTUPIO G. 32, ŠVENČIONIŲ M.,
ŠVENČIONIŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“
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PLANUOJAMOS ARENOS VIZUALIZACIJA

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS
„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.

2021 m. vasario 15 d. 16 vyko Švenčionėlių arenos projektinių
pasiūlymų viešasis aptarimas su visuomene.
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.
2021 metais intensyviai buvo vykdomi arenos projektavimo
darbai, buvo parengtas techninis projektas ir atlikta jo ekspertizė.
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RENGINIAI, VARŽYBOS
2021 metai dėl besitęsiančios pandemijos nebuvo gausūs renginių, tačiau tradiciniai renginiai, pakoregavę savo programas, įvyko sėkmingai: 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

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Visas video filmas
https://www.facebook.com/122112132
7917047/videos/184527389670526
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KREPŠINIO TURNYRAS 3X3 VALSTYBĖS
DIENAI PAMINĖTI

IŠLYDĖJIMO Į TOKIJĄ AKIMIRKOS
Būrys lengvosios atletikos atstovų, tarp
kurių ir Artur Mastianica su treneriu Viktoru
Meškausku, iškeliavo į tolimąją Japoniją,
kurioje vyko Olimpinės varžybos!
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ŠVENČIONIŲ MIESTO 535 METŲ ŠVENTĖS 3X3
TURNYRAS

BĖGIMO ŠVENČIONIŲ MIESTO 535 METŲ ŠVENTĖS PROGA ŠVENČIONIŲ GATVĖMIS AKIMIRKOS
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2021 metų rugsėjo 17–19 dienomis, Palangoje vyko kasmetinis FESTIVALIS „SPORTAS VISIEMS
2021“. Šiame renginyje jau 5 metus iš eilės dalyvavo ir Švenčionių rajono sporto centro moterų kolektyvas
„Volungės“.
Ačiū Renatai Grigianecienei už iniciatyvą moterų sportui mūsų rajone!

SPALIO 9 D.
SARIŲ EŽERE
VYKUSIO
ATVIRŲ
ŠVENČIONIŲ
RAJONO
SPININGAVIMO
IŠ VALČIŲ
VARŽYBŲ
AKIMIRKOS 🐟
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ŠVENTINIO SPORTINIO BĖGIMO ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO
GATVĖMIS PER ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO 160-TIES METŲ
SUKAKTĮ AKIMIRKOS
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PASIEKIMAI
LAF TAURĖS VARŽYBOS ŠIAULIUOSE

LIETUVOS JAUNIŲ ČEMPIONATAS 2021 M.

2021 metų vasario 5–6
dienomis Šiauliuose vyko Lietuvos
lengvosios atletikos federacijos taurės
varžybos. Šiais metais pirmose
surengtose varžybose dalyvavo ir
mūsų
rajono
sporto
centro
sportininkai. Geriausiai jose pasirodė
Lukas Tarasevičius (treneris Zenonas
Zenkevičius). Jis nugalėjo 3000 m
rungtyje ir antras finišavo 1500 m
distancijoje. 400 m rungtyje antras
finišavo Daniel Golovacki (trenerė
Gražina Michniova), apmaudžiai vos
0,03 sek. pralaimėjęs pirmąją vietą
užėmusiam sportininkui.

2021 vasario 27 d. Kaune vyko Lietuvos jaunių
lengvosios atletikos čempionatas! 🔥 Puikiai pasirodė
mūsų rajono ėjikai! 1⃣-ąją vietą iškovojo Tauras
Grincevicius,
2⃣-ąsias
vietas
laimėjo
Nora
Meškauskaitė ir Lukas Lasevičius, 3⃣-ąją vietą laimėjo
Mantas Balevičius‼️Ugnė Kerulytė užėmė 4 vietą,
Gabija Užlytė 6 vietą!
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APIE MUS RAŠO...
Politiko ir trenerio darbą derinantis Zenonas Zenkevičius: „Neįsivaizduoju gyvenimo be tikslo, bendravimo su sportininkais“
https://www.sportas.info/lengvoji-atletika/politiko-ir-trenerio-darba-derinantis-zenonas-zenkevicius-neisivaizduoju-gyvenimo-betikslo-bendravimo-su-sportininkais/?fbclid=IwAR0aCedUJChvScKYZTkNOB4lVEsTpy6Bg8tlVi6nmbdV9pR3oCGWj7Iz6k

ERIK ČERNIAVSKI – DUKART LIETUVOS JAUNIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONAS
2021 metų vasario 26–27 dienomis Kaune vyko Lietuvos
lengvosios atletikos jaunių čempionatas. Puikiai jame startavo
Švenčionių rajono sporto centro trenerio Zenono Zenkevičiaus
auklėtinis Erik Černiavski, tapęs čempionu 1000 ir 3000 m
distancijose.
Švenčionių rajono lengvaatlečių jaunių komanda rajonų grupėje
užėmė pirmąją vietą.
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LIETUVOS JAUNUČIŲ ČEMPIONATAS 2021 M.

LIETUVOS KROSO TAURĖS I ETAPAS

Stipriausi Lietuvos jaunučiai kovo 4 dieną susirinko Klaipėdoje, kur
vyko Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos čempionatas! Puikiai pasirodė
Justė Perveneckaitė (treneris V. Meškauskas) 2000 m sportinio ėjimo
rungtyje ir Liudas Grincevičius (treneris V. Meškauskas) 3000 m sportinio
ėjimo rungtyje iškovoję pirmas vietas, trečią vietą užėmė Augustas Usovas
600 m bėgimo rungtyje, penktą vietą Einoras Žavoronkovas 3000 m
sportinio ėjimo rungtyje.

Palangoje vyko Lietuvos kroso taurės I etapas. Puikiai pasirodė
Švenčionių rajono sporto centro lengvaatlečiai.
Suaugusiųjų amžiaus grupėje pirmas tris vietas užėmė Švenčionių
sportininkai - Lukas Tarasevičius, Rimvydas Alminas ir Aivaras
Čekanavičius (treneris Z. Zenkevičius), jaunimo amžiaus grupėje pirmą
vietą iškovojo Justas Sažinas (treneris R. Turla), jaunių amžiaus grupėje
pirmą vietą iškovojo Erik Černiavski (treneris Z. Zenkevičius). Laurynas
Grachovskis užėmė 6 vietą.

LT GRAPPLING ČEMPIONATAS
Slovakijoje,
Dudincuose,
vykusiose
„Dudinskapatdesiatka“
sportinio ėjimo varžybose
Arturas Mastianica 50 km
nuotolį įveikė per 3 val. 48
min. ir distancijoje finišavo
antras. Tokiu rezultatu ne tik
įvykdė
Tokijo
žaidynių
normatyvą (3 val. 50 min.),
bet ir pagerino 13 metų
Lietuvos rekordą.

(Vilnius 2021-04-10) U-13 amžiaus grupė,
svorio kategorija - 44 kg.
I vieta Ugnius Chromovas.

LT GRAPPLING
JAUNUČIŲ, JAUNIŲ,
JAUNIMO
ČEMPIONATAS (Ukmergė
2021-05-01)
Amžiaus grupėje U-13 svorio
kategorijoje + 56 kg. III vietą
užėmė Adrijus Kirilovas!
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LIETUVOS KROSO TAURĖS II ETAPAS
2021 m. balandžio 17 d. Šiauliuose vyko Lietuvos kroso
taurės II etapas. Puikiai pasirodė Švenčionių rajono sporto centro
lengvaatlečiai, iškovoję tris pirmąsias vietas savo amžiaus grupėse.
Jaunių amžiaus grupėje 4000 m rungtyje pirmą vietą iškovojo
Erik Černiavski (treneris Zenonas Zenkevičius).
Jaunimo amžiaus grupėje 6000 m rungtyje pirmą vietą
iškovojo Justas Sažinas (treneris Raimondas Turla).
Suaugusiųjų amžiaus grupėje 6000 m rungtyje pirmąją vietą
iškovojo Aivaras Čekanavičius, (treneris Zenonas Zenkevičius).

Gegužės 1 d. Palangoje vyko LIETUVOS PAVASARIO KROSO

ČEMPIONATAS IR LIETUVOS KROSO TAURĖS TREČIAS
ETAPAS.
Pirmas tris vietas suaugusiųjų amžiaus grupėje 8000 m bėgimo rungtyje
užėmė Lukas Tarasevičius, Modestas Dirsė, Rimvydas Alminas, visus juos
treniruoja treneris Zenonas Zenkevičius.
Jaunimo amžiaus grupėje 6000 m bėgimo rungtyje čempionu tapo Justas
Sažinas, treneris Raimondas Turla.
Komandinėje įskaitoje rajonas užėmė antrą vietą.

Marijampolės

LENGVOSIOS ATLETIKOS
VAIKŲ IR JAUNUČIŲ ČEMPIONATAS, kur
startavo mūsų rajono sportininkai. Geriausiai pasirodė
jaunučių amžiaus grupėje Augustas Usovas (treneris
Raimondas Turla) 400 m rungtyje užėmęs antrą vietą, Erika
Pavlova (trenerė Gražina Michniova) šuolio į tolį rungtyje
užėmusi trečią vietą. Ketvirtą vietą užėmė Robertas
Jurgelianecas (trenerė Gražina Michniova).
Vaikų amžius grupėje ketvirtą vietą užėmė Faustas
Michniovas (trenerė Gražina Michniova), penktą – Aurelija
Petrėnaitė (treneris Raimondas Turla).
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Marijampolės

LENGVOSIOS
ATLETIKOS
ČEMPIONATE STARTAVO JAUNIŲ IR JAUNIMO
AMŽIAUS GRUPIŲ ŠVENČIONIŲ LENGVAATLEČIAI.
Pirmą vietą jaunių amžiaus grupėje užėmė Erik Černiavski (treneris
Zenonas Zenkevičius) 3000 m bėgimo rungtyje, antras vietas užėmė Emilij
Januševskij (treneris Raimondas Turla) 400 m bėgimo rungtyje, Tomaš
Pozlevič (treneris Zenonas Zenkevičius) 200 m bėgimo rungtyje, Angelė
Andriukianec (trenerė Gražina Michniova) disko metimo rungtyje.
Jaunimo amžiaus grupėje trečią vietą užėmė Gytis Andreikėnas
(treneris Zenonas Zenkevičius) 800 m bėgimo rungtyje.

,,AUKŠTAITIJOS TAURĖ – 2021“

Gegužės

28-29

dienomis

PALANGOJE VYKO LIETUVOS
LENGVOSIOS
ATLETIKOS
FEDERACIJOS
TAURĖS
VARŽYBOS. Puikiai pasirodė Zenono
Zenkevičius auklėtiniai Lukas Tarasevičius
laimėjęs 1500 m bėgimo rungtyje, o 3000 m
kliūtinio bėgimo rungtyje užėmė antrą vietą,
Modestas Dirsė 5000 m bėgimo rungtyje
užėmė antrą vietą.
Komandinėje įskaitoje Švenčionių rajonas
užėmė trečią vietą.

Pirmą vietą jaunučių amžiaus grupėje užėmė Augustas
Usovas 600 m bėgimo rungtyje, trečią vietą vaikų amžius grupėje
užėmė Aurelija Petrėnaitė 200 m bėgimo rungtyje, ketvirtą vietą
jaunių amžiaus grupėje užėmė Emilij Januševskij, o šeštą –
Karolina Maslauskaitė 200 m bėgimo rungtyse. Visų treneris
Raimondas Turla.

ČEMPIONĖS!
ŠVENČIONIŲ SC MERGINOS –
LIETUVOS MOTERŲ REGIONINĖS
LYGOS UTENOS REGIONO
NUGALĖTOJOS!
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LIETUVOS VAIKŲ ČEMPIONATAS 2021
M.

Tarptautinę vaikų gynimo dieną Vilniuje vyko Lietuvos
lengvosios atletikos vaikų čempionatas. 1000 m sportinio ėjimo
rungtyje ketvirtą vietą užėmė Ingrida Vaisiūnaitė, šeštą Augustė
Kurnickaja, septintą Emilija Avižaitė, šių sportininkių treneris
Viktoras Meškauskas. 600 m bėgimo rungtyje šeštą vietą užėmė
Aurelija Petrėnaitė, treneris Raimondas Turla.

Lengvosios atletikos varžybos „DZŪKIJOS TAURĖ – 2021”
Jaunių amžiaus grupėje antrą vietą 400 m bėgimo rungtyje užėmė Emilij Januševskij
(treneris Raimondas Turla), trečias vietas užėmė Ignas Bitinas (trenerė Gražina
Michniova) 200 m bėgimo rungtyje ir Angelė Andriukianec (trenerė Gražina Michniova)
disko metimo rungtyje.
Jaunučių amžiaus grupėje antras vietas užėmė Erika Pavlova ir Robertas
Jurgelianecas (trenerė Gražina Michniova) trišuolio rungtyse, ketvirtą vietą užėmė
Augustas Usovas (treneris Raimondas Turla) 400 m bėgimo rungtyje.
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KOMANDINIS ČEMPIONATAS
Puikiai pasirodėme Lietuvos sportinio ėjimo taurės
komandiniame čempionate iškovodami 1⃣-ąją vietą ir
aplenkdami antrąją vietą beveik
taškų‼️

TARPTAUTINĖS LENGVOSIOS ATLETIKOS
VARŽYBOS ,, SŪDUVOS TAURĖ 2021“
Pirmas vietas užėmė Daniel Golovacki (trenerė Gražina
Michniova) 200 m bėgimo rungtyje, Lukas Tarasevičius (treneris
Zenonas Zenkevičius) 1500 m ir 3000 m bėgimo rungtyse, antras vietas
užėmė Rimvydas Alminas (treneris Zenonas Zenkevičius) 1500 m ir
3000 m bėgimo rungtyse, trečias vietas užėmė Daniel Golovacki
(trenerė Gražina Michniova) 100 m bėgimo rungtyje, Jevgenij Kirilenko
(trenerė Gražina Michniova) 200 m ir 400 m bėgimo rungtyse, Gabija
Bitinaitė (trenerė Gražina Michniova) 100 m barjerinio bėgimo rungtyje
ir Modestas Dirsė (treneris Zenonas Zenkevičius) 1500 m ir 3000 m
bėgimo rungtyse.
Jaunių amžiaus grupėje antras vietas užėmė Erik Černiavski
(treneris Zenonas Zenkevičius) 1500m ir 3000 m bėgimo rungtyse.
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Birželio

25–26

LIETUVOS
LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS. Jame
d.

Palangoje

vyko

Švenčionių rajono sportininkai iškovojo antrą komandinę vietą.
Individualiai trišuolio rungtyje čempionu tapo Paulius
Svarauskas (tr. V. Nekrašas, K. Šapka).
Du kartus vicečempionu tapo Lukas Tarasevičius (tr. Z.
Zenkevičius). Rimvydas Alminas (tr. Z. Zenkevičius) iškovojo
bronzos medalį.

Liepos 2–3 d. Vilniuje vyko LIETUVOS JAUNIMO
LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS. Jame
puikiai pasirodė Erik Černiavski (treneris Zenonas Zenkevičius). Nors
jis yra dar jaunių amžiaus, tai nesutrukdė tapti čempionu dvejose
rungtyse – 1500 m rungtyje jo rezultatas – 4:09,94 (asmeninis
pasiekimas), 5000 m – 16:01,33 (asmeninis pasiekimas).

Birželio 29 d. Vilniuje vyko

SPORTO KLUBO ,,COSMA"
TAURĖS
LENGVOSIOS
ATLETIKOS VARŽYBOS.
Jose dalyvavo ir keli Švenčionių
rajono sporto centro sportininkai.
1500 m rungtyje antrą vietą
iškovojo
Lukas
Tarasevičius
(treneris Zenonas Zenkevičius).
200 m rungtyje trečias finišavo
Daniel Golovacki (trenerė Gražina
Michniova).
Liepos 31 d.– rugpjūčio 1 d. Ogrėje
(Latvija) vyko BALTIJOS ŠALIŲ
JAUNIŲ ČEMPIONATAS. Jame
Lietuvos garbę gynė Švenčionių rajono
sporto
centro auklėtinis Erik
Černiavski,
trenerio
Zenono
Zenkevičiaus mokinys, 3000 m
rungtyje tapo Baltijos jaunių čempionu,
perpus trumpesniame 1500 m nuotolyje
finišavo antras.
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LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS JAUNUČIŲ
ČEMPIONATAS
Pirmą vietą užėmė Justė Perveneckaitė (treneris Viktoras Meškauskas) 2000
m sportinio ėjimo rungtyje, antrą vietą 800 m ir trečią 1500 m bėgimo rungtyse
užėmė Augustas Usovas (treneris Raimondas Turla), trečią vietą užėmė Robertas
Jurgelianecas (trenerė Gražina Michniova) trišuolio rungtyje, o šuolio į tolį
rungtyje šeštą vietą, Erika Pavlova (trenerė Gražina Michniova) trišuolio rungtyje
užėmė ketvirtą, o 100 m barjerinio bėgimo rungtyje šeštą vietą.

LIETUVOS JAUNIŲ
LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS, kuriame puikiai
Liepos

16–17

d.

Alytuje

vyko

pasirodė Švenčionių rajono lengvaatlečiai, komandinėje rajonų įskaitoje
užėmę trečią vietą.
Asmeninėje įskaitoje Erik Černiavski (treneris Zenonas Zenkevičius)
du kartus tapo Lietuvos jaunių čempionu, 1500 m ir 3000 m bėgimo
rungtyse, taip pat pirmą vietą iškovojo Tauras Grincevičius, antrą vietą
Lukas Lasevičius, trečią vietą Mantas Balevičius 10000 m sportinio ėjimo
rungtyje ir trečią vietą iškovojo Nora Meškauskaitė 5000 m sportinio ėjimo
rungtyje, visus juos treniruoja Viktoras Meškauskas. Penktą vietą užėmė
Erika Pavlova (trenerė Gražina Michniova) trišuolio rungtyje.
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Liepos 8 d. Klaipėdoje vyko „VILTIES BĖGIMAS“. Pagrindinė „Vilties bėgimo" idėja
„Už kito viltį“. Kartu buvo vykdomas ir Lietuvos 10 km bėgimo plentu čempionatas. Šiose
varžybose dalyvavo ir Švenčionių rajono sporto centro atstovai. 10 km rungtyje trečią vietą
iškovojo Rimvydas Alminas. Ketvirtas finišavo Aivaras Čekanavičius.
Pusmaratonio rungtyje (21,098 km) nugalėjo Modestas Dirsė.
Visus šiuos bėgikus treniruoja Švenčionių rajono sporto centro treneris Zenonas Zenkevičius.
Liepos 25 d. vyko trisdešimtasis tradicinis ESTAFETINIS BĖGIMAS MEDININKAI–
VILNIUS. Šis bėgimas skirtas 1991 m. liepos 31-osios naktį nelygioje kovoje žuvusiems Lietuvos
pareigūnams. Estafetinis bėgimas tai šventa pareiga pagerbti kritusius, tai tarsi suvokimas, kad
Tėvynę reikia mylėti, saugoti ir branginti.
Po ilgos pertraukos šiame bėgime dalyvavo ir Švenčionėlių „Ridos" atstovai, kurie po atkaklios
kovos iki pat paskutinio etapo sugebėjo nugalėti. Estafetę sudarė 7 etapai maždaug po 5 km.

2021 m. liepos 27–30 d. Ispanijoje vyko
tarptautinis EUROPOS ŠTANGOS

SPAUDIMO

ČEMPIONATAS.

Švenčionių rajono sportininkas Evaldas
Černiauskas laimėjo 1 vietą štangos
spaudime iki 90 kg kategorijoje. Taip pat
laimėjo 2 vietą dvikovėje iki 90 kg svorio
kategorijoje bei 3 vietą absoliučioje įskaitoje
štangos spaudime.
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TARPTAUTINĖSE
SPORTINIO
ĖJIMO
VARŽYBOS DRUSKININKUOSE, kurios vykdomos jau 29
kartą‼️ Puikiai pasirodė ir 1-ąsias vietas iškovojo Artur Mastianica,
Tauras Grincevicius, 2-ąsias vietas laimėjo Nora Meškauskaitė,
Liudas Grincevicius, Mantas Balevičius. Taip pat puikiai pasirodė
Ingrida Vaisiūnaitė, Einoras Žavoronkovas, Deividas Balevičius,
užėmę 4-ąsias vietas, o Ugnė Kerulytė ir Deimantas Kukis – 5-ąsias!

2021-09-12 Vilniuje vyko kasmetinis RIMI VILNIAUS MARATONAS, kuriame puikių rezultatų pasiekė
Švenčionių rajono sporto centro trenerio Zenono Zenkevičiaus auklėtiniai. Pagrindinės maratono distancijos (42 km
195 m) nugalėtoju tapo Lukas Tarasevičius. Pusmaratonio distancijoje (21 km 98 m) 2 vietą iškovojo Modestas Dirsė.
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LTOK PRIZAS „CITIUS. ALTIUS. FORTIUS“
LTOK pagerbti Lietuvos sportui nusipelnę asmenys.
„Viktoras Meškauskas – ėjikas, treneris. Daugkartinis Lietuvos
sportinio ėjimo čempionas ir rekordininkas, Europos ir pasaulio
čempionatų, olimpinių žaidynių Barselonoje dalyvis.”
Sveikiname trenerį Viktorą Meškauską! Puikūs rezultatai, kurie
garsina ne tik Lietuvą, bet ir mūsų rajoną!

Palangoje vyko LIETUVOS MOKINIŲ KROSO IR KROSO ESTAFEČIŲ
ČEMPIONATAS. Pirmą vietą jaunučių amžiaus grupėje 1000 m bėgimo rungtyje
iškovojo Augustas Usovas (treneris R. Turla), ketvirtą vietą jaunių amžiaus grupėje 3000
m bėgimo rungtyje – Laurynas Grochovskis (treneris Z. Zenkevičius), šeštą vietą vaikų
amžiaus grupėje 500 m bėgimo rungtyje – Eglė Pociūtė (treneris R. Turla).
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Spalio 2 d. Jurbarke vyko LIETUVOS KROSO TAURĖS V
ETAPAS. Jame nugalėtoju vyrų 6000 m rungtyje tapo Lukas Tarasevičius
(treneris Zenonas Zenkevičius), trečias finišavo Rimvydas Alminas (treneris
Zenonas Zenkevičius), ketvirtas – Aivaras Čekanavičius (treneris Zenonas
Zenkevičius).
Jaunimo grupėje tokio pat ilgio distancijoje Justas Sažinas (treneris
Raimondas Turla) atbėgo trečias, Gytis Andreikėnas (treneris Zenonas
Zenkevičius) finišavo ketvirtas.

XXI TARPTAUTINĖS BĖGIMO VARŽYBOS ,,GINTARINĖ JŪRMYLĖ''
Vienos jūrmylės bėgime suaugusiųjų grupėje antrą vietą užėmė Lukas Tarasevičius (treneris Zenonas
Zenkevičius), jaunimo amžiaus grupėje antrą vietą užėmė Justas Sažinas (treneris Raimondas Turla), trečią Gytis
Andreikėnas (treneris Zenonas Zenkevičius), jaunučių amžiaus grupėje trečią vietą užėmė Augustas Usovas
(treneris Raimondas Turla).

Šiauliuose vyko LIETUVOS VAIKŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS OLIMPINIŲ
VILČIŲ ČEMPIONATAS RAJONŲ GRUPĖJE, kur puikiai pasirodė ir mūsų rajono
sportininkai.
Antrą vietą užėmė Faustas Michniovas (trenerė Gražina Michniova) 60 m barjerinio
bėgimo rungtyje, trečią vietą užėmė Ingrida Vaisiūnaitė, ketvirtą – Augustė Kurnickaja,
penktą – Gabrielė Žavoronkova 1000 m sportinio ėjimo rungtyje, sportininkes treniruoja
treneris Viktoras Meškauskas.
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RKL SEZONAS PRADĖTAS PERGALE!
Spalio 23 dieną Švenčionėlių ,,Ridos“ krepšinio komanda
startavo ,,TOP SPORT REGIONŲ KREPŠINIO
LYGA“ 2021–2022 m. čempionate. Ta proga komandą,
svečius ir žiūrovus atvyko pasveikinti Švenčionių rajono
savivaldybės meras Rimantas Klipčius.
Rungtynės visus 4 kėlinius vyko labai atkakliai, po kelis
kartus pirmavo tai viena, tai kita komanda, tačiau ketvirto
kėlinio antroje pusėje trenerio Tado Garlos vadovaujami
Švenčionėlių ,,Ridos“ krepšininkai palaužė svečius iš Alytaus
,,SRC-Dzūkijos“ ir pelnytai nugalėjo rezultatu 75:66.
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2021 metais Švenčionių rajono sporto centro merginų futbolo komanda pirmą
kartą dalyvavo MOTERŲ PIRMOS LYGOS ČEMPIONATE ir po daug metų
sugrąžino didįjį futbolą į Švenčionių stadioną.
Merginų tobulėjimas buvo akivaizdus ir netgi vartininkė Augustė Cvetkovaitė du
kartus buvo kviečiama į Lietuvos WU 17 rinktinę, kelios merginos jau žaidė ir A lygoje,
Augustė Cvetkovaitė, Fausta Rusteikaitė, Viva Viktorija Menkovaitė, Elvita
Vilkavickaitė, Deimantė Šiaudinytė sėkmingai žaidžia FK Utenis merginų Elitinės lygos
čempionate.
Be to, Švenčionių futbolininkės šiais metais debiutavo ir Lietuvos moterų
Regioninės lygos čempionate, kur Utenos regione tapo nugalėtojomis, Augustė
Cvetkovaitė tapo geriausia turnyro vartininke, Lauryna Andrijauskaitė rezultatyviausia
žaidėja.
AČIŪ merginoms už nuoširdų darbą ir Švenčionių rajono garsinimą!

BALTIJOS ŠALIŲ KROSO
ČEMPIONATAS IR LIETUVOS KROSO TAURĖS
BAIGIAMASIS ŠEŠTASIS ETAPAS. Šeštame Lietuvos
Palangoje

vyko

kroso taurės etape suaugusiųjų amžiaus grupėje antrą vietą užėmė
Lukas Tarasevičius, penktą – Aivaras Čekanavičius, šeštą –
Rimvydas Alminas (visų treneris Zenonas Zenkevičius), jaunimo
amžiaus grupėje ketvirtą vietą užėmė Justas Sažinas (treneris
Raimondas Turla), šeštą vietą Gytis Andreikėnas (treneris Zenonas
Zenkevičius).
Sudėjus visų etapų taškus bendroje įskaitoje suaugusiųjų
grupėje pirmas tris vietas užėmė Zenono Zenkevičius auklėtiniai –
Lukas Tarasevičius, Aivaras Čekanavičius ir Rimvydas Alminas.
Jaunimo amžiaus grupėje antrą vietą užėmė Raimondo Turlos
auklėtinis Justas Sažinas.
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2021 m. spalio 22–31 d. Vilniuje VYKO PASAULIO ŠTANGOS
SPAUDIMO ČEMPIONATAS. Spalio 29 d. startavo ir Švenčionių rajono
sportininkė Eglė Turakevičiūtė. Klasikiniame štangos spaudime, svorio kategorijoje iki
63 kg, paspaudusi 100 kilogramų sveriančią štangą ir 2,5 kg aplenkusi savo varžovę,
Eglė užėmė 1-ąją vietą ir tapo čempione šioje svorio kategorijoje. Sveikiname
sportininkę ir trenerį Dainių Juodgudį!
Švenčionių rajono savivaldybės mero vardu Eglę Turakevičiūtę sveikindamas
mero patarėjas Erikas Demidovas akcentavo, jog tai didžiulis laimėjimas – juk nėra
lengva išspausti dvigubai didesnį nei savo svorį, linkėjo nepatirti traumų, nes
sportininkui tai yra bene svarbiausias dalykas, o atkaklumo, ryžto Eglė turinti
pakankamai.

„Didžiuojuosi, kad esu pavyzdys kitiems“,- sakė Eglė Turakevičiūtė, dėkodama
Švenčionių rajono savivaldybės merui Rimantui Klipčiui, jo patarėjui Erikui
Demidovui, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorei Rimai Razmienei, visai
bendruomenei už sveikinimus.

Lapkričio 20 d. Bartninkuose (Vilkaviškio r.) vyko tradicinis
jubiliejinis XX bėgimas „J. BASANAVIČIAUS TĖVIŠKĖ
(OŽKABALIAI) – BARTNINKŲ J. BASANAVIČIAUS
MOKYKLA“ (pernai dėl pandemijos bėgimas nevyko). Susirinko
virš dviejų šimtų bėgikų. Pagerbiant Lietuvos patriarchą,
tradiciškai bėgime dalyvavo ir Švenčionių rajono sporto centro
bėgikai. 5,9 km distancijoje, vyrų grupėje, trečias finišavo
Aivaras Čekanavičius (treneris Zenonas Zenkevičius), jaunių
grupėje Laurynas Grachovskis (treneris Zenonas Zenkevičius) –
ketvirtas.
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APDOVANOTI GERIAUSI RAJONO
SPORTININKAI BEI JŲ TRENERIAI,
ĮTEIKTOS NOMINACIJOS UŽ SPORTINIUS
PASIEKIMUS
Švenčionių rajono sporto centras kartu su Švenčionių
rajono sporto bendruomene ir
Švenčionių rajono
savivaldybės meru Rimantu Klipčiumi išrinko geriausius
2021 metų sportininkus.
Sportininkai buvo išrinkti pagal sportinius rezultatus,
pagal kuriuos į geriausių sportininkų ketvertuką pateko visi Švenčionių rajono sportininkai, kurie yra
patys geriausi ne tik šalyje, bet ir atstovavo Lietuvai pasaulio, Europos čempionatuose bei tapo Lietuvos
čempionais.
Šiais metais įteiktos nominacijos „Geriausias sporto klubas“, Metų iniciatyva“, „Moderniausia
sporto erdvė“.
Sportininkus bei trenerius sveikino ir apdovanojo Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja
Violeta Čepukova ir Švenčionių rajono sporto centro direktorius Artūras Paulauskas.
Geriausiu 2021 metų Švenčionių rajono treneriu tapo Viktoras Meškauskas.
2021 metų Švenčionių rajono geriausių sportininkų ketvertukas:
Adrija Meškauskaitė – lengvoji atletika (treneris V. Meškauskas).
Artūr Mastianica – lengvoji atletika (treneris V. Meškauskas).
Erik Čiarniavski – lengvoji atletika (treneris Z. Zenkevičius).
Eglė Turakevičiūtė (treneris D. Juodgudis).
Nominacija „Geriausias sporto klubas 2021“ įteikta:
• asociacijai „Švenčionių Perkūnas“ už indėlį vystant ir populiarinant krepšinį Švenčionių
rajone;
• sveikatingumo ir sporto klubui „Švenčionėliai“ už sveikos gyvensenos idėjų propagavimą
bei aktyvią sportinę veiklą Švenčionių rajone;
• Jėgos sporto šakų klubui „Grifas“ už aktyvią klubo veiklą bei aukštus sportininkų pasiekimus
2021 metais.
Nominacija „Moderniausia sporto erdvė 2021“ įteikta sporto klubui „Liūto narvas“.
Nominacija „Metų iniciatyva 2021“ įteikta Mindaugui Švereikai už iniciatyvą ir kūrybišką sportinių
idėjų propagavimą tarp jaunimo.
Atminimo medaliai įteikti Švenčionėlių merginų futbolo komandai.
Švenčionių rajono savivaldybės mero padėkomis už aukštus pasiekimus ir laimėjimus
respublikinėse varžybose apdovanoti šie rajono sportininkai:
Martynas Basys, grappling imtynės (treneris D. Burokas);
Tauras Grincevičius, lengvoji atletika (treneris V. Meškauskas);
Jevgenij Kirilenko, lengvoji atletika (trenerė G. Michniova);
Adrijus
Kirilovas,
grappling
imtynės (treneris D. Burokas);
Nora
Meškauskaitė,
lengvoji
atletika (treneris V. Meškauskas);
Justas Sažinas, lengvoji atletika
(treneris R. Turla);
Lukas
Tarasevičius,
lengvoji
atletika (treneris Z. Zenkevičius);
Augustas Usovas, lengvoji atletika
(treneris R. Turla).
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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.
Nuo 2020-11-07 iki 2021-06-30 vyriausybei paskelbus
karantiną, nuo 2021-07-01 vyriausybei paskelbus valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl (Covid - 19) plitimo
grėsmių Viešosios tvarkos specialistai teikė prioritetą Covid - 19
plitimo prevenciniams veiksmams bei kovai su Covid-19 liga.
Dirbo mobiliam Covid - 19 patikros punkte – tikrino atvykusių
pasitikrinti asmenų dokumentus, atvykimo laiką, reguliavo eiles,
užtikrino nustatytų reikalavimų laikymąsi ir viešąją tvarką
punkte. Tikrino, kaip viešojo transporto paslaugų teikėjai
užtikrina LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės
lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo
(toliau – Operacijų vadovo) sprendimu nustatytų paslaugų
teikimo būtinųjų sąlygų laikymąsi. Kiekvieną darbo dieną
kontroliavo Operacijų vadovo sprendimais nustatytų
reikalavimų laikymąsi dėl:
• elgesio parkuose ir viešose erdvėse;
• saugaus kontakto laikymosi (būriavimosi);
• asmens apsaugos priemonių naudojimo
viešose vietose;
• vaikų žaidimų aikštelių naudojimo ribojimo;
• užsiėmimų atvirose erdvėse reikalavimų laikymosi.
Kiekvieną darbo dieną (pagal atskirus nurodymus ir poilsio dienomis) tikrino, kaip parduotuvių,
turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų administracijos užtikrina Operacijų vadovo sprendimais
nustatytų būtinųjų sąlygų prekybos vietoms laikymąsi (patikrinimo metu nustatyta 14 pažeidimų).
Kiekvieną darbo dieną buvo pavesta pagal galiojusius Operacijų vadovo sprendimus tikrinti asmenų,
turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID - 19 liga, bei asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio
valstybių, kurių izoliavimo vieta savivaldybės administracijos numatytose patalpose, namuose ar kitoje
gyvenamojoje aplinkoje, tikrinimą izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi. Per
dieną būdavo patikrinami vidutiniškai 5 asmenys.
Per 2021 metus buvo vykdoma ši kontrolė:
Prekybos viešose vietose, išorinės reklamos
Neprižiūrimų žemės sklypų
Neeksploatuojamų, paliktų be priežiūros transporto priemonių laikymo bendro naudojimo
vietose
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos, gyvūnų laikymo
Vėliavų iškėlimo tvarkos
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 kitų KET pažeidimų
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2021 metais:
Iš
gyventojų
gauti ir
išnagrinėti
prašymai ir
skundai

Surašyti
administracinio
nusižengimo
protokolai

32

Priimti
nutarimai
administracinių
nusižengimų
bylose

132

Išsiųsta
administracinių
nusižengimų
bylų į teismą

24

1

Skirtos
žodinės
pastabos,
įspėjimai
už mažai
pavojingas
veikas

Skirta
piniginių
baudų

76

56

Vykdyta
prevencinių
priemonių ir
reidų

152
(nustatyti
98
pažeidimai)

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLŲ SKAIČIAUS
PALYGINIMAS 2020 IR 2021 METAIS
75

70
53

25

27

21

14
1

1

4

45 str.1 d. LR žmonių 154 str. 1 d. Prekybos
užkrečiamųjų ligų
viešosiose vietose
profilaktikos ir
taisyklių pažeidimas
kontrolės įstatymo
pažeidimas

1

0

346 str. 1 d. LR
365 str. 1 d.
366 str. 1 d. Tvarkymo 417 str. 2 d. Kelio
gyvūnų gerovės ir
Savavališkas
ir švaros taisyklių ženklų, žmonių vežimo
apsaugos įstatymo kasinėjimas bendro
pažeidimas
reikalavimų
pažeidimai
naudojimo teritorijoje
nesilaikymas ar kitas
KET pažeidimas

2021 m.

2020 m.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m.
gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų
balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir
informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti,
paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, 6 punktą, bei daugiabučių namų gyventojų pareikštų
prieštaravimų dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose buvo parengti
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymai.

4
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VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ PRIORITETŲ
ŠVENČIONIŲ RAJONE – GYVENTOJŲ SAUGUMAS
Norėdami prisidėti prie šio prioriteto įgyvendinimo, 2021 metais,
kaip ir kiekvienais metais, buvo atnaujintas horizontalus pėsčiųjų perėjų
ženklinimas dažais Pabradės, Švenčionėlių, Švenčionių miestų gatvėse,
taip pat buvo įgyvendinamos saugaus eismo priemonės – įrenginėjami
kelio ženklai.
Pagal gyventojų prašymą,
Arnionių gatvėje, prie 62, 64, 66
ir 68 daugiabučių namų, įrengtas
nurodomasis kelio ženklas su
rezervuota stovėjimo vieta,
kurioje transporto priemonėms
leidžiama
stovėti
tik
su
specialiais leidimais (leidimai
tvirtinami už priekinio stiklo).
Minėtų namų gyventojai,
turintys transporto priemones ir
parkuojantys
jas
Arnionių
gatvėje, gali kreiptis į Pabradės
seniūniją dėl leidimo statyti
automobilį gavimo. Paslaugos
suteikimas yra nemokamas.

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INDĖLIS Į GYVENTOJŲ SAUGĄ BUVO ĮVERTINTAS
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
Nors Ugniagesių

Nors Ugniagesių globėjo Šv. Florijono diena buvo minima gegužės 4 ąją, Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamentas tądien sveikino ir
pagerbė daug valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų,
darbuotojų bei kitus asmenis, prisidėjusius prie gyventojų saugumo, už
nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą.
Dėkojame Vilniaus Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojui Evaldui Tamašauskui, Civilinės saugos skyriaus viršininkui Donatui
Gurevičiui bei Švenčionių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Sigitui Jusiui už susitikimą, įteiktus apdovanojimus bei nepertraukiamą
bendradarbiavimą sprendžiant civilinės saugos klausimus, už skiriamą didelį dėmesį priešgaisrinės saugos organizavimui.
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GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS
KOMISARIATU
VILNIAUS APSKRITIES POLICIJOS PAREIGŪNŲ IR INSTITUCIJŲ
APDOVANOJIMO AKIMIRKOS VALDOVŲ RŪMUOSE 2021-10-01.
Angelų sargų dienos proga sveikinimai policijos bendruomenei, dėkojama už
pasiaukojantį darbą, atsidavimą ir visuomenės saugumą!
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ŠENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO APSILANKYMO RAJONO SENIŪNIJOSE
AKIMIRKOS
Buvo organizuojami reguliarūs susitikimai, kuriuose policijos atstovai aptardavo ketvirčio nusikalstamumo situaciją rajone, dalinosi viešosios
tvarkos užtikrinimo įžvalgomis, diskutavo kitais aktualiais klausimais.
JAUKAUS IR TURININGO SUSITIKIMO SU SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE
NETOLERAVIMO SKATINIMO AKIMIRKOS
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ŠENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO BENDRADARBIAVIMAS SU RAJONO ĮSTAIGOMIS
Socialinės pagalbos namuose vyko susitikimas su Švenčionių rajono policijos komisariato veiklos
skyriaus bendruomenės pareigūnais: vyresniąja tyrėja Ilma Gudaityte, vyriausiuoju tyrėju Giedrium
Kamarausku.
Bendruomenės pareigūnams pristatytas projektas ENI-LLB-2-301 „Building social house for
better social services, livelihood in cross border region“, supažindinta su projekto veiklomis bei
tikslinėmis grupėmis, taip pat su Socialinės pagalbos namų vidaus tvarkos taisyklėmis, socialinių
paslaugų teikimo sąlygomis, parodytos patalpos. Svarbiausia, aptarta apie tiesioginį bendradarbiavimą
su policijos pareigūnais.
Džiaugiamės pažintimi ir tikimės pasiekti užsibrėžtų tikslų, sėkmingai veikiant tarpinstituciam
bendradarbiavimui.
MALONAUS VIZITO PABRADĖS ,,RYTO'' GIMNAZIJOJE AKIMIRKOS

Spalio 13 dieną buvo minima Europos
saugaus eismo diena. Šią dieną siekiama atkreipti
visuomenės dėmesį į keliuose slypinčius pavojus,
atsargiau elgtis keliuose. Pabradės VDC
,,Šaltinėlis‘‘ sulaukė Švenčionių rajono policijos
komisariato pareigūnų Giedriaus Kamarausko ir
Ilmos Gudaitytės. Pareigūnai papasakojo vaikams
saugaus elgesio keliuose taisykles, į ką reikia
atkreipti dėmesį ir svarbiausius dalykus.
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PRAKTINĖS PAMOKĖLĖS SU ŠVENČIONIŲ ZIGMO
ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PIRMOKAIS AKIMIRKOS

VIZITAS ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ KARALIAUS
MINDAUGO GIMNAZIJOJE

Bendrauta saugaus eismo
tema ir prisimintos Kelių eismo
taisyklės tiek pėstiesiems, tiek
ratuotiems.
APSILANKYMO KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO
CENTRE AKIMIRKOS
Su vaikais diskutuota pastaruoju metu ypač aktualiomis
sukčiavimo prevencijos bei saugaus eismo temomis (paspirtukai,
dviračiai).
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BENDRADARBIAVIMO SU ŠVENČIONĖLIŲ IR PABRADĖS VAIKŲ
GLOBOS ĮSTAIGOMIS AKIMIRKOS
Susitikimai su nepilnamečiais, siekiant išaiškinti kylančias grėsmes ir
galimas pasekmes dėl prekybos žmonėmis formų ir rūšių.

TARPTAUTINĖS TOLERANCIJOS DIENOS
MINĖJIMO PABRADĖS VDC ,,ŠALTINĖLIS‘‘
AKIMIRKOS
Pareigūnai supažindino vaikus, kodėl šią dieną skatinama
atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių ir tautybių
žmones, sergančius bei turinčius problemų, toleranciją.
Pareigūnai parodė vaizdinę medžiagą, diskutavo su vaikais
apie smurtą artimoje aplinkoje, aptarė smurto rūšis.
VIZITAS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE
VYKDANT APMOKYMUS DĖL PIROTECHNIKOS
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Į GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO POLIGONĄ PABRADĖJE BUVO ATGABENTA IR PRADĖTA INSTALIUOTI MOBILI STEBĖJIMO
ĮRANGA, KURI FIKSUOS RADIONUKLIDŲ KIEKIO POKYČIUS ORE
Naujoji įranga papildys ir sustiprins Lietuvos turimus galimo radioaktyviojo užterštumo stebėjimo pajėgumus.
Šiuo metu visoje Lietuvos teritorijoje veikia 43 ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo stebėjimo sotys RADIS, kurių duomenys yra skelbiami
kasdien nuolat viešai: https://www.rsc.lt/radis
Stebėjimo įranga sudarys pagrindą stiprinti mūsų mokslininkų bendradarbiavimą, apsikeitimą patirtimi ir žiniomis radiacinio fono stebėjimų srityje
bei gebėjimą atitinkamai reaguoti į radioaktyvaus užterštumo atsiradimą regione, juo labiau pradėjus veikti Astravo AE.
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ŠVENČIONIŲ RAJONAS –
ENERGIJA TRYKŠTANTIS
KRAŠTAS
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ŠALYJE VYRAUJANT PANDEMIJAI ŠVENTĖS KULTŪROS SKYRIUOSE, MOKYKLOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE BUVO ŠVENČIAMOS /
MINIMOS NUOTOLIU BŪDU, PASITELKIANT VAIZDINĘ PLATFORMĄ (buvo kuriami trumpametražiai filmukai Full HD raiškoje, vaizdo
įrašai ir kt.)
SAUSIO 13-OJI

VASARIO 16-OJI
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KOVO 11-OJI
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MOTINOS DIENAI SKIRTO KONCERTO
AKIMIRKOS

Kol dar šalyje buvo karantinas Kultūros darbuotojų diena buvo minima taip...(Balandžio 15 d.)

GYVO GARSO KONCERTAS PABRADĖJE – PUČIAMŲJŲ
KVINTETO „PABBRASS“ SOLINIS PASIRODYMAS

MOTINOS DIENOS
PAMINĖJIMAS PABRADĖJE
311

Originalus Švenčionėlių kultūros centro sveikinimas Motinos dienos proga
(https://www.youtube.com/channel/UC5aIVoDGVbVRfSAJs-k0K2A)

JONINĖS 2021
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VALSTYBĖS (KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS AKIMIRKOS
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MINI 450-ASIS PABRADĖS MIESTO VARDO
JUBILIEJUS
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VAISTAŽOLIŲ RINKIMO ČEMPIONATO „ŠVENČIONYS – LIETUVOS
VAISTAŽOLIŲ SOSTINĖ 2021“ AKIMIRKOS
2021 m. liepos 23 d. pasklido
laukuose vaikai, jaunimas –
žoliaujantys, kvėpuojantys vasaros
kvapais. Vyko jau 7-asis vaistažolių
rinkimo čempionatas, kuriame šiais
metais dalyvavo 15 komandų.
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ŠVENČIONIŲ MIESTO 535 METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖS AKIMIRKOS

316

RUGPJŪČIO 14 D.,
VIDUTINĖS KAIME
PRAŪŽUSIO
PIRMOJO
ŠVENČIONIŲ
RAJONO
BENDRUOMENIŲ
SĄSKRYDŽIO
„KURKIME
TRADICIJAS,
KURIOS VIENIJA
NALŠIOS ŽEMĖJE“
AKIMIRKOS

ADUTIŠKIO MIESTELIO ŠVENTĖS, VYKUSIOS RUGSĖJO 17 D., AKIMIRKOS 🎶
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Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos bažnyčioje vykusių mišių, kuriose buvo
prisimintas kunigas Benediktas Krištaponis ir vargonininkas Leonas Bielinis bei pristatyta
prof. Rita Regina Trimonienės knyga „Išlikti ir nepalūžti“ akimirkos.

Kaip ir kasmet, rugsėjui atveriant rudens vartus, Rytų Aukštaitijos vasaros
sostinė Labanoras subūrė daug savo kraštiečių ir miestelio svečių į
nepaprastai gražią šventę LABANORINĘ.
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GEDULO IR VILTIES DIENOS MINĖJIMAS
Birželio 14 dieną Lietuvoje minima Gedulo
ir Vilties diena. Šiemet 80-osios šios tragiškos
mūsų šaliai sukakties metinės Švenčionėlių Švč.
Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje
pradėtos 11 val. 59 min. – tuo pačiu metu kaip ir
visoje Lietuvoje, paskelbus Visuotinę tylos
minutę. Buvo aukojamos Šv. Mišios raudonojo
teroro aukų atminimui. Po jų vyko tremtinių
pagerbimo ceremonija, kur kalbėjo Švenčionių
rajono meras Rimantas Klipčius, Seimo narys
Gintautas
Kindurys,
tremtinė
Veronika
Garnevičiūtė – Charačidi, buvo skaitomos
tremtinių Algimanto Cimbolaičio, Vytauto
Mačiuikos, Zuzanos Vilkavickaitės, politinio
kalinio sesers Aldonos Gabalienės eilės.
Po pagerbimo ceremonijos bažnyčioje
renginio dalyviai ir tremtiniai rinkosi
Švenčionėliuose prie paminklinio akmens ir
geležinkelio stoties perone, kur buvo padėtos
gėlės ir uždegtos atminimo žvakutės.
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ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO 160-TIES METŲ SUKAKTIES ŠVENTĖS, KURI ĮVYKO 2021 M.
RUGSĖJO 18 D., AKIMIRKOS 🎶
Švenčionėlių miesto kultūros centras
rugsėjo18 d. organizavo miesto šventę „Čia
mūsų miestas“ ir minėjo Švenčionėlių miesto
160 - ties metų sukaktį, kurioje renginių ir
reginių gausa maloniai džiugino visų amžiaus
grupių žiūrovus.
Vyko tradicinių amatų ir tautodailininkų
mugė.
10 valandą prasidėjo šventinis sportinis
bėgimas Švenčionėlių miesto gatvėmis.
Dalyvavo gausus būrys sporto gerbėjų.
13 val. prasidėjo VII-asis regioninis
liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis
“Ant Sarios krantų“. Dalyvavo net 6 kapelos: iš
Visagino miesto, Zarasų, Ignalinos, Molėtų ir
Švenčionių rajonų.
Veikė
vaikų
pramogų
kiemelis.
Mažiesiems gerą nuotaiką ir žaidimus vedė Gyvi
Žaislai.
Šventės metu dalyvavo Ignalinos Karo
prievolės ir komplektavimo poskyris su kliūčių
ruožu. KASP Didžiosios kovos apygardos 808os kuopos savanoriai pristatė ginklų parodą.
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RUGSĖJO 25 D. ŠVENČIONYSE SURENGTOS RUDENS GĖRYBIŲ
MUGĖS „KERMOŠIUS – ANT RUBEŽIAUS“ AKIMIRKOS

Nors švenčioniškių ir miesto svečių nelepino saulėtas
oras, puiki ir šventiška nuotaika nušvietė visą aikštę.
Susirinkusius šventėn pasveikino savivaldybės meras
Rimantas Klipčius. „Džiugu, kaip ir kasmet, matyti
susirinkusius rudens gėrybių mugėje „Kermošius – ant
rubežiaus“, nes ši šventė jau tapo tradiciniu rudens
renginiu, skirtu padėkoti ūkininkams ir žemę dirbantiems
žmonėms bei puoselėjantiems žemdirbiškas tradicijas ir
gražiai tvarkantiems savo gyvenamąją aplinką. Dėkoju
Jums už jūsų triūsą ir džiaugiuosi, kad mūsų rajonas gali
didžiuotis darbščiais savo krašto žemdirbiais bei
pavyzdingai besitvarkančiais aplinką kraštiečiais“, –
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sveikindamas šventės dalyvius sakė meras.

RENGINIO „PRISĖDAM UN ZOSLANO“ AKIMIRKOS
Nuo seno muzika, daina, šokis leidžia mums
atsipalaiduoti, susikurti pakilią nuotaiką, be kurios,
regis, neįsivaizduotume nė vienos kalendorinės ar
šeimos šventės, renginio ar festivalio.
2021 m. liepos 23 d. Švenčionių miesto parke
vyko regioninė liaudiškos muzikos ir pasakorių
šventė „Prisėdam un zoslano“. „Un zoslano“
pasėdėti susirinko nemažas būrys kapelų, pasakorių,
armonikierių, atlikėjų.

Originaliai prisijungėm prie AKCIJOS
GELTONA BANGA RITASI PER LIETUVĄ!
Palaikydamos Eurovizijoje dalyvaujančią grupę THE ROOP
Švenčionėlių skulptūros bei
rajono pastatai pasipuošė geltonais akcentais
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AKCIJA VISA „BALTICA“ ŠOKA
ŠVENČIONYSE
Akcija turėjusi vykti Švenčionių miesto parke
(dėl nepalankių oro sąlygų
) buvo perkelta į
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklą. Čia
šokio sūkuryje sukosi Švenčionių miesto kultūros
centro ir Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos
kolektyvai ir mokytojai

2021 m. rugsėjo 17 d. Adutiškio miestelio 520 - ojo jubiliejaus proga vyko ISTORINĖ
INICIATYVA „ADUTIŠKIO ISTORIJA", kurią labai įdomiai vedė Zigmo Žemaičio gimnazijos
istorijos mokytoja Larisa Ustinavičienė. Šios iniciatyvos dėka buvo prisiminta Adutiškio istorija,
pagerbti žuvę Lietuvos partizanai.

PAMINĖTA PASAULINĖ
NEIŠNEŠIOTŲ
NAUJAGIMIŲ DIENA

„BALTOJO PAUKŠČIO“ AKCIJA
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HOLOKAUSTO AUKŲ PAMINĖJIMAS ŠVENČIONIŲ KRAŠTE

IŠKILMINGAS SUTVARKYTŲ
PIRMOJO PASAULINIO KARO
VOKIEČIŲ KAPŲ PAGERBIMAS
RUGSĖJO 20 D. – SPALIO 1 D.
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LUKO SAŽINO PARODOS „ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS XX A.
KARŲ, OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ RETROSPEKTYVOJE“
ATIDARYMO AKIMIRKOS
Atidaryme dalyvavo Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius,
kolekcininkas Lukas Sažinas, trečiojo amžiaus universiteto (TAU)
klausytojai, Švenčionių rajono bendruomenė.
Ši paroda – pristato išskirtinį Kaizerinės Vokietijos ir Carinės Rusijos
karių asmeninių daiktų turėjimą, sprogmenų dėžes ir rakandus Pirmojo
Pasaulinio karo metais.
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RENGINIO ,,ATSKLEISTA BĖLIO EŽERO SALOS PASLAPTIS“
AKIMIRKOS
Į renginį atvyko daug garbingų svečių: Švenčionių rajono savivaldybės
meras Rimantas Klipčius, mero patarėjai Teresa Sansevičienė ir Erikas
Demidovas, mero pavaduotoja Violeta Čepukova ir kt.
Kokią paslaptį saugo Bėlio ežero sala, Nalšios muziejuje gruodžio 10
dieną 13 valandą, vykusiame projekto „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų
mikroregiono tyrimai ir pritaikymas kultūriniam turizmui“ atskleidė
projekto vadovas archeologas, povandenininkas Rokas Kraniauskas.
Atvykusieji į renginį turėjo išskirtinę galimybę pamatyti radinius,
iškeltus iš tiriamų ežerų dugno. Projekto vadovas Rokas Kraniauskas
pristatė ekskliuzyvinę parodą „Bėlio, Bėlaičio ir Sėtikio ežerų lobynai“.
Buvo sudaryta galimybė pirmiesiems pamatyti radinius, eksponuojamus
tik renginio metu. Tik vėliau, kuomet bus parašyta mokslinė ataskaita, o
radiniai bus perduoti saugoti į Nalšios muziejų, juos konservavus ir
restauravus, Švenčionių miesto gyventojai bei svečiai galės pamatyti
nuolatinėje archeologinėje ekspozicijoje.
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EGLIŲ ĮŽIEBIMO ŠVENTĖS MIESTUOSE
ŠVENČIONYS
2021 m. gruodžio 9 d. nuo 12.00 valandos Švenčionių miesto
parke šurmuliavo prekybos mugė, kalėdinės karuselės vežiojo
vaikus. Šventinę nuotaiką parke ir koncertą kartu kūrė ir
miestiečiams dovanojo Švenčionių miesto kultūros centras,
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokyklos mokiniai ir
mokytojai, Švenčionių lopšelio–darželio mažieji auklėtiniai,
Tatjana Šapokienė. Nykštukų dirbtuvėlėse šeimininkavo ir
įvairias veiklas siūlė Švenčionių savivaldybės Viešosios bibliotekos darbuotojos. Vaikai galėjo patys
pasigaminti kalėdinių žaisliukų, išsikepti kalėdinių sausainių. Visus susirinkusius sveikino Švenčionių
rajono meras Rimantas Klipčius.
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ŠVENČIONĖLIAI
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Gruodžio 13 d. vakarą Pabradėje buvo įžiebta Kalėdų
eglutė. Jau nuo 15.00 val. prie Pabradės miesto
kultūros centro šurmuliavo Kalėdinė mugė, o vakare
prie puošnios žaliaskarės vyko muzikinė pasaka „Grinčo išdaigos“. Šventėje netrūko nei staigmenų, nei
linksmybių, ypač mažiesiems, kurie labiausiai laukė pasirodančio Kalėdų Senelio. Atskubėjęs Kalėdų Senelis
kartu su rajono savivaldybės meru Rimantu Klipčiumi, paspaudę „stebuklingą“ mygtuką, įžiebė šventinę
eglutę. Vos sužibus eglutei, dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai. Visos šventės metu veikė „Nykštukų
dirbtuvėlės“, kur visus šiltai pasitiko Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai.
Kiekvienas atėjęs galėjo pasigaminti Kalėdinių žaisliukų, pasivaišinti gardžia arbata ir čia pat keptais
imbieriniais sausainukais. Bene didžiausio dėmesio sulaukė Kalėdų Senelio namelis, kuriame veikė Kalėdų
senelio paštas, o įžiebus miesto eglę visi atėję vaikučiai į namelį ne tik gavo dovanų, bet ir galėjo pabendrauti
ir nusifotografuoti su taip lauktu Kalėdų Seneliu.

329

Antradienio vakarais, beje, kaip ir visoje Lietuvoje, Švenčionių miesto kultūros centre vyko
,,Auksinis protas“ renginiai, pritraukę daug žingeidžių, smalsių ir samprotauti mėgstančių
bendruomenės narių.

2021 metų ,,Auksinis protas“ sezono
komanda nugalėtoja ,,PENKI“

2021 metų ,,Auksinis protas“
pritraukė ir jaunuolius
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DOKUMENTINIO FILMO „ČYSTA FA ARBA GYVENIMAS SU
MUZIKA“ PRISTATYMO AKIMIRKOS
2021 m. gruodžio 13 d. Švenčionių miesto kultūros centre vyko
dokumentinio filmo „Čysta Fa arba gyvenimas su muzika“ pristatymas.
Projekto idėja – užfiksuoti, saugoti ir skleisti unikalią ir autentišką kapelos
„Kaimynai“ muzikavimo tradiciją. Tai filmas apie gyvą liaudiškos muzikos
muzikavimo tradiciją šiuolaikinėje visuomenėje. Asmeniniai išgyvenimai ir
muzikos istorija kiekvieno kapelos dalyvio atmintyje. Unikali Švenčionių
miesto kultūros centro kapela „Kaimynai“ puoselėja Rytų Lietuvos liaudies
tradicijas. Kapelos repertuare vyrauja Švenčionių krašto autentiškos melodijos,
atliekamos šiam kraštui būdingais instrumentais – armonika, cimbolais, basetle,
būgneliu su kuokela ir būgneliu. 5 muzikantai groja nuo vaikystės iš klausos,
nebaigę muzikos mokslų, net nepažįstantys natų, jie turi savitą grojimo techniką
(pirštuotę). Neseniai kapela šventė ir savo 20-ąjį veiklos jubiliejų ir ta proga
išleido kompaktinę plokštelę „Pilkos bitules“.
Filmo dalyviai – tai Švenčionių miesto kultūros centro liaudiškos
muzikos kapelos „Kaimynai“ dalyviai Vytautas Stundžėnas, Valdemaras
Prunskus, Edvardas Gaidelis, Zbignevas Semeniuk, Alfonsas Pošiūnas, kapelos
vadovas Rimantas Ankėnas. Dokumentinio filmo režisierė ir operatorė Agnė
Marcinkevičiūtė, projekto vadovė Inesa Bagdonienė.
Po filmo peržiūros sveikino Švenčionių rajono savivaldybės mero
pavaduotoja Violeta Čepukova, Švenčionių miesto kultūros centro direktorius
Aurimas Baliukonis, folkloro ansamblio „Saulala“ narės.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Švenčionių rajono
savivaldybės administracija
ŠVENČIONIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELOS „KAIMYNAI“ KŪRYBINĖS VEIKLOS 20–MEČIO
JUBILIEJINIO KONCERTO AKIMIRKOS
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KINO KARAVANAS RAJONE
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TURIME KUO DIDŽIUOTIS – SIDABRO GARBĖS ŽENKLAS „UŽ NUOPELNUS" MŪSŲ
RAJONO ATSTOVUI
2021 m. rugsėjo 27 d. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sukvietė į šventę
Vilniaus miesto Rotušėje tautinių bendruomenių atstovus, kultūros ir švietimo darbuotojus – visus, brandinančius ir
turtinančius Lietuvą daugiakultūriškumu ir pagarba tautinei įvairovei, pasididžiuoti ir pasidžiaugti vykdytomis veiklomis.
Džiaugiamės, kad Pabradės miesto kultūros centro direktorė Lolita Vilimienė buvo apdovanota už aktyvią projektinę
veiklą Rytų Lietuvoje, pilietiškumo skatinimą ir kultūros puoselėjimą minint veiklos 20-metį!
Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė iškilmingai įteikė
Lolitai Vilimienei Sidabro garbės ženklą „Už nuopelnus".

PABRADĖS MIESTO KULTŪROS CENTRO
KAMERINIO CHORO „CANTABILE“
VOKALINĖ GRUPĖ APDOVANOTA
AUKŠČIAUSIU TARPTAUTINIU GRAND PRIX
PRIZU ISPANIJOJE
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DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS, KAD BRONISLOVAS VILIMAS PELNĖ GARBINGĄ APDOVANOJIMĄ
NOMINACIJOJE „GERIAUSIAS METŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAS“
Gruodžio 6 d. Vilniaus rotušėje vyko iškilminga prestižinių kultūros apdovanojimų „Auksinis Feniksas” įteikimo
ceremonija! Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia, Lietuvos Respublikos
Kultūros ministras Simonas Kairys, bei daugelis garbių svečių!
Iškilmingos ceremonijos metu buvo įteikti didžiausios šalies kultūros bendruomenės – Lietuvos kultūros centrų
asociacijos apdovanojimai „Auksinis feniksas“.

DIDŽIUOJAMĖS
RAJONO JAUNIMU

GRAND PRIX APDOVANOJIMAS
KATAŽYNAI PARŠUTAI 2021 m. kovo 7 d.
paskelbti tarptautinio festivalio „Žodžiai Agnieškai
Osieckai“, nugalėtojai.
Džiaugiamės, kad aukščiausias Grand Prix
apdovanojimas teko Pabradės miesto kultūros
centro Dainos studijos vadovei, chormeisterei
Katažynai Paršutai.

Tarptautiniame
vokalinės ir instrumentinės
muzikos konkurse ,,Silver
Palm
Baltija”,
kuris
nuotoliniu būdu vyko
Latvijoje, solistė Ineta
Kajato,
atstovavusi
Švenčionėlių
miesto
kultūros centro vaikų
dainavimo
studiją,
konkurse pasirodė̇ 12-14
metų dalyvių grupėje bei
užėmė̇ 3⃣ vietą. Konkursui
ją ruošė vadovė Justina
Šapokaitė Vaitkė.
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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 vienija 30 bendruomenių (77 proc. visų rajono bendruomenių).
Nepaisant šalyje susiklosčiusios pandeminės situacijos, nuo 2021 m. asociacija aktyviai pradėjo
dalyvauti projektinėje veikloje. Organizuotas pirmasis rajoninis bendruomenių sąskrydis „Kurkime
tradicijas, kurios vienija Nalšios žemėje“, kurį finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos. Sąskrydyje dalyvavo 17 rajono bendruomenių.
2021 m. (kaip ir 2020 m.) Švenčionių rajone buvo registruotos 39 kaimo bendruomenės. Kaimo
bendruomenių aktyvumas yra labai skirtingas: 1 – likviduota, 5 – inicijuotas likvidavimas, 10 – veiklų
nevykdė, 23 – aktyviai vykdančios veiklas. Bendruomenės labai skiriasi įtraukties prasme, tai lemia
gyvenamosios vietovės dydis, gyventojų aktyvumas.
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Nuo 2012 m. Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendinama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonė „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 2021 m. parengtas ir patvirtintas 2021 m.
gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-332 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4
priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tvarkos aprašas su priedais.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2021 m. Švenčionių rajono savivaldybei skirtas finansavimas 16 400,00 Eur:
panaudota 16 188,73 Eur, grąžinta 211,27 Eur. Paraiškas pateikė ir finansavimą gavo 11 bendruomeninių organizacijų. Bendruomenės didžiąją dalį lėšų
panaudojo:
➢ kultūrinei ir švietėjiškai veiklai (renginių, ekskursijų organizavimui);
➢ bendruomenės sutelktumui;
➢ gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai;
➢ viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
Eil.
Projekto teikėjas
Projekto pavadinimas
Skiriamos paramos
ministerija kasmet kviečia teikti
Nr.
dydis
paramos paraiškas pagal nacionalinės
Eur
paramos kaimo bendruomenių veiklai
1.
Trūdų bendruomenė
„Trūdų bendruomenės namų erdvės
3 000,00
teikimo taisykles. 2021 m. paraiškas
sukūrimas“
teikė 6 bendruomenės, 3 iš jų gavo
2.
Zadvarninkų kaimo bendruomenė
Zadvarninkų kaimo viešosios erdvės
5 000,00
finansavimą, skirta suma 11 000,00
„Uždvaris“
sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų
Eur.
poreikiams
3.

Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija

2021 m. tarybos sprendimu patvirtinta Nevyriausybinių
organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo nauja redakcija. 2021 m. paraiškas
pateikė 21, finansavimą gavo 19 nevyriausybinių ir bendruomeninių
organizacijų, skirta suma – 22 963,92 Eur. 705,17 Eur buvo grąžinti,
nes negalėjo dėl karantino ribojimų įgyvendinti suplanuotų veiklų.

„Kurkime tradicijas, kurios vienija Nalšios
žemėje“
Iš viso:

3 000,00
11 000,00

800; 4%
4200; 18%
8000; 35%
9964; 43%

Koofinansavimui

Užimtumui, renginiams

Viešųjų erdvių tvarkymui Socialinėms paslaugoms
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ŽYMĖJIMAS

Baigti projektai
darbai / objektai
Tęsiami projektai /
darbai / objektai
Pradėti projektai /
darbai / objektai

6
36
40
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EIL.
NR.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PROJEKTO / DARBŲ / OBJEKTO PAVADINIMAS
Baigtas
,,DVIRAČIŲ TAKO ĮRENGIMAS ŠVENČIONIŲ MIESTE“
,,GATVIŲ REKONSTRAVIMAS ŠVENČIONĖLIŲ MIESTE“
,,KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS IR
REKONSTRUKCIJA IR KONTEINERIŲ KONTEINERINĖMS AIKŠTELĖMS
ĮSIGIJIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
,,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“
,,PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
,,WIFI4EU“
,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
MIESTO AGLOMERACIJOJE“
,,VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA PABRADĖS
AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS) BEI ŠVENČIONIŲ AGLOMERACIJOS
CIRKLIŠKIO K.“
,,NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA VILNIAUS APSKRITYJE ESANČIOSE
AGLOMERACIJOSE“
„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS
REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“
,,GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONE“
,,NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRA ŠVENČIONĖLIUOSE“
,,VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO 106 (5-2V) RUOŽO (MAGŪNŲ G. NR. 1A 6.150)
REKONSTRUKCIJA“
,,SVIRKŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ STATYBA SVIRKŲ KAIME“
,,ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ
EFEKTYVINIMAS“
TECHNINIO PROJEKTO ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24,
ŠVENČIONĖLIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS” PARENGIMAS
,,IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE“

STADIJA
Tęsiamas

Pradėtas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“
PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
,,PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO
DIDINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE“
,,INTEGRUOTŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ GYDYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS
PRIENAMUMO GERINIMAS“
,,PRIEMONIŲ, GERINANČIŲ AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS PACIENTAMS,
ĮGYVENDINIMAS“
,,SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONE“
„ŠVENČIONIŲ RAJONO GYVENTOJŲ BENDRUOMENĖS FIZINIO
AKTYVUMO SKATINIMAS“
,,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
„IŠGIRSK IR SUŽINOK“
,,VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ
PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“
PABRADĖS MIESTO GAMYKLOS GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBAI
ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN. REKONSTRAVIMO
TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMAS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ŽEIMENOS GATVĖS DRUŽILIŲ K., MAGŪNŲ SEN. REKONSTRAVIMO
TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS ATLIKIMAS
ŠVENČIONIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO DALIES Į
SENADVARIO K. (IKI APŽVALGOS BOKŠTO) KAPITALINIO REMONTO
APRAŠO PARENGIMAS
VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 260 (4-2V) DALIES ŠVENČIONIŲ SEN.,
ŠVENČIONIŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI
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
TECHNINIO PROJEKTO KELIO TIESIMUI NUO PAŽEIMENĖS
GELEŽINKELIO STOTIES Į POLIGONĄ RENGIMAS
KELIO ATKARPOS PABRADĖS SENIŪNIJOJE, VAŽIUOJANT Į GEN. S.
ŽUKAUSKO POLIGONĄ, NUO GELEŽINKELIO STOTIES PAŽEIMENĖJE IKI
TILTO PER ŽEIMENĄ REKONTRAVIMO DARBAI
UŽUPIO GATVĖS ŠVENČIONIŲ MIESTE VAŽIUOJAMOSIOS A/B DANGOS
ATNAUJINIMO DARBAI
ADUTIŠKIO MIESTELIO NAUJOSIOS GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
SENIŪNIJOS GATVĖS LABANORO GYVENVIETĖJE PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
STRŪNAIČIO GYVENVIETĖS NAUJOSIOS GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO
DARBAI
VIDUTINĖS KAIMO KLUBO GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
PABRADĖS M. FABRIKO SKG. PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
ZALAVO KAIMO JENARALIŠKĖS GATVĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBAI
ILGOSIOS GATVĖS SB „SEKLYČIA“ ŠVENČIONĖLIŲ SENIŪNIJOJE
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PASTATO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) 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“
PABRADĖS „ŽEIMENOS“ GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO
DARBAI
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, PROGIMNAZIJOS, MOKYKLOS G. 24,
ŠVENČIONĖLIUOSE, III A. PATALPŲ REMONTO DARBAI
PABRADĖS LOPŠELIO–DARŽELIO ,,VARPELIS“ ŽALIOJI G. 9 A, PABRADĖS
M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO DARBAI
ŠVENČIONĖLIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO IR VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
PABRADĖS PSPC PASTATO MODERNIZAVIMO DARBAI
PABRADĖS PSPC PASTATO (UPĖS G. 40, PABRADĖ) LAIPTŲ REMONTAS
ŠVENČIONIŲ RAJONO LIGONINĖS PABRADĖS PADALINIO RENTGENO
PATALPŲ REMONTO DARBAI (UPĖS G. 40, PABRADĖS M., ŠVENČIONIŲ R.
SAV.)
,,NAUJA ERDVĖ – NAUJOS GALIMYBĖS SPORTUOJANČIAI
BENDRUOMENEI“
TECHNINIO PROJEKTO „SPORTO PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 4,
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBA“ PARENGIMAS
TECHNINIO PROJEKTO „SPORTO PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 4,
ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. STATYBA“ EKSPERTIZĖS
ATLIKIMAS
TECHNINIO PROJEKTO ,,SPORTO AIKŠTYNO LENTUPIO G. 32, ŠVENČIONIŲ
M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. REKONSTRAVIMAS“ PARENGIMAS
KREPŠINIO AIKŠTELĖS, ESANČIOS A. RYMO G. ŠVENČIONYSE
ATNAUJINIMO DARBAI
TERITORIJOS TARP MOLĖTŲ, ARCHITEKTŲ, GAMYKLOS IR ARNIONIŲ
GATVIŲ PABRADĖS MIESTE DETALIOJO PLANO PARENGIMAS
KELIO ŠVENČIONYS–ADUTIŠKIS–RAMONIŪNAI KELIO REMONTO DARBAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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77.
78.
79.
80.
81.
82.

APŠVIETIMO STAJĖTIŠKIO KAIME ĮRENGIMO DARBAI
KALTANĖNŲ SENIŪNIJOS KATILINĖS ĮRENGIMO DARBAI
KALTANĖNŲ MIESTELIO MOKYKLOS IR NEPIRIŲ GATVIŲ APŠVIETIMO
REMONTO DARBAI
STRŪNAIČIO SENIŪNIJOS SVITAILIŠKĖS K. APŠVIETIMO ĮRENGIMO
DARBAI
KACKONIŲ KAIMO ADUTIŠKIO GATVĖS APŠVIETIMO ATNAUJINIMO
DARBAI
SVIRKŲ KAIMO ŽILVYČIŲ GATVĖS APŠVIETIMO ATNAUJINIMO DARBAI

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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APIE MUS ŠNEKA
IR MUS RODO......

345

📺 LAIDOJE „SVEIKI ATVYKĘ"
APIE MŪSŲ RAJONO
PERLIUKUS

TV laida „Kultūros diena", reportažas „Tolygi kultūrinė
raida“. Tarp gerųjų pavyzdžių yra ir Pabradės miesto
kultūros centro įgyvendintas projektas „Pučiamųjų orkestrų
festivalis „Sidabriniai vasaros akordai"

346

LAIDOJE ,,LIETUVOS
MIESTAI“ –
ŠVENČIONYS

347

NAUDINGI KONTAKTAI

348

349

350

ADMINISTRACIJOS SPECIALISTAI
Vyriausioji specialistė
Vidutė Dūdėnienė
318 kab.
Tel. (8 387) 66 372
Mob. tel. +370 687 53 013
El. paštas adminpatarejas@svencionys.lt,
vidute.dudeniene@svencionys.lt
Vyriausiasis specialistas
Tadeuš Komaiško
313 kab.
Tel. (8 387) 66 370
Mob. tel. +370 618 26 496
El. paštas tadeus.komaisko@svencionys.lt
sauga@svencionys.lt
Vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorė)
Nijolė Stuglienė
231 kab.
Tel. (8 387) 66 372
Mob. tel. +370 694 38799
El. paštas nijole.stugliene@svencionys.lt
Vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė)
Inga Varnienė
303 kab.
Tel. (8 387) 66 367
El. paštas inga.varniene@svencionys.lt

FINANSŲ SKYRIUS
Tel. (8 387) 6 63 82
El. paštas finansai@svencionys.lt
CENTRALIZUOTAS VIDAUS
AUDITO SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 368
El. paštas auditas@svencionys.lt

KULTŪROS, ŠVIETIMO, JAUNIMO
IR SPORTO SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 367
El. paštas
svietimo.skyrius@svencionys.lt

TEISĖS IR CIVILINĖS
METRIKACIJOS SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 372
El. paštas juristas@svencionys.lt

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 366
El. paštas zemes.ukis@svencionys.lt

BENDRASIS SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 375
El. paštas personalas@svencionys.lt

BUHALTERINĖS APSKAITOS
SKYRIUS
Tel. (8 387) 65 303
El. paštas apskaita@svencionys.lt

MOKESČIŲ IR TURTO SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 377
El. paštas ekonomika@svencionys.lt
SOCIALINĖS PARAMOS
SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 357
El. paštas spc@svencionys.lt
VIETINIO ŪKIO SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 368
El. paštas
vukis.vedejas@svencionys.lt
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR
ARCHITEKTŪROS SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 376
El. paštas
architektura@svencionys.lt

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ
CENTRALIZUOTAS
BUHALTERIJOS SKYRIUS
Tel. (8 387) 65 304
El. paštas
romualda.zeimo@svencionys.lt
STRATEGINIO PLANAVIMO IR
INVESTICIJŲ SKYRIUS
Tel. (8 387) 66 360
El. paštas rysiai@svencionys.lt
KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBA
Tel. (8 387) 66 373
El. paštas kontrole@svencionys.lt
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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
MAGŪNŲ SENIŪNIJA
Tel. (8 387) 41 405
El. paštas magunai@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

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