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I PRIORITETAS. ŽMOGIŠK J IŠTEKLI IR SOCIALIN S GEROV S PL TRA
1.1. Tikslas. Aukštos ugdymo paslaug kokyb s užtikrinimas, pilietiškumo skatinimas
1.1.1. Uždavinys. Modernizuoti švietimo staigas, gerinti materialin baz

1.1.1.1.

1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.3.

Širvint rajono bendrojo ugdymo staig atnaujinimas ir
modernizavimas

Širvint Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos atnaujinimas
ir modernizavimas (II etapas)
Širvint r. Gelvon vidurin s mokyklos atnaujinimas ir
modernizavimas
Širvint „Atžalyno" progimnazijos atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujint ir modernizuot bendrojo
ugdymo staig skaičius

ŠRSA

2015-2020

Europos
S jungos fondai
(ES),
savivaldyb s
biudžetas (SB),
valstyb s
biudžetas (VB),
kitos l tos (KT)

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

1.1.1.1.4.

Širvint rajono Čiobiškio pagrindin s mokyklos atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

1.1.1.1.5.

Širvint r. Barsk n pagrindin s mokyklos atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

1.1.1.1.6.

Širvint r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindin s mokyklos
atnaujinimas ir modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB

Atnaujinta ir modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB

1.1.1.1.7.
1.1.1.1.8.

Širvint r. Alioni pagrindin s mokyklos atnaujinimas ir
modernizavimas
Širvint rajono Musnink Alfonso Petrulio gimnazijos Kernav s
Juozo Šiauči no pradinio ugdymo skyriaus atnaujinimas ir
modernizavimas

1.1.1.2.

Širvint rajono ikimokyklinio ugdymo staig
atnaujinimas ir modernizavimas

Atnaujint ir modernizuot
ikimokyklinio ugdymo staig skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.1.1.2.1.

Širvint lopšelio-darželio „Saulut " atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota ikimokyklinio
ugdymo staiga

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

1.1.1.2.2.

Širvint rajono Musnink Alfonso Petrulio gimnazijos
Musnink ikimokyklinio ugdymo skyriaus atnaujinimas ir
modernizavimas (kartu su bendrabučiu, valgykla ir katiline)

Atnaujinta ir modernizuota ikimokyklinio
ugdymo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB
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Širvint rajono Musnink Alfonso Petrulio gimnazijos Kernav s
ikimokyklinio ugdymo skyriaus atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono Musnink Alfonso Petrulio gimnazijos
Vileikiški ikimokyklinio ugdymo skyriaus atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota ikimokyklinio
ugdymo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

Atnaujinta ir modernizuota ikimokyklinio
ugdymo staiga

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB

1.1.1.3.

Širvint rajono neformaliojo ugdymo staig
atnaujinimas ir modernizavimas

Atnaujint ir modernizuot neformaliojo
ugdymo staig skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.3.1.

Širvint sporto mokyklos atnaujinimas ir modernizavimas

Atnaujinta ir modernizuota neformaliojo
ugdymo staiga

ŠRSA

2015-2018

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.4.

Universali daugiafunkcini centr Širvint rajone
steigimas

ŠRSA, seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.5.

Informacini technologij mokymo bazi Širvint rajono
švietimo staigose atnaujinimas

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.6.

Širvint rajono ikimokyklinio ugdymo staig teritorijos
sutvarkymas, žaidim aikšteli atnaujinimas

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.7.

Širvint rajono ikimokyklinio ugdymo staig mokymo
baz s atnaujinimas ir pl tra

Švietimo staig , kuriose atnaujintos
technologij mokymo baz s, skaičius
Švietimo staig , kuriose atnaujintos
interneto svetain s, skaičius
Ikimokyklinio ugdymo staigos, kuriose
atnaujinta teritorija, žaidim aikštel s,
skaičius
Ikimokyklinio ugdymo staigos, turinči
moderni mokymo baz , skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.8.

Širvint rajono bendrojo ugdymo staig mokymo baz s
atnaujinimas ir pl tra

Bendrojo ugdymo staigos, turinči
moderni mokymo baz , skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.8.1.

Širvint rajono švietimo centro mokymo baz s atnaujinimas ir
pl tra

Atnaujinta švietimo centro mokymo baz

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Materialin s baz s Širvint rajono neformaliojo švietimo
staigose atnaujinimas ir pl tra
Mokini vežiojimo paslaugos Širvint rajono
savivaldyb je tobulinimas

Neformaliojo ugdymo staigos, turinči
moderni mokymo baz , skaičius
sigyt transporto priemoni skaičius
Gaut „gelton j autobusiuk “ skaičius

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA, UAB „Širvint
autobus parkas“

2015-2020

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
nevyriausybin s
organizacijos (toliau –
NVO)

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.1.2.3.
1.1.1.2.4.

1.1.1.9.
1.1.1.10.

steigt daugiafunkcini centr skaičius

1.1.2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo paslaugas
1.1.2.1.

Suaugusi j socialin s atskirties Širvint rajone
mažinimas

gyvendint projekt skaičius

1.1.2.1.1.

Trečio amžiaus universiteto pl tra

gyvendint projekt skaičius
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ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.1.2.

Socialin s atskirties, ugdant Širvint rajono kaimišk j vietovi
suaugusi j skaitmenin raštingum , socialinius g džius,
mažinimas

Suorganizuot mokym ir dalyvi juose
skaičius

1.1.2.1.3.

Informacijos apie Širvint rajono mokymosi vis gyvenim
galimybes sklaida

Išleist ir išplatint leidini , informacini
pranešim , lankstinuk skaičius
Išleist ir išspausdint straipsni internete,
spaudoje skaičius

1.1.2.2.

Vaik prieži ros ir neformaliojo švietimo prieinamumo
Širvint rajone pl tra

1.1.2.2.1.

Širvint lopšelio-darželio „Saulut " ugdymo baz s, j pritaikant
formaliojo ir neformaliojo ugdymo paslaug teikimui,
atnaujinimas

Neformalioji ugdymo staiga, kurioje
atnaujinta ir pritaikyta materialin baz

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.2.2.

Neformaliojo ugdymo prieinamumo Širvint rajone didinimas

Pakeist pav ž jimo maršrut ir grafik ,
atsižvelgus neformaliojo ugdymo staig
darbo laik , skaičius
Suteikt išvažiuojam j neformaliojo ugdymo
paslaug skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.3.

Edukacini program Širvint rajone k rimas ir
vykdymas

Sukurt ir gyvendint edukacini
program skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.4.

Širvint rajono bendrojo ugdymo staig elektronini
paslaug pl tra

Bendrojo ugdymo staig , kuriose diegta
e-apskaita, skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.5.

Psichologin s ir pedagogin s pagalbos teikimo Širvint
rajone gerinimas ir pl tra

Surengt mokym ir dalyvi juose
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Vaik užimtumo kambari , pritaikant nenaudojamas
Širvint rajono mokykl patalpas, steigimas

Mokykl , kuriose pritaikytos patalpos
vaik užimtumo kambariams, skaičius
Gavusi paslaug vaik skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO,
Širvint rajono vietos
te klos grup (toliau –
Širvint r. VVG)

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.1.2.6.

gyvendint projekt skaičius

1.1.3. Uždavinys. Remti nevyriausybini ir jaunimo organizacij iniciatyvas
1.1.3.1.
1.1.3.1.1.
1.1.3.1.2.

Jaunimo veiklai tinkamos infrastrukt ros Širvint rajone
pl tojimas
Kino teatro sal s atviro jaunimo centro veiklai Širvint m.
pritaikymas
Atvir jaunimo erdvi (AJE) Širvint rajono savivaldyb s
teritorijoje steigimas

kurt AJE skaičius
kurt AJC skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

kurtas AJC

ŠRSA

2015-2018

ES, SB, VB

kurt AJE skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

1.1.3.2.

Širvint rajono jaunimo organizacij (JO) ir su jaunimu
dirbanči organizacij veiklos iniciatyv ir projekt
skatinimas

1.1.3.3.

Jaunimo politikos Širvint rajone gyvendinimas

1.1.3.4.

NVO tinklo Širvint rajone pl tra, j veiklos skatinimas

1.1.3.5.

Vaik socializacijos program Širvint rajone vykdymas
ir pl tra

1.1.3.6.

Širvint rajono vaik ir jaunimo organizacine veikla
užsiimanči organizacij bendradarbiavimo skatinimas

Vaik ir jaunimo, traukt savanoryst
ir bendruomeniniu vienijimu grindžiam
veikl , skaičius
Paremt JO skaičius
Paremt JO projekt skaičius
Jaunimo ir vietos savivaldos bendr
rengini skaičius
Jaunimo ir vietos savivaldos bendrai
priimt sprendim skaičius
Suorganizuot seminar , mokym ,
rengini ir dalyvi juose skaičius
gyvendint projekt skaičius
Sukurta NVO projekt r mimo programa
Paremt organizacij skaičius
Suorganizuot ir paremt vasaros
k rybini stovykl skaičius
Suorganizuot rengini vaikams ir
jaunimui bei dalyvi juose skaičius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

L š
šaltinis

ŠRSA, NVO

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

ŠRSA, NVO, jaunimo
reikal taryba

2015-2020

ES, VB, SB

ŠRSA, NVO

2015-2020

ES, SB, KT

Seni nijos,
bendruomen s, NVO,
JO, ŠRSA

2015-2020

ES, SB, KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas, Vilniaus
apskrities priešgaisrin s
gelb jimo valdybos
Širvint priešgaisrin
gelb jimo tarnyba

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

gyvendint projekt skaičius

1.2. Tikslas. Saugios gyvenamosios aplinkos k rimas
1.2.1. Uždavinys. Šviesti ir informuoti visuomen
1.2.1.1.

1.2.1.2.

Širvint rajono savivaldyb s jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaug efektyvumo didinimas

Prevencini , šviet jišk program vykdymo Širvint
rajono bendrojo ugdymo staigose pl tra

Sukurta jaunimo informavimo sistema
Parengt straipsni spaudoje sk.
JO suorganizuot pristatym mokyklose
ir dalyvi juose skaičius

Vykdom program ir dalyvi jose
skaičius
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1.2.1.3.

Širvint rajono visuomen s švietimas aplinkosaugos
klausimais

1.2.1.4.

Širvint rajono jaunimo švietimas verslumo klausimais

1.2.1.5.

Širvint rajono jaunimo švietimas vairi form
prevencijos ir saugumo klausimais

Parengt straipsni spaudoje/ internete
skaičius
gyvendint viešinimo priemoni
skaičius
Suorganizuot seminar ir dalyvi juose
skaičius
Suorganizuot verslumo skatinimo
rengini , mokym , seminar ir dalyvi
juose skaičius
Suorganizuot mokym ir dalyvi juose
skaičius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

L š
šaltinis

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

2015-2020

ES, SB, KT

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

2015-2020

ES, SB, KT

2015-2020

ES, SB, KT

ŠRSA, Širvint
verslinink klubas,
Širvint r. VVG
ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas

1.2.2. Uždavinys. Užtikrinti vieš j tvark ir didinti saugum

1.2.2.1.

Saugios Širvint rajono savivaldyb s koncepcijos
gyvendinimas

gyvendint projekt skaičius
Atlikt apklaus ir dalyvi juose skaičius
vykdyt susitikim ir diskusij su
bendruomene skaičius
Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
Sukurt ir išplatint plakat skaičius
Parengt informacini straipsni skaičius

1.2.2.2.

Prevencin s programos „Saugi kaimynyst Širvint
mieste ir rajone“ pl tra ir veiklos užtikrinimas

Saugios kaimynyst s grupi skaičius

1.2.2.3.

Policijos r m j , jaun j policijos r m j veiklos
Širvint rajone r mimas ir pl tojimas

Patruliavim su policijos r m jais
skaičius

ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas, Vilniaus
apskrities priešgaisrin s
gelb jimo valdybos
Širvint priešgaisrin
gelb jimo tarnyba
ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas, seni nijos,
bendruomen s
ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas, NVO
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2015-2020

ES, SB, KT

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, Vilniaus apskrities
priešgaisrin s gelb jimo
valdybos Širvint
priešgaisrin gelb jimo
tarnyba

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, Širvint
r. VVG, NVO, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

gyvendintas planas

ŠRSA

2015-2020

SB

gyvendintas projektas

ŠRSA

2015-2020

-

ŠRSA, Vilniaus
apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
Širvint rajono policijos
komisariatas

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

1.2.2.4.

Ugniagesi savanori veiklos Širvint rajone
organizavimas ir r mimas

Paremt veikl skaičius
Ugniagesi savanori skaičius

1.2.2.5.

Priešgaisrin s tarnybos punkt teikiam paslaug
Širvint rajono savivaldyb s teritorijoje gerinimas

Atnaujint bazi skaičius
sigyt transporto priemoni skaičius

1.2.2.5.1.

1.2.2.6.

1.2.2.7.
1.2.2.8.

1.2.2.9.

Patalp Šešuol li ugniagesi komandai skyrimas ir
pritaikymas

Steb jimo kamer Širvint mieste ir Širvint rajono
gyvenviet se rengimas

Širvint rajono savivaldyb s civilin s saugos veiksm
plano parengimas ir gyvendinimas
Gyventoj persp jimo ir informavimo sistemos judri j
telefon ryšio pagalba Širvint rajone diegimas
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimas

Skirtos patalpos
Atnaujinta baz

rengt steb jimo kamer skaičius

Gaut pranešim skaičius apie smurt
artimoje aplinkoje

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai
ŠRSA, Vilniaus
apskrities priešgaisrin s
gelb jimo valdybos
Širvint priešgaisrin
gelb jimo tarnyba, NVO
ŠRSA, Vilniaus
apskrities priešgaisrin s
gelb jimo valdybos
Širvint priešgaisrin
gelb jimo tarnyba

1.3. Tikslas. Savivaldyb s valdymo efektyvumo didinimas
1.3.1. Uždavinys. Stiprinti žmogišk j ištekli kompetencijas
1.3.1.1.

Širvint rajono savivaldyb s administracijos darbuotoj
mokymai stiprinant j kompetencijas ir geb jimus

Mokymuose dalyvavusi darbuotoj
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

1.3.1.2.

Širvint rajono savivaldyb s politik mokymai, stiprinant
j kompetencijas ir geb jimus

Mokymuose dalyvavusi politik
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB
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Atsakingi vykdytojai,
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ŠRSA, ŠRS staigos

2015-2020

L š
šaltinis
SB, VB, ES,
KT

1.3.1.3.

Širvint rajono savivaldyb s staig darbuotoj
kvalifikacijos tobulinimas

Mokymuose dalyvavusi
darbuotoj skaičius

1.3.1.4.

Širvint rajono savivaldyb s administracijos ir
savivaldyb s staig personalo motyvacijos ir skatinimo
program parengimas ir gyvendinimas

Paskatint darbuotoj skaičius

ŠRSA, ŠRS staigos

2015-2020

SB, VB, ES,
KT

1.3.1.5.

Jaun , kvalifikuot specialist Širvint rajono
savivaldyb s administracijoje ir savivaldyb s staigose
pritraukimas darbui

Pritraukt jaun specialist skaičius

ŠRSA, ŠRS staigos

2015-2020

SB, VB, ES,
KT

1.3.1.6.

Širvint miesto VVG k rimas ir strategijos
gyvendinimas

ŠRSA, Širvint miesto
asociacijos

2015-2020

SB, VB, ES,
KT

ŠRSA, ŠRS staigos

2015-2020

ES, VB, SB

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

kurta Širvint miesto VVG
gyvendinta Širvint m. VVG strategija

1.3.2. Uždavinys. Gerinti savivaldyb s teikiam paslaug efektyvum
1.3.2.1.

Kokyb s vadybos standart Širvint rajono savivaldyb s
administracijoje ir staigose diegimas

Naujai diegt kokyb s vadybos
standart skaičius

1.3.2.2.

Širvint rajono savivaldyb s ištekli valdymo
efektyvumo gerinimas

1.3.2.3.

Efektyvaus konsultavimosi su visuomene mechanizmo
Širvint rajono savivaldyb je diegimas

gyvendintas projektas
Atlikt tyrim skaičius
Atlikt apklaus skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

1.3.2.4.

Internetin s svetain s www.sirvintos.lt pateikiamos
informacijos ir technini galimybi prapl timas,
suteikiant didesnes galimybes gyventojams

gyvendint projekt skaičius
Aktyvi elektronini priemoni skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

1.3.2.5.

Širvint rajono savivaldyb s staig internetini tinklapi
atnaujinimas ir pl tra

ŠRS staigos, ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

1.3.2.6.

„Vieno langelio“ modelio veiklos Širvint rajono
savivaldyb je atnaujinimas ir pl tra

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

1.3.2.7.

Širvint rajono savivaldyb s administracijos elektronini
paslaug ir informacini technologij baz s atnaujinimas
ir pl tra

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

1.3.2.8.

Širvint rajono savivaldyb s staig elektronini
paslaug ir informacini technologij baz s pl tra bei
tobulinimas

ŠRS staigos, ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

gyvendintas projektas

Atnaujint internetini tinklapi skaičius
Naujai sukurt internetini tinklapi
skaičius
gyvendint projekt skaičius
Patobulint e-paslaug skaičius
Naujai diegt e-paslaug skaičius
Naujai diegt , atnaujint elektronini
paslaug skaičius
sigyt , atnaujint informacini
technologij rengini skaičius
Naujai diegt , atnaujint elektronini
paslaug skaičius
sigyt , atnaujint informacini
technologij rengini skaičius
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Eil. nr.
1.3.2.9.
1.3.2.10.
1.3.2.11.

Priemon s pavadinimas
Ilgalaiki planavimo dokument Širvint rajono
savivaldyb s staigose rengimas
Širvint rajono pl tros, rengiant strateginio planavimo
dokumentus, tobulinimas
Širvint rajono savivaldyb s programinio biudžeto,
strateginio planavimo ir veiklos vertinimo informacin s
sistemos atnaujinimas ir pl tra

1.3.2.12.

Širvint rajono savivaldyb s viešojo ir privataus
sektoriaus partneryst s skatinimas

1.3.2.13.

Širvint rajono savivaldyb s viešojo ir nevyriausybinio
sektoriaus partneryst s skatinimas

1.3.2.14.

Širvint rajono savivaldyb s vaizdžio k rimas

1.3.2.15.

Širvint rajono seni nij veiklos efektyvumo gerinimas

1.3.2.16.

Administracin s naštos mažinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

Savivaldyb s staig , parengusi veiklos
planavimo dokumentus dalis, proc.

ŠRSA,

2015-2020

Parengt projekt skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

Atnaujint sistem skaičius
Naujai diegt sistem skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, SB

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2016-2020

SB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO

2015-2020

ES, SB, VB

Organizuot diskusij ir dalyvi jose
skaičius
Bendrai priimt sprendim skaičius
Organizuot diskusij ir dalyvi jose
skaičius
Bendrai priimt sprendim skaičius
Parengta savivaldyb s vaizdžio studija
Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
Sukurt TV laid , reklamini informacini TV siužet skaičius
Sukurt ir išplatint plakat , lankstinuk
skaičius
Parengt informacini straipsni skaičius
Atributikos su savivaldyb s ženklu sk.
rengta vieta spaudos konferencijoms
organizuoti
Pagamint suvenyr skaičius
Naujai diegt technini priemoni
skaičius
gyvendint priemoni skaičius

ŠRSA, Širvint
verslinink klubas,
bendruomen s,
Širvint r. VVG
ŠRSA, NVO,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

L š
šaltinis
ES, VB, SB,
KT

1.4. Tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomen s formavimas
1.4.1. Uždavinys. Užtikrinti socialini paslaug prieinamum , kokyb ir vairov
1.4.1.1.

Širvint rajono socialini paslaug
atnaujinimas

staig infrastrukt ros

1.4.1.2.

Socialini paslaug Širvint rajone pl tra

Atnaujint socialini paslaug
skaičius
kurt dienos centr skaičius

staig
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai
ŠRSA, seni
bendruomen
ŠRSA, seni
bendruomen

nijos,
s, NVO
nijos,
s, NVO

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

L š
šaltinis

2015-2020

ES, SB, VB

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.1.2.1.

Vaik dienos centr Širvint rajone pl tra

kurt vaik dienos centr skaičius

1.4.1.2.2.

Dienos centr ne galiesiems Širvint rajone pl tra

kurt ne gali j dienos centr skaičius

1.4.1.3.

Intensyvi krizi veikimo pagalbos paslaug kriz s
ištiktoms šeimoms/ asmenims Širvint rajone teikimas

Šeim / asmen , kuriems suteiktos
socialin s paslaugos, skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.1.4.

Dienos socialin s globos paslaug Širvint rajone
teikimas

Suteikt dienos socialin s globos
paslaug skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.1.5.

Ilgalaik s (trumpalaik s) socialin s globos paslaug
Širvint rajone pl tra

Suteikt socialin s globos paslaug
asmenims su negalia ir senyvo amžiaus
asmenims skaičius

ŠRSA, bendruomen s,
NVO

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.1.6.

Socialin s prieži ros paslaug socialin s rizikos šeimoms
ir jose augantiems vaikams Širvint rajone teikimas

Socialin s rizikos šeim , kurioms
suteiktos socialin s prieži ros paslaugos,
skaičius

ŠRSA, NVO

2015-2020

ES, SB, VB

2015-2020

ES, SB, VB

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.1.7.
1.4.1.8.

Senyvo amžiaus žmoni ir žmoni su negalia užimtumo
Širvint rajone didinimas
NVO socialinio verslo ir vieš j paslaug teikimo
Širvint rajone pl tra

Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
Sukurt paslaug skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO
ŠRSA, bendruomen s,
NVO

1.4.2. Uždavinys. Skatinti socialin integracij
1.4.2.1.

Širvint rajono viešosios paskirties pastat ir aplinkos
ne galiesiems bei senyvo amžiaus asmenims pritaikymas

Pritaikyt viešosios paskirties pastat
skaičius
Pritaikytos aplinkos skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.2.2.

Širvint rajono gyvenam j pastat ir aplinkos
ne galiesiems ir senyvo amžiaus asmenims pritaikymas

Pritaikyt gyvenam j pastat ir
pritaikytos aplinkos skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.2.3.

Širvint rajono socialinio b sto fondo pl tra

Pastat , pritaikyt socialiniam b stui,
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.2.4.

Socialin s reabilitacijos paslaug projekt ne galiesiems
bendruomen je Širvint rajone finansavimas

Paremt projekt skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

1.4.2.5.

Specialaus transporto paslaug ne galiesiems Širvint
rajone suteikimas

Suteikt transporto paslaug skaičius

ŠRSA, ne gali j
organizacijos

2015-2020

SB

1.4.3. Uždavinys. Užtikrinti sveikatos prieži ros paslaug prieinamum , kokyb ir vairov

1.4.3.1.
1.4.3.2.

Vš Širvint ligonin s pastato atnaujinimas ir
modernizavimas
Vš Širvint ligonin s paslaug pl tra

Atnaujintas ir modernizuotas ligonin s
pastatas
kurtas geriatrijos skyrius

ŠRSA, Širvint ligonin

2015-2020

ŠRSA, Širvint ligonin

2015-2020

138

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,

Eil. nr.

1.4.3.3.
1.4.3.4.

Priemon s pavadinimas
Vš Širvint ligonin s keleivinio ir krovininio lift
atnaujinimas
Vš Širvint r. pirmin s sveikatos prieži ros centro
(Širvint r. PSPC) pastato ir materialin s baz s
atnaujinimas

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

Atnaujinti liftai

ŠRSA, Širvint ligonin

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Atnaujinta sveikatos prieži ros staiga

ŠRSA, Širvint r. PSPC

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

L š
šaltinis
KT

1.4.3.5.

Mobilios medicinin s pagalbos Širvint rajono
kaimiškose vietov se pl tra

sigyt transporto priemoni su tinkama
medicinine ranga skaičius
Suteikt paslaug skaičius

ŠRSA, Širvint r. PSPC

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.3.6.

Ambulatorin s slaugos paslaug sunkiems ligoniams
Širvint rajone kokyb s gerinimas ir pl tra

Suteikt paslaug skaičius

ŠRSA, Širvint r. PSPC

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.3.7.

Informacini technologij pl tros Širvint rajono asmens
sveikatos prieži ros staigose skatinimas

Širvint ligonin ,
Širvint r. PSPC

2015-2020

ES, VB

Širvint r. PSPC

2015-2020

VB

ŠRSA, Kaišiadori
rajono visuomen s
sveikatos biuras

2015-2020

ES, VB, SB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

Atnaujintas stadionas ir prieigos, sporto sal

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

Atnaujintas stadionas ir prieigos, sporto sal

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

Atnaujintas stadionas ir prieigos, sporto sal

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

Atnaujintas stadionas ir prieigos, sporto sal

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

Atnaujinta sporto sal

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

Atnaujintas stadionas ir prieigos, sporto sal

ŠRSA

2019-2020

ES, SB, VB

gyvendint e-sveikatos projekt skaičius

1.4.4. Uždavinys. Skatinti sveikatinim , profesional j ir m g j sport
1.4.4.1.

Sveikatos prevencini program Širvint rajone
vykdymas

1.4.4.2

Širvint rajono visuomen s švietimas sveikatinimo
klausimais

1.4.4.3.

Sporto ir fizinio aktyvumo infrastrukt ros prie Širvint
rajono bendrojo ugdymo staig atnaujinimas

1.4.4.3.1.
1.4.4.3.2.
1.4.4.3.3.
1.4.4.3.4.
1.4.4.3.5.
1.4.4.3.6.

Širvint Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono ir
prieig , sporto sal s atnaujinimas
Širvint „Atžalyno" progimnazijos stadiono ir prieig , sporto
sal s atnaujinimas
Musnink Alfonso Petrulio gimnazijos stadiono ir prieig ,
sporto sal s atnaujinimas
Širvint r. Bartkuškio pagrindin s mokyklos stadiono ir prieig ,
sporto sal s atnaujinimas
Širvint r. Gelvon vidurin s mokyklos sporto sal s
atnaujinimas
Širvint r. Zibal pagrindin s mokyklos stadiono ir prieig ,
sporto sal s atnaujinimas

Vykdom prevencini program ir
dalyvi jose skaičius
Vykdom program ir dalyvi jose
skaičius
Parengt straipsni spaudoje/ internete
skaičius
Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
Bendrojo ugdymo staig , kuriose
atnaujinta sporto ir fizinio aktyvumo
infrastrukt ra, skaičius
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

L š
šaltinis

1.4.4.3.7.

Širvint r. Alioni pagrindin s mokyklos stadiono ir prieig ,
atnaujinimas

Atnaujintas stadionas ir prieigos

ŠRSA

2019-2020

ES, SB, VB

1.4.4.4.

Sveikatingumo erdvi , skirt m g j ir profesionaliam
sportui pl toti Širvint rajone, suk rimas ir atnaujinimas

Sukurt ir atnaujint sveikatingumo
erdvi skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.4.1.

Širvint m. futbolo stadiono atnaujinimas

Atnaujintas futbolo stadionas

ŠRSA

2015-2020

1.4.4.4.2.

Sporto komplekso Širvint m. rengimas

rengtas sporto kompleksas

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Kaišiadori rajono
visuomen s sveikatos
biuras

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

1.4.4.5.

Vis gyvenim trunkančios sveikatos ir sveikos
gyvensenos Širvint rajone ugdymas

Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
gyvendint program skaičius
Paremt sporto šak skaičius

1.4.4.6.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Širvint rajone
atnaujinimas ir pl tra

rengt / atnaujint vaik žaidimo
aikšteli skaičius
Pastatyt lauko treniruokli skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.1.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Širvint m. rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.2.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Gelvon mstl. Gelvon
seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel

ŠRSA, Gelvon seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.3.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Kabaldos k. Širvint
seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai
Sutvarkyta sporto aikštel

ŠRSA, Širvint seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.4.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Anci n k. Zibal seni nijoje
rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Zibal seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.5.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Kiaukli k. Zibal seni nijoje
rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Zibal seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.6.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Bagaslaviškio k. Gelvon
seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Gelvon seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2014-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.7.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Medžiuk k. Jauni n
seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Jauni n seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

140

Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metais)

L š
šaltinis

1.4.4.6.8.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros prie Avižoni bendruomen s
pastato Širvint seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Širvint seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.9.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Motiej n k. Širvint
seni nijoje rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Širvint seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

1.4.4.6.10.

Fizinio aktyvumo infrastrukt ros Alioni k. Alioni seni nijoje
rengimas

rengta vaik žaidim aikštel
Pastatyti lauko treniruokliai

ŠRSA, Alioni seni nija,
Širvint r. VVG,
bendruomen s

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

II PRIORITETAS. INFRASTRUKT ROS IR APLINKOS DARNI PL TRA
Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

II PRIORITETAS. INFRASTRUKT ROS IR APLINKOS DARNI PL TRA
2.1. Tikslas. Savivaldyb s keli ir transporto infrastrukt ros pl tra
2.1.1. Uždavinys. Gerinti susisiekimo infrastrukt r
2.1.1.1.

Širvint miesto gatvi atnaujinimas ir pl tra

Atnaujint gatvi ilgis, km
rengt gatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.1.

Kalnalaukio gatv s atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2015-2016

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.2.

Pavasario, Taikos, Atminties, Laisv s, Žolyn , Ramyb s,
Šermukšni gatvi , Plento skersgatvio atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.3.

Sod , Vyšni , Kriauši , Paupio gatvi atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.4.

Vilniaus gatv s atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.5.

Širvint m. šiaurin s dalies gatvi atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.6.

Upelio gatv s važiuojamosios dalies ir šaligatvi atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km
Atnaujinto šaligatvio ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.1.7.

Plento gatv s atnaujinimas

Atnaujintos gatv s ilgis, km

ŠRSA

2019-2020

ES, SB, VB,
KT
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Atnaujint gatvi ilgis, km
rengt gatvi ilgis, km

2.1.1.2.

Širvint rajono gyvenvieči gatvi atnaujinimas ir pl tra

2.1.1.2.1.

Musnink mstl. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

2.1.1.2.2.

Musnink mstl. 116 krašto kelio žiedo rengimas, šaligatvi
rengimas

rengto kelio ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.3.

Gelvon mstl. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.4.

Kabaldos k. gatvi asfalto dangos atnaujinimas

Atnaujint gatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.5.

Bartkuškio k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.6.

Vileikiškio k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.7.

Liukoni k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.8.

Bagaslaviškio k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi
rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.9.

Širvint k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.10.

Lapeli k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.11.

Šešuol li I k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.12.

Pagiri k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.2.13.

Žem j Vies k. gatvi asfalto rengimas ir šaligatvi
rengimas

rengt gatvi ilgis, km
rengt šaligatvi ilgis, km

ŠRSA

2016-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.3.

Širvint miesto ir rajono gyvenvieči tilt atnaujinimas
ir pl tra

Atnaujint tilt ilgis, km
rengt tilt ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.3.1.

Širvint m. P. Cvirkos gatv s tilto atnaujinimas

Atnaujinto tilto ilgis, km

ŠRSA

2015-2018

2.1.1.3.2.

Širvint m. Totori gatv s tilto atnaujinimas

Atnaujinto tilto ilgis, km

ŠRSA

2015-2018

rengimas

rengimas

rengimas

rengimas
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KT
ES, SB, VB,
KT
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2.1.1.3.3.

Tilto per Mus s up Plikiški k., Jauni n seni nijoje
atnaujinimas

Atnaujinto tilto ilgis, km

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.3.4.

Tilto per Širvintos up kelio atkarpoje Trapeliai-Arkišk s,
Alioni seni nijoje atnaujinimas

Atnaujinto tilto ilgis, km

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.3.5.

Tilto per Mus s up prie Pikuolio kalno Čiobiškio seni nijoje
atnaujinimas

Atnaujinto tilto ilgis, km

ŠRSA

2018-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.4.

Širvint miesto ir rajono gyvenvieči gatvi apšvietimo,
panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius,
atnaujinimas ir pl tra

rengtas apšvietimas, km
Atnaujintas apšvietimas, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.5.

Širvint miesto ir rajono gyvenvieči kompleksinis
šaligatvi , apšvietimo, vandens nuvedimo sistem
rengimas/ atnaujinimas

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB,
KT

2.1.1.6.
2.1.1.7.

2.1.1.8.

Širvint miesto ir rajono gyvenvieči saugaus eismo
priemoni diegimas
Širvint miesto ir rajono gyvenvieči automobili
stov jimo aikšteli atnaujinimas ir pl tra
Širvint miesto ir rajono gyvenvieči privažiavim ir
kitos susisiekimo infrastrukt ros, automobili stov jimo
aikšteli , vaik žaidimo aikšteli prie gyvenam j nam
gerinimas

rengt / atnaujint šaligatvi ilgis, km
rengto/ atnaujinto apšvietimo ilgis, km
rengt / atnaujint gatvi ir keli ilgis,
km
diegt saugaus eismo priemoni
skaičius
Atnaujint stov jimo aikšteli plotas, m2
rengt stov jimo aikšteli plotas, m2
Atnaujint / rengt privažiavim ilgis,
km
Atnaujint / rengt automobili
stov jimo aikšteli plotas, m2
Atnaujint / rengt vaik žaidim
aikšteli skaičius

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

2.1.2. Uždavinys. Pl toti ekologišk transport ir infrastrukt r
rengimas ir

rengt p sči j -dvirači tak ilgis, km
Atnaujint p sči j -dvirači tak ilgis,
km

2.1.2.1.

Širvint miesto p sči j -dvirači tak
atnaujinimas

2.1.2.1.1.

P sči j -dvirači tako nuo papl dimio iki Totori g. rengimas

2.1.2.1.2.

P sči j -dvirači tako nuo Totori g. tilto iki P.Cvirkos g. tilto
atnaujinimas

2.1.2.1.3.

P sči j -dvirači tako nuo Totori g. tilto iki Zibal g.
rengimas

rengto p sči j -dvirači tako ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.2.1.4.

P sči j -dvirači tako prie Širvintos up s nuo P. Cvirkos g. iki
Paširvinčio parko rengimas

rengto p sči j -dvirači tako ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

rengto p sči j -dvirači tako ilgis, km
Atnaujinto p sči j -dvirači tako ilgis, km
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ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB,
KT

2.1.2.1.5.

P sči j -dvirači tako nuo Paširvinčio kapini iki Paširvinčio
parko rengimas

2.1.2.1.6.

P sči j -dvirači tako nuo gaisrin s iki Širvint m.
administracin s ribos atnaujinimas

Atnaujinto p sči j -dvirači tako ilgis, km

ŠRSA

2017-2019

2.1.2.1.7.

P sči j -dvirači tako Plento g. atnaujinimas

Atnaujinto p sči j -dvirači tako ilgis, km

ŠRSA

2019-2020

2.1.2.2.

Širvint rajono gyvenvieči p sči j -dvirači tak
rengimas

rengt p sči j -dvirači tak ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.1.2.3.

Keleivi vežimo ekologišk transporto priemoni
sigijimas

sigyt ekologišk transporto priemoni
(elektra ir kitais alternatyviais degalais
varom ) skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
autobus parkas"

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ES, SB, VB,
KT

rengto p sči j -dvirači tako ilgis, km

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

2.2. Tikslas. Modernios infrastrukt ros vystymas
2.2.1. Uždavinys. Vystyti vieš sias erdves ir modernizuoti rajono infrastrukt r

2.2.1.1.

Širvint miesto kompleksin pl tra

Atnaujinta Širvint m. aikšt prie
Širvintos skulpt ros
Atnaujintas jaunimo parkas P. Cvirkos g.
Atnaujintas Širvint m. stadionas
rengtos ir atnaujintos automobili
stov jimo aikštel s Širvint m.

2.2.1.2.

Širvint rajono vandens telkini b kl s gerinimas,
vandens telkini pakrantes pritaikant rekreacijai

Rekreacijai pritaikyt vandens telkini ir
j zon skaičius

2015-2020

2.2.1.2.1.

Teritorijos prie Širvint m. tvenkinio sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, bendruomen s

2015-2020

2.2.1.2.2.

Širvint m. tvenkinio dalies išvalymas (II etapas)

Išvalyta tvenkinio dalis

ŠRSA, bendruomen s

2015-2020

2.2.1.2.3.

Teritorijos prie Širvintos up s Kalnalaukio g., Širvint m.
sutvarkymas ir pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, bendruomen s

2015-2020

2.2.1.2.4.

Teritorijos prie Mus s up s Musnink mstl. sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Musnink seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.2.5.

Teritorijos prie Musnink mstl. tvenkinio sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Musnink seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.2.6.

Teritorijos prie Juodiški k. tvenkinio sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Alioni seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.2.7.

Teritorijos prie Kiaukli ežero Kiaukli k. sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Zibal seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT
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2.2.1.2.8.

Teritorijos prie Avižoni k. tvenkinio sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Širvint seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.2.9.

Teritorijos prie Žinduli ežero Žinduli k. sutvarkymas ir
pritaikymas rekreacijai

Sutvarkyta ir pritaikyta teritorija

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Širvint seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.3.

Vieš j erdvi Širvint rajone sutvarkymas ir
pritaikymas poilsiui ir laisvalaikiui bei turizmui

Sutvarkyt vieš j erdvi skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, Širvint
r. VVG

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.1.3.1.
2.2.1.3.2.
2.2.1.3.3.

Viešosios erdv s Bartkuškio k. sutvarkymas ir pritaikymas
poilsiui ir laisvalaikiui
Viešosios erdv s Druž k. sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui
ir laisvalaikiui
Juodiški k. parko sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui ir
laisvalaikiui

Sutvarkyta ir pritaikyta viešoji erdv
Sutvarkyta ir pritaikyta viešoji erdv
Sutvarkyta ir pritaikyta viešoji erdv

2.2.1.3.4.

Viešosios erdv s Bagaslaviškio k. prie Gluosni g. sutvarkymas
ir pritaikymas poilsiui ir laisvalaikiui

Sutvarkyta ir pritaikyta viešoji erdv

2.2.1.4.

Širvint rajono daugiabuči gyvenam j nam pastat
modernizavimas

Modernizuot daugiabuči gyvenam j
nam skaičius

2.2.1.5.

Širvint rajono savivaldyb s administracini pastat
modernizavimas

2.2.1.5.1.

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Jauni n seni nija
ŠRSA, Širvint r. VVG,
Širvint seni nija
ŠRSA, Širvint r. VVG,
Alioni seni nija

2015-2020
2015-2020
2015-2020

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Gelvon seni nija

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, daugiabuči
nam bendrijos, UAB
„Širvint komunalinis
kis“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Modernizuot administracini pastat
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

Širvint rajono savivaldyb s administracinio pastato
modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA

2015-2017

ES, SB, VB

2.2.1.5.2.

Širvint seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Širvint seni nija

2015-2017

ES, SB, VB

2.2.1.5.3.

Jauni n seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Jauni n seni nija

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.1.5.4.

Gelvon seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Gelvon seni nija

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.1.5.5.

Musnink seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Musnink seni nija

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.1.5.6.

Alioni seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Alioni seni nija

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.1.5.7.

Čiobiškio seni nijos pastato modernizavimas

Modernizuotas administracinis pastatas

ŠRSA, Čiobiškio seni nija

2019-2020

ES, SB, VB

2.2.1.6.

Širvint rajono savivaldyb s administracijos staig
pastat modernizavimas

Modernizuot administracijos staig
pastat skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, VB, KT
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2.2.1.6.1.

Širvint pradin s mokyklos modernizavimas (šiluminio mazgo
modernizavimas)

Modernizuota švietimo staiga

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.1.6.2.

Širvint meno mokyklos modernizavimas

Modernizuota meno mokykla

ŠRSA

2017-2019

ES, SB, VB

2.2.2. Uždavinys. Pl toti energetin ir komunalin

k

2.2.2.1.

Šilumos tras ir punkt Širvint rajone rekonstrukcija

Rekonstruot šilumos tras ilgis, km
Rekonstruot šilumos punkt skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
šiluma“

2015-2020

ES, SB, VB

2.2.2.2.

Alternatyvi ir atsinaujinanči energijos ištekli
naudojimo, gamybos ir skirstymo Širvint rajone
skatinimas

Naujai diegt alternatyvius,
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojanči technologij skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
šiluma“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.2.2.1.

Biokuro gamybos ir panaudojimo Širvint rajone pl tra

gyvendint projekt skaičius

ŠRSA , UAB „Širvint
šiluma“, verslo mon s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.2.2.3.

Dujotiekio Širvint rajono savivaldyb s teritorijoje pl tra

Dujotiekio tinkl ilgis, km

ŠRSA

2015-2020

ES, VB

2.2.2.4.

Laidojimo viet teritorij ir prieig Širvint rajone
atnaujinimas ir pl tra

Atnaujint kapini skaičius
rengt kolumbarium skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG

2015-2020

ES, SB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

2.2.3. Uždavinys. Vykdyti teritorij planavim
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.

Širvint rajono savivaldyb s speciali j plan rengimas
ir korekt ra
Širvint miesto, Širvint rajono ir Širvint rajono
gyvenvieči bendr j plan rengimas ir korekt ra
Širvint rajono savivaldyb s detali j plan rengimas ir
korekt ra
Širvint rajono savivaldyb s miesto, miesteli ir kaim
geoinformacin s sistemos suk rimas

Parengt ir koreguot speciali j plan
skaičius
Parengt ir koreguot bendr j plan
skaičius
Parengt ir koreguot detali j plan
skaičius
Sukurt geoinformacini duomen bazi
skaičius

2.3. Tikslas. Švarios aplinkos užtikrinimas
2.3.1. Uždavinys. Pl toti aplinkos išsaugojimo priemones

2.3.1.1.

Atliek tvarkymo sistemos Širvint rajone stiprinimas ir
pl tra

2.3.1.2.

Širvint rajono aplinkos oro kokyb s valdymo
programos gyvendinimas

rengt / atnaujint atliek r šiavimo
aikšteli skaičius
Pastatyt konteineri skaičius
Naujai diegt komunalini atliek
tvarkymo sistem papildanči atliek
surinkimo sistem skaičius
vykdyt priemoni skaičius
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2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
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Širvint rajono žali j teritorij prieži ra ir pl tra
Širvint rajono bešeimininki , apleist pastat ir aplink
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Širvint rajono bešeimininki vandens gr žini
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Nuotek dumblo utilizavimas
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organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
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Priži rim žali j teritorij plotas, ha
Naujai rengt žali j teritorij plotas, ha

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

Sutvarkyt teritorij skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

Likviduot vandens gr žini skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Utilizuoto, perdirbto dumblo kiekis

2.3.2. Uždavinys. Gerinti vandens kokyb
2.3.2.1.

Vandens tiekimo sistemos infrastrukt ros Širvint rajone
atnaujinimas bei pl tra

rengta/ atnaujinta vandens tiekimo
tinkl infrastrukt ros sistema, km

2.3.2.1.1.

Vandens tiekimo sistemos infrastrukt ros Širvint m.
atnaujinimas ir pl tra

rengta/ atnaujinta vandens tiekimo tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.1.2.

Vandens tiekimo sistemos infrastrukt ros Musnink mstl.
atnaujinimas ir pl tra

rengta/ atnaujinta vandens tiekimo tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.1.3.

Vandens tiekimo sistemos infrastrukt ros Gelvon mstl.
atnaujinimas ir pl tra

rengta/ atnaujinta vandens tiekimo tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.2.

Nuotek tinkl infrastrukt ros Širvint rajone
atnaujinimas bei pl tra

rengta/ atnaujinta nuotek tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.2.1.

Nuotek tinkl infrastrukt ros Musnink mstl. atnaujinimas ir
pl tra

rengta/ atnaujinta nuotek tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.2.2.

Nuotek tinkl infrastrukt ros Gelvon mstl. atnaujinimas ir
pl tra

rengta/ atnaujinta nuotek tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.2.3.

Nuotek tinkl infrastrukt ros Širvint m. atnaujinimas ir
pl tra

rengta/ atnaujinta nuotek tinkl
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.2.4.

Nuotek tinkl infrastrukt ros Alioni k. atnaujinimas

Atnaujinta nuotek tinkl infrastrukt ros
sistema, km

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.3.

Vandens kokyb s rengini Širvint rajone atnaujinimas
ir pl tra

Naujai rengt / atnaujint vandens
kokyb s rengini skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.3.1.

Vandens kokyb s rengini Gelvon mstl. atnaujinimas ir
pl tra

Naujai rengt / atnaujint vandens kokyb s
rengini skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.3.2.

Vandens kokyb s rengini Musnink mstl. atnaujinimas ir
pl tra

Naujai rengt / atnaujint vandens kokyb s
rengini skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

147

Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.4.

Artezini gr žini Širvint rajone

Naujai rengt / tamponuot artezini
gr žini skaičius

2.3.2.4.1.

Artezini gr žini Gelvon mstl. tvarkymas ir pl tra

Naujai rengt / tamponuot artezini
gr žini skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.4.2.

Artezini gr žini Musnink mstl. tvarkymas ir pl tra

Naujai rengt / tamponuot artezini
gr žini skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.5.

Centralizuoto vandens tiekimo sistem per mimas iš
privači asmen Širvint rajone

Prie centralizuoto vandens tiekimo
sistemos pajungt asmen skaičius

ŠRSA, UAB „Širvint
vandenys“

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2.3.2.6.

Lietaus nuotek infrastrukt ros Širvint rajone rengimas
ir pl tra

rengta/ atnaujinta lietaus nuotek
infrastrukt ros sistema, km

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

2015-2020

VB

2015-2020

VB

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

III PRIORITETAS. VERSLO, TURIZMO IR KAIMO PL TRA
Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

III PRIORITETAS. VERSLO, TURIZMO IR KAIMO PL TRA
3.1. Tikslas. Pažangaus verslo pl tros skatinimas
3.1.1. Uždavinys. Skatinti gyventoj verslum
3.1.1.1.

Širvint rajono verslinink informavimas ir
konsultavimas

3.1.1.2.

Širvint rajono darbo rinkos politikos priemoni ir
program vykdymas

3.1.1.3.

Širvint rajono darbo rinkos partneri bendradarbiavimo
tobulinimo programos parengimas ir vykdymas

3.1.1.4.

Širvint rajono vietinio užimtumo iniciatyv skatinimo
programos gyvendinimas

gyvendinta programa

3.1.1.5.

Širvint rajono aktyvios darbo rinkos politikos
priemoni gyvendinimas

gyvendintos priemon s

Pakonsultuot verslinink skaičius
gyvendintos programos ir priemon s
Parengta ir gyvendinta programa

ŠRSA
ŠRSA, Vilniaus
teritorin s darbo biržos
Širvint skyrius
ŠRSA, Vilniaus
teritorin s darbo biržos
Širvint skyrius
ŠRSA, Vilniaus
teritorin s darbo biržos
Širvint skyrius
ŠRSA, Vilniaus
teritorin s darbo biržos
Širvint skyrius

3.1.2. Uždavinys. Pl toti param verslui
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Verslo subjekt , kuriems pritaikytos
lengvatos, skaičius
Sumažinta administracin našta verslui
Supaprastintos proced ros verslui
Nustatytos prioritetin s paramos teikimo
kryptys (prioritetai gali b ti keičiami
kasmet)
Perži r ti savivaldyb s kompetencijos
mokesčiai mon ms (pvz., dalinis
padengimas)
Paremtos vietos verslinink iniciatyvos,
rengiant ES ir kit fond projektus
Verslui skirt suorganizuot rengini ir
dalyvi juose skaičius
Paskatinti verslo atstovai raginant
dalyvauti verslui skirtuose renginiuose –
verslo mug se, misijose, taip pat
organizuoti nauj verslo produkt
pristatymus ir pan.
Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius
Surengt vizit , siekiant susipažinti su
gerosios praktikos pavyzdžiais, skaičius

3.1.2.1.

Lengvat Širvint rajono verslininkams taikymas

3.1.2.2.

Administracin s naštos verslui Širvint rajone
mažinimas

3.1.2.3.

Paramos verslui Širvint rajone pl tojimas

3.1.2.4.

Atsinaujinanči energijos šaltini naudojimo Širvint
rajono verslo mon se skatinimas

3.1.2.5.

Verslo pl trai ir investicij pritraukimui svarbios
infrastrukt ros Širvint rajone vystymas

rengtos infrastrukt ros skaičius

3.1.2.5.1.

LEZ Širvint rajono savivaldyb s teritorijoje k rimas

kurtas LEZ

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

ŠRSA

2015-2020

SB

ŠRSA

2015-2020

SB

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, verslo mon s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, verslo mon s

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

ES, SB,VB

ŠRSA, melioracijos
sistem naudotoj
asociacijos, seni nijos,
kininkai

2015-2020

ES, SB,VB,
KT

3.2. Tikslas. Pažangaus žem s ko ir kaimo pl tros skatinimas
3.2.1. Uždavinys. Didinti žem s kio konkurencingum
3.2.1.1.

3.2.1.2.

Valstybei nuosavyb s teise priklausanči melioracijos
statini Širvint rajone atnaujinimas

Atnaujint melioracijos statini skaičius
(km, vnt., ha)

Melioracijos statini Širvint rajone atnaujinimo
skatinimas

gyvendint informacini priemoni
skaičius
registruot melioracijos sistem
naudotoj asociacij skaičius
Jungtin s veiklos sutarči skaičius
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Eil. nr.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.

Priemon s pavadinimas
Valstybei nuosavyb s teise priklausanči hidrotechnikos
statini Širvint rajone atnaujinimas
Netradicini žem s kio šak pl tojimo Širvint rajone
skatinimas
Ekologin s žemdirbyst s ir kit žem s kio sriči pl tros
Širvint rajone skatinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Atnaujint hidrotechnikos statini
skaičius
gyvendint informacini priemoni
skaičius
gyvendint informacini priemoni
skaičius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

ŠRSA

2015-2020

ES, SB,VB

ŠRSA,
kinink
ŠRSA,
kinink

kininkai,
asociacija
kininkai,
asociacija

2015-2020
2015-2020

SB, VB, ES,
KT
SB, VB, ES,
KT

3.2.2. Uždavinys. Gerinti gyvenimo s lygas ir gyvendinti vairias ekonomines veiklas kaimo vietov se
3.2.2.1.

Širvint rajono savivaldyb s kaim , kuriuose gyvena iki
1 t kst. gyventoj , kompleksin pl tra

3.2.2.1.1.

Musnink mstl. kompleksin pl tra

3.2.2.1.2.
3.2.2.1.3.
3.2.2.1.4.

Rekonstruot / rengt apšvietimo tinkl ,
melioracijos statini ilgis (km); vandens
gerinimo, geležies šalinimo sistem sk.

ŠRSA, seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB

gyvendintas projektas

ŠRSA, Musnink seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

Gelvon mstl. kompleksin pl tra
Bartkuškio k. kompleksin pl tra
Čiobiškio k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas
gyvendintas projektas
gyvendintas projektas

ŠRSA, Gelvon seni nija
ŠRSA, Jani n seni nija
ŠRSA, Čiobiškio seni nija

2015-2020
2015-2020
2015-2020

ES, SB, KT
ES, SB, KT
ES, SB, KT

3.2.2.1.5.

Vileikiškio k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Musnink seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.6.

Druž k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Širvint seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.7.

Alioni k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Alioni seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.8.

Anci n k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Zibal seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.9.

Juodiški k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Alioni seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.10.

Liukoni k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Gelvon seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.11.

Kiaukli k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Zibal seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.12.

Jauni n k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Jauni n seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.1.13.

Bagaslaviškio k. kompleksin pl tra

gyvendintas projektas

ŠRSA, Gelvon seni nija

2015-2020

ES, SB, KT

3.2.2.2.

Širvint rajono viešosios paskirties pastat , juos
pritaikant bendruomen s/ visuomen s poreikiams,
atnaujinimas

Atnaujint ir pritaikyt bendruomen s/
visuomen s poreikiams pastat skaičius

ŠRSA, bendruomen s,
Širvint r. VVG,
seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.2.1.

Buvusio Čiobiškio k. vaik darželio pastato, j pritaikant
bendruomen s poreikiams, atnaujinimas

Atnaujintas ir pritaikytas pastatas

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Čiobiškio seni nija,
Čiobiškio k. bendruomen

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.2.2.

Druž k. bendruomen s pastato, j pritaikant bendruomen s
poreikiams, atnaujinimas

Atnaujintas ir pritaikytas pastatas

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Širvint seni nija, Druž k.
bendruomen

2015-2020

ES, SB, VB,
KT
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

3.2.2.2.3.

Buvusi Motiej n k. kult ros nam pastato, j pritaikant
bendruomen s poreikiams, atnaujinimas

Atnaujintas ir pritaikytas pastatas

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Širvint seni nija,
Motiej n k. bendruomen

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.2.4.

Zibal k. viešosios bibliotekos pastato, j pritaikant visuomen s
ir bendruomen s poreikiams, atnaujinimas

Atnaujintas ir pritaikytas pastatas

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Zibal seni nija, Zibal k.
bendruomen

2019-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.2.5.

Šešuol li k. viešosios bibliotekos ir bendruomen s pastato, j
pritaikant visuomen s ir bendruomen s poreikiams,
atnaujinimas

Atnaujintas ir pritaikytas pastatas

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Zibal seni nija, Šešuol li
k. bendruomen

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.3.

Amat centr k rimosi Širvint rajono kaimiškose
vietov se skatinimas

Suorganizuot mokym , seminar ir
dalyvi juose skaičius
kurt amat centr skaičius

ŠRSA, bendruomen s,
Širvint r. VVG,
seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.3.1.

Amat centro Kernav s mstl. k rimas

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.4.

Žem s kiui alternatyvi versl k rimosi ir pl tros
Širvint rajono kaimo gyvenamosiose vietov se
skatinimas

Suorganizuot mokym , seminar ir
dalyvi juose skaičius
gyvendint informacini priemoni
skaičius
Paremt projekt skaičius

ŠRSA, Širvint r. VVG,
Kernav s seni nija,
bendruomen s

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.5.

Širvint rajono kaimišk j vietovi gyventoj socialinio
aktyvumo skatinimas

Suorganizuot mokym , rengini ir
dalyvi juose skaičius
Paremt projekt skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG, NVO

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.6.

Širvint rajono kaimišk j vietovi gyventoj verslumo
ir ekonominio aktyvumo skatinimas

Suorganizuot mokym , seminar ,
konferencij ir dalyvi juose skaičius
Paremt projekt skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG, NVO

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.7.

Bendradarbiavimo tarp Širvint rajono savivaldyb s
administracijos, Širvint r. VVG ir bendruomeni
skatinimas

vykdyt susitikim /diskusij ir dalyvi
juose skaičius
Bendrai gyvendint projekt skaičius

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.8.

Širvint r. VVG kaimo vietovi pl tros strategijos
gyvendinimas

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s,
Širvint r. VVG
Širvint r. VVG,
seni nijos,
bendruomen s, privat s
fiziniai ir juridiniai
asmenys

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

kurtas amat centras

gyvendinta strategija
gyvendint projekt skaičius

3.3. Tikslas. Turizmo ir kult ros infrastrukt ros pl tra
3.3.1. Uždavinys. Skatinti kult rin s veiklos pl tr
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Eil. nr.
3.3.1.1.
3.3.1.1.1.
3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.
3.3.1.1.4.
3.3.1.1.5.
3.3.1.1.6.
3.3.1.1.7.
3.3.1.1.8.
3.3.1.1.9.
3.3.1.1.10.
3.3.1.1.11.
3.3.1.1.12.
3.3.1.1.13.
3.3.1.1.14.

3.3.1.2.
3.3.1.2.1.
3.3.1.2.2.
3.3.1.2.3.
3.3.1.2.4.

Priemon s pavadinimas
Širvint rajono viešosios bibliotekos ir filial
infrastrukt ros atnaujinimas
Gelvon viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Musnink viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Kernav s viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Juodiški viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Čiobiškio viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Alioni viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Motiej n viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Kiaukli viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Alekniškio viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Druž viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros atnaujinimas
ir modernizavimas
Medžiuk viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Jauni n viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas ir modernizavimas
Bagaslaviškio viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas
Vileikiški viešosios bibliotekos filialo infrastrukt ros
atnaujinimas

Širvint rajono kult ros centro ir filial infrastrukt ros
atnaujinimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Čiobiškio filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Gelvon filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Motiej n filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Vileikiški filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

Atnaujint bibliotekos pastat skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas
Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas
Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas
Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas
Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas
Atnaujintas ir modernizuotas bibliotekos
pastatas

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas bibliotekos pastatas

ŠRSA

2015-2020

Atnaujint kult ros centro pastat
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atnaujintas ir
staigos pastatas
Atnaujintas ir
staigos pastatas
Atnaujintas ir
staigos pastatas
Atnaujintas ir
staigos pastatas

modernizuotas

kult ros

modernizuotas

kult ros

modernizuotas

kult ros

modernizuotas

kult ros
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ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

Eil. nr.
3.3.1.2.5.
3.3.1.2.6.
3.3.1.2.7.

Priemon s pavadinimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Druž filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Medžiuk filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas
Širvint rajono savivaldyb s kult ros centro Musnink filialo
pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Atnaujintas ir
staigos pastatas
Atnaujintas ir
staigos pastatas
Atnaujintas ir
staigos pastatas

modernizuotas

kult ros

modernizuotas

kult ros

modernizuotas

kult ros

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA

2015-2020

3.3.1.3.

Krašto muziejaus Širvint rajone k rimas

3.3.1.4.

Širvint rajono kult ros staig materialin s baz s
atnaujinimas

Kult ros staig , kuriose atnaujinta
materialin baz , skaičius

ŠRSA

2015-2020

Širvint rajono kult ros staig informacini
technologij baz s atnaujinimas
Kult rini erdvi Širvint rajone formavimas, jas
pritaikant vairi rengini organizavimui

Kult ros staig , kuriose atnaujinta
informacini technologij baz , skaičius

ŠRSA

2015-2020

Suformuot kult rini erdvi skaičius

ŠRSA

2015-2020

3.3.1.5.
3.3.1.6.

kurtas krašto muziejus

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

L š
šaltinis
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

3.3.1.6.1.

Erdv s Igno Šeiniaus skulpt rai pastatyti pritaikymas (Igno
Šeiniaus gatv je)

Pritaikyta erdv

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.1.7.

Vieš j erdvi meno ekspozicijoms, kult rinei veiklai ir
meninink apgyvendinimui Širvint rajone pritaikymas

Kult riniams poreikiams pritaikyt
vieš j erdvi skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.1.7.1.

Kernav s seni nijos sal s pritaikymas Užkurnio ekspozicijos
darbams

Pritaikyta erdv

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.1.8.

Širvint rajono meno m g j kolektyv k rybin s
partneryst s su Širvint rajono partneri iš užsienio
savivaldybi meno m g j kolektyvais pl tojimas

Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO,
JO, m g j meno
kolektyvai, profesional s
menininkai

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA

2015-2020

SB

3.3.1.9.

Širvint rajono m g j ir profesionalaus meno
kolektyv , etnin s kult ros, tautodailinink , kit kult ros
organizacij , atskir meninink veiklos skatinimas ir
r mimas

3.3.1.10.

Širvint rajono etnin s kult ros registro parengimas

Paremt kolektyv skaičius
Paremt meninink skaičius
Suorganizuot ir paremt rengini /
ekspedicij ir dalyvi juose skaičius
Suorganizuot profesionalaus meno
meninink plener skaičius
Naujai suburt ir atgijusi meno b reli ,
kolektyv skaičius
Etnin s kult ros pl tros programos
parengimas
Parengt etnin s kult ros registro byl
skaičius
Parengt katalog skaičius
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Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

3.3.1.11.

Informacijos apie Širvint rajono kult ros renginius
sklaidos didinimas

3.3.1.12.

Kult ros poreikio Širvint rajono seni nijose ugdymas

3.3.1.13.

Širvint rajono socialin s rizikos asmen
kult rin veikl

traukimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

sigyt skelbimo lent skaičius
Parengt ir išplatint reklamini rajono
rengini leidini skaičius
Sukurt ir veikianči profili apie rajono
kult ros renginius socialiniuose tinkluose
(Twitter, Facebook ir t.t.) skaičius

ŠRSA

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

gyvendint priemoni skaičius
Suorganizuot rengini ir dalyvi juose
skaičius

ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO, JO
ŠRSA, seni nijos,
bendruomen s, NVO, JO

2015-2020
2015-2020

ES, SB,VB,
KT
ES, SB,VB,
KT

3.3.2. Uždavinys. Išsaugoti kult ros paveld , vystant veikl
3.3.2.1.
3.3.2.1.1.
3.3.2.1.2.
3.3.2.1.3.

Dvar , juos pritaikant viešiems poreikiams Širvint
rajone, atnaujinimas
Stašk niškio dvaro, j pritaikant viešiesiems poreikiams,
atnaujinimas
Šešuol li II dvaro, j pritaikant viešiesiems poreikiams,
atnaujinimas
Juodiški dvaro, j pritaikant viešiesiems poreikiams,
atnaujinimas

Atnaujint dvar skaičius

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas dvaras

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas dvaras

ŠRSA

2015-2020

Atnaujintas dvaras

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.2.

Širvint rajono kult ros paveldo objekt (medin s
architekt ros, religini ir kit ), juos pritaikant
visuomen s poreikiams, atnaujinimas

Atnaujint kult ros paveldo objekt
skaičius

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.2.1.

Barboros koplyčios Musninkuose atnaujinimas

Atnaujintas kult ros paveldo objektas

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.2.2.

Stogastulpio prie Zibal bažnyčios atnaujinimas

Atnaujintas kult ros paveldo objektas

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.2.3.

Rašytojo I. Šeiniaus gimtosios vietos sutvarkymas

Atnaujintas kult ros paveldo objektas

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.3.

Piliakalni ir pilkapi Širvint rajone sutvarkymas

ŠRSA

2015-2020

3.3.2.4.

Vieš j dvar park teritorij Širvint rajone
sutvarkymas ir pritaikymas visuomen s poreikiams

ŠRSA

2015-2020

ŠRSA, Širvint r. VVG

2015-2020

Sutvarkyt piliakalni ir pilkapi
skaičius
Dvar park , kuriuose sutvarkyta
teritorija, skaičius

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

ES, SB, VB,
KT
ES, SB, VB,
KT

3.3.3. Uždavinys. Pl toti turizmo paslaugas ir infrastrukt r
3.3.2.1.

Turizmo informacij pateikiančio Širvint rajono
žem lapio atnaujinimas ir leidimas

Parengt leidybini projekt skaičius
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ES, SB, KT

Eil. nr.

Priemon s pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Atsakingi vykdytojai,
organizatoriai

gyvendinimo
laikotarpis (metai)

L š
šaltinis

rengt turizmo informacini stend
skaičius
rengt infoterminal skaičius
Išleist informacini leidini skaičius
Parod , kuriose sudalyvauta, skaičius

ŠRSA, Širvint r. VVG

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

ŠRSA, Širvint r. VVG,
privat s fiziniai ir
juridiniai asmenys,
seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.2.2.

Turizmo informacijos sklaidos ir prieinamumo Širvint
rajone gerinimas

3.3.2.3.

S lyg sudarymas vandens ir poilsio turizmo prie
Širvint rajono upi , tvenkini pl tojimui

3.3.2.3.1.

Širvintos up s pritaikymas vandens turizmui

Pritaikyta up s dalis

ŠRSA, privat s fiziniai ir
juridiniai asmenys

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.2.2.3.2.

Mus s up s pritaikymas vandens turizmui

Pritaikyta up s dalis

ŠRSA, privat s fiziniai ir
juridiniai asmenys

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.2.4.

Stovyklavieči ir kemping Širvint rajone k rimas

kurt stovyklavieči ir kemping
skaičius

ŠRSA, Širvint r. VVG,
privat s fiziniai ir
juridiniai asmenys,
seni nijos

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.2.4.1.

Stovyklaviet s N ries up s pakrant je Čiobiškio k. k rimas
(ties keltu)

Pritaikyta up s dalis
Sutvarkyta viešoji erdv

ŠRSA, Širvint r. VVG,
privat s fiziniai ir juridiniai
asmenys

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

3.3.2.5.

Dvirači turizmo Širvint rajone skatinimas ir turistams
teikiam paslaug vairinimas

Naujai sukurt dvirači maršrut
skaičius
Nakvyn s, poilsio, maitinimo paslaug
teik j skaičius

ŠRSA, Širvint r. VVG,
privat s fiziniai ir
juridiniai asmenys

2015-2020

ES, SB, VB,
KT

rengt turizmo ir poilsio zon skaičius
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PRIEDAS NR.5. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI (VIZIJOS RODIKLIAI)
Eil.
nr.

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

1.

1 000 gyventoj tenkanti nat rali
gyventoj kaita (NGK)

2.

Bendro vidutinio m nesio darbo
užmokesčio (bruto) santykis su
šalies vidurkiu, proc.

3.

Registruot bedarbi dalis lyginant
su darbingo amžiaus gyventojais,
proc.

4.

TUI, tenkanči
1 gyventojui,
santykis su šalies vidurkiu, proc.

5.

MI, tenkanči 1 gyventojui, santykis
su šalies vidurkiu, proc.

6.

Verslumo lygis – veikianči
kio
subjekt skaičius, tenkantis 1 000
gyventoj , vnt.

7.

Bendroji žem s kio produkcija,
tenkanti 1 gyventojui, t kst. Lt

8.

Apgyvendint
turist
tenkantis 1 000 gyventoj

skaičius,

* vertinami 2013 m. duomenys/ jei min
** 2012 m. duomenys

Duomen
šaltinis
Lietuvos
statistikos
departamentas
(toliau – SD)
SD

Atsakomyb už duomen pateikim

Atskaitos
taškas*

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
ir strateginio planavimo poskyris

-9,0

Ne maž jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

90,0

Širvint r. sav. vidutinis m nesinis bruto darbo
užmokestis padalintas iš vidutinio m nesinio
bruto darbo užmokesčio šalyje ir padaugintas iš
100

8,0

SD rodikli duomen baz s rodiklis

2,0

TUI 1 gyventojui Širvint r. sav. padalinta iš
TUI 1 gyventojui šalyje ir padauginta iš 100

50,0

MI 1 gyventojui Širvint r. sav. padalinta iš MI
1 gyventojui šalyje ir padauginta iš 100

15,0

Maž ir vidutini Širvint r. sav. moni
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.gyventoj
skaičiaus ir padaugintas iš 1 000

6,0

Širvint r. sav. bendroji žem s kio produkcija
padalinta iš Širvint r. sav.gyventoj skaičiaus

100

Širvint r. sav. apgyvendint turist skaičius
padalintas iš Širvint r. sav.gyventoj skaičiaus,
ir padaugintas iš 1 000

ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
ir strateginio planavimo poskyris

79,2

ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
10,6
ir strateginio planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
SD
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
0,8**
ir strateginio planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
SD
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
41,0**
ir strateginio planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
SD
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
11,6
ir strateginio planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
SD
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
4,3**
ir strateginio planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir strateginio
SD
planavimo skyriaus Biudžeto valdymo
45
ir strateginio planavimo poskyris
t met duomenys dar neskelbiami, tuomet vertinami 2012 m. duomenys
SD
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PRIEDAS NR.6. REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI (PRIORITET / TIKSL RODIKLIAI)
I PRIORIETAS. ŽMOGIŠK J IŠTEKLI IR SOCIALIN S GEROV S PL TRA

I. ŽMOGIŠK J IŠTEKLI IR SOCIALIN S GEROV S PL TRA

Priorite
tas

Tikslas

1.1 tikslas.
Aukštos ugdymo
paslaug
kokyb s
užtikrinimas,
pilietiškumo
skatinimas

1.2. tikslas.
Saugios
gyvenamosios
aplinkos
k rimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomen šaltinis

Atsakomyb už
duomen pateikim

Atskaitos
taškas*

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

Mokini
skaičius bendrojo
ugdymo mokyklose, tenkantis
1 000 gyventoj

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius, SD

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

115

Nemaž jantis

Mokini skaičius Širvint r. sav.bendrojo
ugdymo staigose padalintas iš Širvint r.sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 1000

Savivaldyb s finansuojamuose
neformaliojo ugdymo staigose
ugdom mokini dalis, lyginant
su bendrojo ugdymo staig
mokini skaičiumi, proc.

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

25,0

Mokini , lankanči Širvint r. sav.
finansuojamas neformaliojo ugdymo staigas,
skaičius padalintas iš Širvint r. sav. mokini
skaičiaus, ir padaugintas iš 100

Vaik ikimokykliniame ugdyme
dalis, lyginant su 1-6 met
vaik skaičiumi, proc.

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius, SD

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

75,0

Širvint r. sav. vaik ikimokykliniame
ugdyme skaičius padalintas iš Širvint r.sav.
1-6 met vaik skaičiaus ir padaugintas iš
100

Mokykloje
nesimokanči
mokyklinio amžiaus vaik (iki
16 m. amžiaus) pokytis, kartais

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

N ra

N ra

Širvint r. sav. mokyklinio amžiaus vaik ,
nesimokanči mokykloje, skaičius
ataskaitiniais metais padalintas iš atskaitos
taško reikšm s (2013-2014 m.m. nelankanči
mokini iki 16 m. Širvint r. sav. nebuvo)

Veikianči
organizacij skaičius

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

8

Nemaž jantis

-

Keli eismo vyki , kuriuose
sužeisti arba žuvo žmon s,
skaičius

SD

Viešosios tvarkos ir
aplinkosaugos skyrius

N ra

N ra

SD rodikli duomen baz s rodiklis

Žuvusi
skaičius

SD

Viešosios tvarkos ir
aplinkosaugos skyrius

1

Nedid jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

Ištirt nusikalstam veik dalis,
proc.

SD

Viešosios tvarkos ir
aplinkosaugos skyrius

58,0

65,0

SD rodikli duomen baz s rodiklis

Užregistruot
nusikalstam
veik , tenkanči
100 000
gyventoj , skaičius

SD

Viešosios tvarkos ir
aplinkosaugos skyrius

2 256

Maž jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

gaisruose

jaunimo

žmoni

22,1

62,5
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Priorite
tas

Tikslas

1.3. tikslas.
Savivaldyb s
valdymo
efektyvumo
didinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomen šaltinis

Atsakomyb už
duomen pateikim

Atskaitos
taškas*

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

Mokymuose
dalyvavusi
specialist skaičius, proc.

ŠRSA Teis s,
personalo ir
civilin s
metrikacijos
skyrius

ŠRSA Teis s,
personalo ir civilin s
metrikacijos skyrius

-

Ne mažiau nei
100 proc.

Širvint r. sav. specialist , dalyvavusi
mokymuose, skaičius padalintas iš vis
specialist skaičiaus ir padaugintas iš 100

80,0

Atlikta apklausa
Respondent , kurie mano, kad ger ja Širvint
r. sav. viešojo valdymo sistema, skaičius
padalintas iš bendro respondent skaičiaus ir
padaugintas iš 100

Gyventoj ,
mananči ,
kad
ger ja savivaldyb s viešojo
valdymo sistema, dalis, lyginant
su apklaust j skaičiumi, proc.
Asmen
(šeim ),
buvusi
s rašuose socialiniam b stui
nuomoti, met pabaigoje, dalis
lyginant su bendru gyventoj
skaičiumi, proc.
Socialin s pašalpos gav j
skaičius, tenkantis 1 000
gyventoj

1.4. tikslas.
Socialiai
saugios ir
sveikos
visuomen s
formavimas

Socialin s
rizikos
šeim
skaičius, tenkantis 1 000
gyventoj

Ligonin je
gydyt
skaičius, tenkantis
gyventoj

ligoni
1 000

Praktikuojanči
skaičius, tenkantis
gyventoj

gydytoj
10 000

Atlikta apklausa

ŠRSA Vieš j ryši
vyriausioji specialist

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

0,9

Maž jantis

Širvint r. sav. asmen (šeim ), buvusi
s rašuose socialiniam b stui nuomoti,
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 100

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

63

Maž jantis

Širvint r. sav. socialin s pašalpos gav j
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 1 000

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

9**

Maž jantis

Širvint r. sav. socialin s rizikos šeim
skaičius, padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 1 000

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

249**

Nedid jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

16,6**

Did jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

-
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Priorite
tas

Tikslas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomen šaltinis

Prevencin se
programose
dalyvavusi asmen
skaičius
(informuot pacient skaičius
lyginant su galinčiais dalyvauti
programoje), proc.

Vilniaus
teritorin
ligoni kasa

Sporto varžyb ir sveikatinimo
rengini
dalyvi
skaičius
lyginant su bendru gyventoj
skaičiumi, proc.

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius, SD

Atsakomyb už
duomen pateikim
ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris
ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

Atskaitos
taškas*

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

12,0-21,0

Ne mažiau kaip
25,0 proc.
(kiekvienoje
programoje)

-

30,0

Širvint r. sav. sporto varžybose ir
sveikatinimo renginiuose dalyvavusi dalyvi
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 100

(priklauso
nuo
programos)

24,3

* vertinami 2013 m. duomenys/ jei min t met duomenys dar neskelbiami, tuomet vertinami 2012 m. duomenys
** 2012 m. duomenys

II PRIORIETAS. INFRASTRUKT ROS IR APLINKOS DARNI PL TRA

II PRIORITETAS. INFRASTRUKT ROS IR
APLINKOS DARNI PL TRA

Priorite
tas

Tikslas

2.1. tikslas.
Savivaldyb s
keli ir
transporto
infrastrukt ros
pl tra

2.2. tikslas.
Modernios
infrastrukt ros
vystymas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomen šaltinis

Vietin s reikšm s keli
su
patobulinta danga ilgio dalis
bendrame vietin s reikšm s
keli ilgyje, proc.

SD

Vidutiniškai vienam gyventojui
tenkanči
kelioni
autobusu
skaičius

SD

Sunaudojamo biokuro katilin se
dalis, proc.

UAB „Širvint
šiluma“

Renovuot daugiabuči nam
skaičius (dalinai atnaujinti,
darbai t siami)

UAB „Širvint
komunalinis
kis“
ŠRSA
Architekt ros ir
kraštotvarkos
planavimo
skyrius

Teritorini
planavimo
dokument rengimas

Atsakomyb už
duomen pateikim
ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris
ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

3,7**

Did jantis

Širvint r. sav. vietin s reikšm s keli su
patobulinta danga ilgis padalintas iš bendro
Širvint r. sav. vietin s reikšm s keli ilgio
ir padaugintas iš 100

40,0

Nemaž jantis

SD rodikli duomen baz s rodiklis

ŠRSA kio pl tros
skyrius

94,0

Nemaž jantis

UAB „Širvint šiluma“ veiklos ataskaita

ŠRSA kio pl tros
skyrius

0

5

UAB „Širvint komunalinis kis“ veiklos
ataskaita

ŠRSA Architekt ros ir
kraštotvarkos planavimo
skyrius

Vykdoma

Vykdoma

-

Atskaitos
taškas*
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Išmest teršal kiekis, tenkantis
1 –am gyventojui, kg

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

16,0**

Tiekiamo vandens kokyb s
atitikimas Lietuvos higienos UAB „Širvint
ŠRSA kio pl tros
78,0
norm
HN
24:2003
vandenys“
skyrius
reikalavimams, proc.
Centralizuoto vandens tiekimo
ir/ ar nuotek tvarkymo sistem
UAB „Širvint
ŠRSA kio pl tros
52,0
paslaugas gaunanči gyventoj
vandenys“
skyrius
dalis, proc.
* vertinami 2013 m. duomenys/ jei min t met duomenys dar neskelbiami, tuomet vertinami 2012 m. duomenys
** 2012 m. duomenys
2.3. tikslas.
Švarios aplinkos
užtikrinimas

III PRIORIETAS. VERSLO, TURIZMO IR KAIMO PL TRA

III PRIORITETAS. VERSLO ,TURIZMO
IR KAIMO PL TRA

Priorite
tas

Tikslas

3.1. tikslas.
Pažangaus
verslo
skatinimas

3.2. tikslas.
Pažangaus
žem s kio ir
kaimo pl tros
skatinimas

kio

95,0

UAB „Širvint vandenys“ veiklos ataskaita

11,6

15,0

Maž ir vidutini Širvint r. sav. moni
skaičius padalintas iš gyventoj Širvint r.
sav. skaičiaus ir padaugintas iš 1 000

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

41,0**

50,0

MI 1 gyventojui Širvint r. sav. padalinta iš
MI 1 gyventojui šalyje ir padauginta iš 100

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

4,3**

6,0

Širvint r. sav. bendroji žem s kio
produkcija padalinta iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus

NMA
(Lietuvos žem s
fondas)

ŠRSA Žem s kio ir
turto valdymo skyrius

15,5

Nemaž jantis

-

SD

vidutinis

UAB „Širvint vandenys“ veiklos ataskaita

Paaiškinimas

Verslumo lygis – veikianči
kio subjekt skaičius, tenkantis
1 000 gyventoj , vnt.

Deklaruotas
dydis, ha

Did jantis

Siekiamyb
2020 m.

Duomen šaltinis

Bendroji žem s kio produkcija,
tenkanti 1 gyventojui, t kst. Lt

SD rodikli duomen baz s rodiklis

Atskaitos
taškas*

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

MI, tenkanči 1 gyventojui,
santykis su šalies vidurkiu, proc.

Atsakomyb už
duomen pateikim
ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

Maž jantis
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Priorite
tas

Tikslas

3.3. tikslas.
Turizmo ir
kult ros
infrastrukt ra
pl tra

Duomen šaltinis

Atsakomyb už
duomen pateikim

Atskaitos
taškas*

Siekiamyb
2020 m.

Paaiškinimas

Veikianči bendruomeni
skaičius

Širvint r. VVG

Širvint r. VVG

25

Did jantis

-

Širvint r. VVG 2014-2020 m.
strategijos gyvendinimas

Širvint r. VVG

Širvint r. VVG

Parengta
strategija

gyvendinta
strategija

-

Bibliotek skaitytoj skaičius,
tenkantis 1 000 gyventoj

ŠRSA Švietimo
ir kult ros
skyrius, SD

Švietimo ir kult ros
skyrius

494

750

Širvint r. sav. bibliotek skaitytoj
skaičius padalintas iš Širvint r.
sav.gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš
1 000

Meno m g j kolektyv dalyvi
skaičius, tenkantis 1 000
gyventoj

Lietuvos
liaudies kult ros
centras, SD

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

31

Did jantis

Širvint r. sav. meno kolektyv dalyvi
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus ir padaugintas iš 1 000

Kult ros
renginiuose
dalyvavusi dalyvi skaičius,
t kst. dalyvi

Lietuvos
liaudies kult ros
centras

ŠRSA Švietimo ir
kult ros skyrius

79,6

Did jantis

-

veiklint
kult ros
objekt skaičius

ŠRSA
Architekt ros ir
kraštotvarkos
planavimo
skyrius

ŠRSA Architekt ros ir
kraštotvarkos planavimo
skyrius

-

Ne mažiau
kaip 6 (kasmet
po 1)

-

SD

ŠRSA Ekonomikos ir
strateginio planavimo
skyriaus Biudžeto
valdymo ir strateginio
planavimo poskyris

45

100

Širvint r. sav. apgyvendint turist
skaičius padalintas iš Širvint r. sav.
gyventoj skaičiaus, ir padaugintas iš 1 000

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

paveldo

Apgyvendint turist skaičius,
tenkantis 1 000 gyventoj

* vertinami 2013 m. duomenys/ jei min t met duomenys dar neskelbiami, tuomet vertinami 2012 m. duomenys
** 2012 m. duomenys
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