ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
IR GRUPĖS VEIKLOS 2018 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Širvintos, 2019

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS ŽODIS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir
2019 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus
metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ prašau Širvintų rajono savivaldybės tarybos pritarti 2018–2020 metų
strateginio plano ir grupės veiklos 2018 m. įgyvendinimo atskaitai.
Atkreipiu dėmesį, kad visoms strateginio veiklos plano priemonėms, kurių iš viso yra
242, buvo panaudota beveik 21 milijonas eurų. Didžiausia lėšų dalis buvo skirta Švietimo programai
– net 6,8 milijonai eurų. Antroji pagal skirtų lėšų sumą – Infrastruktūros ir verslo tobulinimo
programa, kuriai skirta 4,7 milijonai eurų. Trečiajai, vienai didžiausių – Socialinės apsaugos plėtros,
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programai skirta daugiau kaip 3 milijonai eurų.
Sveikatingumo programai skirta beveik 2,9 milijonai eurų.
Žinoma, visko suplanuoti neįmanoma, tačiau noriu ypatingai pasidžiaugti, kad Širvintų
rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemones 2018 metais įgyvendinome pasiekę puikų 98
proc. rodiklį. Todėl galime daryti išvadą – gebame ne tik atsakingai planuoti, bet ir ryžtingai pasiekti
užsibrėžtus tikslus.
Ačiū Savivaldybės administracijos darbuotojams, pavaldžių ir kontroliuojamų įmonių,
įstaigų ir organizacijų vadovams bei darbuotojams – pasiekti puikūs rezultatai yra nulemti mūsų
bendro komandinio darbo!
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė
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VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas buvo
patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-24 „Dėl
Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
2018 metais Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas
buvo tikslintas tris kartus.
Širvintų rajono savivaldybėje 2018 m. buvo vykdomos 9 programos: 01 Valdymo
tobulinimo, 02 Švietimo, 03 Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo, 04 Sveikatingumo, 05
Aplinkos apsaugos, 06 Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros, 07 Žemės ūkio plėtros,
08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, 09 Viešosios tvarkos ir
visuomenės apsaugos.
2018 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane buvo
numatytos 242 priemonės.
1 pav. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
priemonių įgyvendinimas 2018 m.

35

5
Įvykdyta
Vykdyta
Nevykdyta

202

Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių vykdymas 2018 m.
siekė beveik 98 %.
Širvintų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane per ataskaitinį laikotarpį buvo
įtrauktos naujos priemonės šiose programose:
 02

Švietimo programa – 14 priemonių.

 03

Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa – 4 priemonės.

 04

Sveikatingumo programa – 2 priemonės.



08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa –

3 priemonės.
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2 pav. 2018 m. pradžioje strateginio veiklos plano programoms skirti asignavimai, Eur
Žemės ūkio plėtros;
236 400
Kultūros
paslaugos,
paveldosaugos ir
turizmo plėtros;
952 900

Socialinės apsaugos
plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties
mažinimo;
3 436 000

Viešosios tvarkos ir
visuomenės apsaugos;
318 800

Direktoriaus rezervas;
20 000

Valdymo tobulinimo;
2 645 200

Aplinkos apsaugos;
1 309 000
Švietimo;
7 207 800
Sveikatingumo;
267 000
Infrastruktūros ir verslo
aplinkos tobulinimo;
5 189 500

2018 m. pradžioje Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonėms
įgyvendinti buvo numatyta 21 582 600 Eur.
3 pav. 2018 m. pabaigoje strateginio veiklos plano programoms skirti asignavimai, Eur

Žemės ūkio plėtros;
217 600
Kultūros
paslaugos,
paveldosaugos ir
turizmo plėtros;
953 700

Socialinės apsaugos
plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties
mažinimo;
3 069 300

Viešosios tvarkos ir
visuomenės
apsaugos;
318 800
Valdymo tobulinimo;
2 566 900

Aplinkos apsaugos;
779 600
Švietimo;
6 805 695

Sveikatingumo;
2 897 300

Infrastruktūros ir verslo
aplinkos tobulinimo;
4 763 400

2018 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonėms
įgyvendinti buvo numatyta 22 372 295 Eur, panaudota 20 864 396 Eur.
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4 pav. 2018 m. pabaigoje strateginio veiklos plano programoms skirti ir panaudoti asignavimai, Eur
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1 lentelė. Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano vertinimo kriterijai ir jų pasiekimas 2018 metais
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA
E-01-01

R-01-01-01

P-01-01-01-01

Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų
gautų prašymų, proc.
1 tikslas. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant finansinius ir
veiklos auditus
Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis, proc.
1 uždavinys. Siekiant teisingos finansinės atskaitomybės, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo
administravimo subjektuose
Lėšų dalis, tenkanti Savivaldybės kontrolieriaus funkcijoms vykdyti, proc.

100 / 100

75 / 80

1,10 / 1,11

2 tikslas. Įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymą, finansavimą
R-01-02-01

I-II kvalifikacinę klasę turinčių valstybės tarnautojų dalis, nuo visų valstybės tarnautojų, proc.

R-01-02-02

Gautų pretenzijų dėl savivaldybės netinkamo funkcijų vykdymo skaičius, vnt.

33 / 38
0/0

1 uždavinys. Organizuoti ir sudaryti sąlygas kokybiškam Savivaldybės valdymui
P-01-02-01-01

Parengtų tarybos sprendimų projektų skaičius, vnt.

P-01-02-01-02

Parengtų administracijos direktoriaus įsakymų skaičius, vnt.

P-01-02-01-03

Profesinę kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius, vnt.

290 / 278
2300 / 2830
50 / 52

2 uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymą
P-01-02-02-01

Lėšų dalis, tenkanti finansinių įsipareigojimų vykdymui, proc.

14,50 / 13,30

3 uždavinys. Mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims
P-01-02-03-01

Įdiegtų priemonių, mažinančių administracinę naštą, skaičius, vnt.

23 / 35

4 uždavinys. Skatinti naudojimąsi teikiamomis elektroninėmis paslaugomis
5

Vertinimo
kriterijaus
kodas
P-01-02-04-01

Elektroninių paslaugų vartojimo dalis, nuo visų sukurtų elektroninių paslaugų, proc.

30 / 155

P-01-02-04-02

Vartotojų dalis, teigiamai vertinanti sukurtas elektronines paslaugas, proc.

70 / 935

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas

3 tikslas. Siekiant valdyti bendradarbiavimo procesus formuoti teigiamą rajono įvaizdį
R-01-03-01

Savivaldybės svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičius, tūkst. vnt.

R-01-03-02

130 / 499

P-01-03-01-01

Savivaldybės naujienas užsiprenumeravusių vartotojų skaičius, asm.
1 uždavinys. Vykdant savarankiškąsias funkcijas, skleisti ir platinti informaciją visuomenei apie Savivaldybės
veiklą, formuoti rajono įvaizdį
Suorganizuotų vizitų į užsienio šalis skaičius, vnt.

P-01-03-01-02

Publikacijų apie Savivaldybės veiklą skaičius vietinėje spaudoje, vnt.

85 / 108

P-01-03-01-03

Publikacijų apie Savivaldybės veiklą skaičius respublikinėje spaudoje, vnt.

112 / 21

P-01-03-01-04

Naujienų, paskelbtų Savivaldybės interneto svetainėje, skaičius, vnt.

830 / 957

66 / 67

1 / 100

02 ŠVIETIMO PROGRAMA
E-02-01

Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių
skaičiaus, proc.
1 tikslas. Užtikrinti mokinių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose

100 / 100

P-02-01-01-01

Mokinių lankančių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose dalis, nuo visų mokyklinio amžiaus
vaikų skaičiaus, proc.
1 uždavinys. Finansuoti ir prižiūrėti pavaldžias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas
Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.

P-02-01-01-02

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, skaičius, asm.

480 / 477

P-02-01-01-03

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skaičius, asm.

760 / 763

P-02-01-01-04

Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, skaičius, asm.

260 / 296

R-02-01-01

100 / 100

7 / 70
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Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas

2 tikslas. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius
R-02-02-01

Savivaldybės finansuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomų mokinių dalis, lyginant su bendru
bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių skaičiumi, proc.

28 / 30

1 uždavinys. Organizuoti mokinių neformalųjį švietimą
P-02-02-01-01

Neformaliojo ugdymo įstaigų skaičius, vnt.

22 / 220

P-02-02-01-02

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo įstaigas, skaičius, asm.

440 / 454

P-02-02-01-03

Lėšų dalis, tenkanti neformaliajam vaikų ugdymui, proc.
3 tikslas. Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinti ikimokyklinį įstaigų
prieinamumą
Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1-6 metų vaikų skaičius (lopšeliaidarželiai), vnt.
1 uždavinys. Prižiūrėti ir finansuoti ikimokyklinio ugdymo programas

15,0 / 14,3

P-02-03-01-01

Ikimokyklinio ugdymo programų skaičius, vnt.

2112 / 1220

P-02-03-01-02

Mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, skaičius, asm.

434 / 451

P-02-03-01-03

Mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius, asm.

112 / 145

R-02-03-01

546 / 546

03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA
E-03-01

Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, Eur

E-03-02

Verslumo lygis (veikiančių SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų), vnt.

625 / 939 **
18 / 19,9

1 tikslas. Gerinti infrastruktūrą
R-03-01-01

Įgyvendinamų projektų skaičius, vnt.

27 / 306

R-03-01-02

Kelių, gatvių priežiūrai ir būklės gerinimui skiriamų lėšų panaudojimas, proc.

100 / 100

1 uždavinys. Subalansuoti rajono teritorijų raidą ir užtikrinti planavimo dokumentų rengimą
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Vertinimo
kriterijaus
kodas
P-03-01-01-01

Parengtų žemės formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt.

P-03-01-01-02

Inventorizuoto nekilnojamojo turto objektų skaičius, vnt.

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas
10 / 7669
3 / 336

2 uždavinys. Vykdyti Širvintų rajono aplinkos priežiūrą, skatinti verslą ir įgyvendinti projektus
P-03-01-02-01

Viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai skiriama lėšų tūkst. Eur / 1 ha aptarnaujamo ploto

2,4 / 2,5

P-03-01-02-02

Įrengtų eismo saugumą didinančių priemonių, kelio ženklų skaičius, vnt.

20 / 42

P-03-01-02-03

Modernizuojamų daugiabučių skaičius, vnt.

4 / 056

04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
E-04-01

Mirusiųjų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt.

E-04-02

Užregistruotų susirgimų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt.

16 / 15,6
3100 / 3002 **

1 tikslas. Šviesti visuomenę profilaktinės sveikatos tikslais ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas,
ugdyti visuomenės sportiškumą ir propaguoti sveiką gyvenimo būdą
R-04-01-01

Įgyvendintų prevencinių sveikatos priežiūros programų skaičius, vnt.

R-04-01-02

Informuotų asmenų, galinčių dalyvauti prevencinėse programose, dalis, proc.

R-04-01-03

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, tūkst.
1 uždavinys. Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų paslaugų įvykdymą (pensinio amžiaus
asmenys, vaikai)
Pensinio amžiaus asmenų, gavusių dantų protezavimo išlaidų kompensavimą, skaičius, vnt.

P-04-01-01-01
P-04-01-01-02

Vaikų, dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis (6-14 m.) profilaktinėje programoje,
dalis nuo visų galinčių dalyvauti vaikų, proc.

5,/ 5
35 / 48 **
2,0 / 3,55 **

6 / 67
13 / 12 **

2 uždavinys. Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas
P-04-01-02-01

Užregistruotų susirgimų skaičius, vnt.

48000 / 46755 **7

P-04-01-02-02

Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius, vnt.

135000 / 136619**

P-04-01-02-03

Naujai susirgusių asmenų dalis nuo visų užregistruotų susirgimų, proc.

66 / 63 **
8

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas visuomenės įsitraukimui į sporto / sveiko gyvenimo būdo veiklas
P-04-01-03-01

Sporto klubų skaičius, vnt.

P-04-01-03-02

Mokinių, lankančių sporto mokyklą, skaičius, asm.

P-04-01-03-03

Surengtų sporto varžybų skaičius, vnt.

79 / 79
230 / 223
40 / 41

2 tikslas. Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją
R-04-02-01

Išnagrinėtų dokumentų dalis, nuo pateiktų dokumentų nagrinėti dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens
būklės įvertinimo

100 / 100

1 uždavinys. Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą
P-04-02-01-01

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius, vnt.

52 / 0567

05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
E-05-01

Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis, proc.

E-05-02

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 km2, kg.

98 / 98
230 / 214 **

1 tikslas. Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, vykdyti žalos aplinkai prevenciją
R-05-01-01

Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius, vnt.

2,/ 2

1 uždavinys. Plėsti ir modernizuoti geriamojo vandens tiekimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą
P-05-01-01-01

Išleistų užterštų (be valymo) arba nepakankamai išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m3

P-05-01-01-02

Rajono gyventojų, gaunančių vandenį iš centralizuotų vandens tiekimo tinklų, dalis, proc.

0/0
71 / 72

2 uždavinys. Numatyti aplinkos apsaugą gerinančias priemones
P-05-01-02-01

Sutvarkytų užterštų teritorijų skaičius, vnt.

33 / 83

P-05-01-02-02

Naujai pasodintų želdinių skaičius, vnt.

40 / 154

06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
9

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-06-01
E-06-02

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai
Kultūrinei veiklai skiriamų lėšų dalis nuo bendro finansavimo, proc.
Savivaldybės apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičius, vnt.

Planas / faktas
5 / 4,3
860 / 1024

1 tikslas. Užtikrinti kultūrinės veiklos sąlygas
R-06-01-01

Kultūrinei veiklai skiriamų lėšų dalis, tenkanti vienam savivaldybės gyventojui, proc.

53 / 62

1 uždavinys. Vykdyti priemones kultūrinės veiklos sąlygų gerinimui
P-06-01-01-01

Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, vnt.

48 / 43

P-06-01-01-02

Finansuotų kultūros projektų skaičius, vnt.

77 / 38

P-06-01-01-03

Viešuosiuose kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, tūkst. vnt.

30 / 30

2 tikslas. Skatinti kultūros veiklą ir jos sklaidą visuomenėje
R-06-02-01

Virtualių apsilankymų skaičius kultūros įstaigų internetiniuose puslapiuose, tūkst. vnt.

10 / 11,0

1 uždavinys. Puoselėti kultūros paveldą bei gausinti mėgėjų ir profesionalaus meno puoselėtojų būrį
P-06-02-01-01

Suorganizuotų kultūros paveldo dienų skaičius, vnt.

111 / 00

P-06-02-01-02

Kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.

395 / 395

P-06-02-01-03

Kultūros centro filialų skaičius, vnt.

112 / 122

3 tikslas. Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos

P-06-03-01-01

Viešosios bibliotekos lankytojų dalis, naudojanti bibliotekos informacines technologijas, proc.
1 uždavinys. Plėsti informacines paslaugas ir įrengti bibliotekose informacinių paslaugų literatūrinio palikimo
sklaidą
Bibliotekos renginių skaičius, vnt.

P-06-03-01-02

Bibliotekos filialų skaičius, vnt.

R-06-03-01

30 / 30

660 / 660
18 / 18

07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
E-06-03

Priimtų pasėlių deklaravimo paraiškų skaičius, vnt.

2230 / 2213
10

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-06-04

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas
16700 / 16892

R-07-01-01

Pasėlių deklaracijose pateiktų laukų skaičius, vnt.
1 tikslas. Pagerinti melioracijos sistemų būklę, žemdirbystės sąlygas bei remti ūkininkus ir žemės ūkio
bendroves
Surašytų avarinių melioracijos statinių gedimų aktų skaičius, vnt.

R-07-01-02

Patenkintų žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų prašymų paramai gauti dalis, nuo visų gautų prašymų, proc.

10 / 71
90 / 70

1 uždavinys. Gerinti melioracijos sistemos būklę
P-07-01-01-01

Nusausintos žemės plotas, ha.

P-07-01-01-02

Rekonstruota / suremontuota melioracijos statinių, vnt.

40 / 71

P-07-01-01-03

Rekonstruota / suremontuota melioracijos griovių, km.

10 / 7,1,6

36902,43 / 36901,47

2 uždavinys. Remti ūkininkus ir žemės ūkio bendroves
P-07-01-02-01

Ūkių skaičius, vnt.

2200 / 2080

08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
E-04-03

Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis, nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus, proc.

97 / 97

E-04-04

Socialinės pašalpos gavėjų dalis nuo bendro savivaldybės gyventojų skaičiaus, proc.

14 / 41

1 tikslas. Padėti visuomenei spręsti socialines problemas
R-08-01-01

Socialinėms paslaugoms ir socialiniai paramai skiriamų lėšų pokytis, proc.

14,6 / 14,3

1 uždavinys. Organizuoti ir pirkti socialines paslaugas
P-08-01-01-01

Rajono teritorijoje socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt.

P-08-01-01-02

Važiavimo keleiviniu transportu lengvatoms tenkanti lėšų dalis (pensinio amžiaus ir neįgalūs asmenys), proc.

910 / 119
54 / 55

2 uždavinys. Vykdyti šalpos ir socialinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą
P-08-01-02-01

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, asm.

P-08-01-02-02

Pinigines pašalpas, išmokas ir kompensacijas gaunančių asmenų skaičius, asm.

420 / 355
3050 / 2813
11

Vertinimo
kriterijaus
kodas
P-08-01-02-03

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai
Socialinę paramą mokymo reikmėms gaunančių mokinių skaičius, asm.

Planas / faktas
390 / 364

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas nevalstybinėms organizacijoms įgyvendinti iniciatyvas
P-08-01-03-01

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius, vnt.

165 / 162

P-08-01-03-02

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius Socialiniame paslaugų centre, vnt.

970 / 707

4 uždavinys. Vykdyti funkcijas, susijusias su Savivaldybės ir socialiniu būstu
P-08-01-04-01

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų skaičius, vnt.

200 / 206

2 tikslas. Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų socialinei atskirčiai mažinti

P-08-02-01-01

Neįgaliųjų, kuriems pritaikytas būstas dalis, nuo buvusių eilėje būsto pritaikymui, proc.
1 uždavinys. Administruoti būsto pritaikymą neįgaliesiems ir finansuoti socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektus
Finansuotų neįgaliųjų bendruomenėje projektų skaičius, vnt.

P-08-02-01-02

Pritaikytų būstų neįgaliesiems skaičius, vnt.

R-08-02-01

25 / 20

33 / 33
112 / 122

09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
E-05-03

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt.

E-05-04

Užregistruotų gaisrų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt.

216 / 16 **
4 / 3,8 **

1 tikslas. Užtikrinti viešąją tvarką, žmonių saugumą ir rimtį
R-09-01-01

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc.

R-09-01-02

Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius, vnt.

70 / 79,4 **
30 / 19

1 uždavinys. Užtikrinti gyventojų saugumą viešose vietose
P-09-01-01-01

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, vnt.

230 / 248 **

P-09-01-01-02

Patruliavimų su policijos rėmėjais skaičius, vnt.

48 / 122

P-09-01-01-03

Neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų skaičius, vnt.

60 / 106 **
12

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Planas / faktas

2 tikslas. Organizuojant priešgaisrinės tarnybos darbą, užtikrinti visuomenės ir jos turto apsaugą
R-09-02-01

Gaisruose traumuotų asmenų skaičius, asm.

R-09-02-02

Užregistruotų gaisrų skaičius, vnt.

0/0
60 / 59 **

1 uždavinys. Siekti mažesnės gaisro sukeltos žalos
P-09-02-02-01

Gaisruose žuvusiųjų asmenų skaičius, asm.

P-09-02-02-02

Išvykimų į kitus gelbėjimo darbus skaičius, vnt.

0/2
50 / 103

** - 2017 m. duomenimis
5 pav. Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pasiekimas 2018 metais

4
23
80

Pasiekti

Iš dalies pasiekti

Nepasiekti

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pasiekimas 2018 m. sudarė daugiau kaip 96 %.
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2 lentelė. Širvintų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano priemonės ir jų įgyvendinimas 2018 metais

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA
01.0.2.1.01.

Savivaldybės taryba

Į

01.0.2.1.02.

Savivaldybės administracija

Į

01.0.2.1.03.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

01.0.2.1.04.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą

Į

01.0.2.1.05.

Gyventojų registro tvarkymas

Į

01.0.2.1.06.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Į

01.0.2.1.07.

Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

Į

01.0.2.1.08.

Vaikų teisių apsauga

Į

01.0.2.1.09.

Jaunimo teisių apsauga

Į

01.0.2.1.11.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Į

01.0.2.1.12.

Civilinės būklės aktų registravimas

Į

01.0.2.1.14.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Į

01.0.2.1.15.

Pirminė teisinė pagalba

Į

01.0.2.1.17.

Mobilizacijos administravimas

Į

01.0.2.1.18.

Civilinės saugos organizavimas

Į

01.0.2.1.19.

Žemės ūkio skyrius

Į
14

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

01.0.2.1.23.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas

V

01.0.2.1.24.

Lygių galimybių įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje

Į

01.0.2.1.25.

Valstybės tarnautojų neproporcingai sumažintų atlyginimų kompensavimas

Į

01.0.2.2.02.

Paskolų grąžinimas ir paskolų aptarnavimas

Į

01.0.2.2.08.

Palūkanos už gautas paskolas

Į

01.0.2.3.04.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas

Į

01.0.2.3.05.

Apklausų organizavimas

Į

01.0.2.3.07.

Gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimas

N

01.0.2.3.08.

Sutarčių dėl bendradarbiavimo su valstybės registrais peržiūrėjimas

Į

01.0.2.3.09.

Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės gerinimas

V

01.0.2.4.01.

Elektroninių paslaugų teikimas ir viešinimas

Į

01.0.3.1.01.

Įvairios veiklos išlaidos

Į

01.0.3.1.02.

Leidyba, informacijos teikimas

Į

01.0.3.1.09.

Reprezentacinės ir kitos rajono išlaidos

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Numatoma vykdyti
2019–2021 metais

02 ŠVIETIMO PROGRAMA
02.0.1.1.02.

Nepaskirstytos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.1.1.04.

Širvintų pradinės mokyklos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.05.

Širvintų pradinės mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.1.1.70.

Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo
turto nuomą

Į

02.0.1.1.06.

Širvintų pradinės mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.1.1.07.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų pradinėje mokykloje

Į

02.0.1.1.08.

Širvintų pradinės mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas

Į

02.0.1.1.14.

Širvintų "Atžalyno" progimnazijos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.15.

Širvintų "Atžalyno" progimnazijos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.1.1.16.

Širvintų "Atžalyno" progimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.1.1.17.

Širvintų "Atžalyno" progimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą

Į

02.0.1.1.18.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų "Atžalyno" progimnazijoje

Į

02.0.1.1.19.

Širvintų "Atžalyno" progimnazijos mokinių lengvatinis pavėžėjimas

Į

02.0.1.1.25.

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.26.

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro lėšos mokinio krepšeliui
finansuoti

Į

02.0.1.1.27.

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro išlaidos iš biudžetinių
įstaigų pajamų

Į

02.0.1.1.28.

Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro išlaidos iš pajamų,
gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą

Į

02.0.1.1.29.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Bartkuškio mokyklojedaugiafunkciame centre

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.1.1.30.

Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.31.

Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.1.1.32.

Širvintų r. Barskūnų pagrindinės mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų
pajamų

Į

02.0.1.1.33.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Barskūnų pagrindinėje
mokykloje

Į

02.0.1.1.35.

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.36.

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.1.1.37.

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų
pajamų

Į

02.0.1.1.38.

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos išlaidos iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo turto nuomą

Į

02.0.1.1.39.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Čiobiškio pagrindinėje
mokykloje

Į

02.0.1.1.46.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.47.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos lėšos mokinio krepšeliui
finansuoti

Į

02.0.1.1.48.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų
pajamų

Į

02.0.1.1.49.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialinio turto nuomą

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.1.1.50.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Musninkų Alfonso
Petrulio gimnazijoje

Į

02.0.1.1.51.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos mokinių lengvatinis
pavėžėjimas

Į

02.0.1.1.52.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.53.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.1.1.54.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.1.1.56.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje

Į

02.0.1.1.58.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos aplinkos lėšos

Į

02.0.1.1.59.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lėšos mokinio krepšeliui
finansuoti

Į

02.0.1.1.60.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos išlaidos iš biudžetinių
įstaigų pajamų

Į

02.0.1.1.61.

Maisto, apgyvendinimo ir kitos paslaugos Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijoje

Į

02.0.1.1.62.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių lengvatinis
pavėžėjimas

Į

02.0.1.1.65.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos išlaidos iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo turto nuomą

Į

02.0.1.1.78.

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Širvintų r. Gelvonų
gimnazijoje (išeitinėms išmokoms)

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.1.1.83.

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje (išeitinėms išmokoms)

Į

02.0.1.1.90.

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Širvintų "Atžalyno"
progimnazijoje (išeitinėms išmokoms)

Į

02.0.1.1.124.

Inovatyvios ugdymo aplinkos kūrimas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijoje

V

02.0.1.1.125.

Širvintų Lauryno
modernizavimas

V

02.0.1.1.126.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos Šviesos g. 7, Gelvonuose, Širvintų r. stogo
avarinės būklės likvidavimas

Į

02.0.1.1.127.

Lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui Širvintų r. Čiobiškio
pagrindinėje mokykloje (išeitinėms išmokoms)

Į

02.0.1.1.128.

Projektas "Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II"

V

02.0.2.1.01.

Širvintų meno mokyklos aplinkos lėšos

Į

02.0.2.1.02.

Širvintų meno mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.2.1.03.

Širvintų meno mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.2.1.04.

Širvintų sporto mokyklos aplinkos lėšos

Į

02.0.2.1.05.

Širvintų sporto mokyklos lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.2.1.06.

Širvintų sporto mokyklos išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.2.1.07.

Širvintų rajono Švietimo centro aplinkos lėšos

Į

02.0.2.1.08.

Širvintų rajono Švietimo centro lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.2.1.09.

Širvintų rajono švietimo centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

Stuokos-Gucevičiaus

gimnazijos

ugdymo

erdvių

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.2.1.10.

Širvintų sporto mokyklos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo
turto nuomą

Į

02.0.2.1.11.

Širvintų rajono švietimo centro išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą

Į

02.0.2.1.17.

Mokinio krepšelio lėšos asociacijoms

Į

02.0.2.1.19.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Savivaldybės administracijoje

Į

02.0.2.1.20.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas

Į

02.0.2.1.21.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų rajono švietimo centre

Į

02.0.2.1.22.

Širvintų meno mokyklos mokinių lengvatinis pavėžėjimas

Į

02.0.2.1.23.

Kūno kultūros ir sporto finansavimas

Į

02.0.2.1.33.

Širvintų meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas

Į

02.0.2.1.34.

Širvintų sporto mokyklos vidaus patalpų sutvarkymas

V

02.0.2.1.35.

Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos aplinkos lėšos

Į

02.0.2.1.36.

Širvintų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos mokinio krepšelio lėšos

Į

02.0.2.1.37.
02.0.2.1.38.

Širvintų meno mokyklos išlaidos iš pajamų gautų už ilgalaikio materialiojo
turto nuomą
Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas Širvintų
meno mokykloje, darbo apmokėjimas

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Į
Į

02.0.2.1.39.

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra Širvintų meno mokykloje

Į

02.0.2.1.40.

Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas Širvintų
sporto centre, darbo apmokėjimas

Į

02.0.3.1.04.

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ aplinkos lėšos

Į
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

02.0.3.1.05.

Lopšelio-darželio "Boružėlė" lėšos mokinio krepšeliui finansuoti

Į

02.0.3.1.06.

Lopšelio-darželio „Boružėlė“ išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.3.1.07.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos vaikų darželio aplinkos lėšos

Į

02.0.3.1.08.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Vaikų darželio lėšos mokinio
krepšeliui finansuoti

Į

02.0.3.1.09.

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos vaikų darželio išlaidos iš
biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.3.1.12.

Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro vaikų darželio išlaidos iš
biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.3.1.13.

Širvintų r. Čiobiškio pagrindinės mokyklos darželio išlaidos iš biudžetinių
įstaigų pajamų

Į

02.0.3.1.14.

Širvintų r. Gelvonų gimnazijos darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

02.0.3.1.21.

Širvintų "Atžalyno" progimnazjos darželio išlaidos iš biudžetinių įstaigų
pajamų

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA
03.0.1.1.01.

Detaliųjų, žemės sklypų ribų planų, techninių projektų, konkursinės medžiagos
rengimas

Į

03.0.1.1.03.

Išlaidos, susijusios su turto administravimu

Į

03.0.1.2.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas

Į

03.0.1.2.02.

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo administravimas

Į

03.0.1.2.03.

Kelių, gatvių priežiūra ir daugiabučių kiemų remontas

Į

03.0.1.2.05.

Miesto tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

03.0.1.2.06.

Alionių seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.07.

Čiobiškio seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.08.

Gelvonų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.09.

Jauniūnų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.10.

Kernavės seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.11.

Musninkų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.12.

Širvintų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.13.

Zibalų seniūnijos tvarkymo darbai ir kapinių priežiūra

Į

03.0.1.2.15.

Vandens tiekimo paslaugos

Į

03.0.1.2.16.

Gatvių apšvietimas ir rekonstrukcija

Į

03.0.1.2.19.

Gyvenamųjų patalpų šildymas ir remontas

Į

03.0.1.2.20.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą (patalpų nuomos mokesčio kaupiamos lėšos)

Į

03.0.1.2.43

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

Į

03.0.1.2.51.

Jaunimo veiklos skatinimas

Į

03.0.1.2.52.

Ūkininkų rėmimas

Į

03.0.1.2.53.

Asociacijų, daugiabučių bendrijų, profsąjungų įsisteigimo rėmimui

N

03.0.1.2.63.

Prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo iš skolintų lėšų

V

03.0.1.2.65.

Prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo iš 2017 m. savivaldybės biudžeto lėšų

Į

03.0.1.2.67.

Prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo savivaldybės biudžeto lėšų

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Nebuvo poreikio
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

03.0.1.2.70.

Lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), prižiūrėi ir saugaus eismo sąlygoms užikrinti

Į

03.0.1.2.71.

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšos

Į

03.0.1.2.72.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už žemės realizavimą

Į

03.0.1.2.76.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš privatizavimo fondo lėšų

Į

03.0.1.2.77.

Savivaldybės administracijos išlaidos iš pajamų, gautų už butų pardavimą

V

03.0.1.2.79.

Pėsčiųjų, dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus g. 142A, Širvintų m., iki kelio
Paširvintis-Juodiškiai-Giedraičiai 4302 sankryžos

V

03.0.1.2.80.

Kompleksinis teritorijos prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas

V

03.0.1.2.82.

Kraštovaizdžio sutvarkymas Širvintų mieste (Jaunimo parko P. Cvirkos g.
atnaujinimas ir Plento g. sutvarkymas)

V

03.0.1.2.83.

Širvintų miesto centrinės aikštės įrengimas

V

03.0.1.2.84.

Širvintų miesto laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas šalia Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos

V

03.0.1.2.85.

Širvintų miesto daugiabučių namų kiemų sutvarkymas

V

0.3.0.1.2.88.

Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Zibalų miestelyje ir Alionių I, Alionių II, Anciūnų kaimuose

V

0.3.0.1.2.89.

Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Čiobiškio ir Liukonių kaimuose

V

0.3.0.1.2.90.

Gatvės apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Družų kaime

V

0.3.0.1.2.91.

Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Bartkuškio, Medžiukų, Jauniūnų kaimuose

V

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas
0.3.0.1.2.92.
0.3.0.1.2.93.

Vykdymas
V/N/Į*

Priemonės pavadinimas
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Kabaldos ir Motiejūnų kaimuose
Gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra
Musninkų miestelyje

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

V
V

03.0.1.2.94.

Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Į

03.0.1.2.95.

Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas

Į

04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
04.0.1.1.01.

Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo programa

Į

04.0.1.2.01.

Sveikatos priežiūros įstaigų veikla

Į

04.0.1.2.03.

Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

Į

04.0.1.2.04.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

Į

04.0.1.2.18.

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

Į

04.0.1.2.19.

Širvintų rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (BĮ
pajamos)

Į

04.0.1.2.20.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
sergantiems asmenims Širvintų rajone

V

04.0.1.2.21.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

V

04.0.1.2.22.

Ambulatorinių chirurginių paslaugų teikimas

Į

04.0.1.3.05.

Sporto komplekso Širvintų mieste įkūrimas

V

04.0.1.3.06.

Sveikos gyvensenos skatinimas Širvintų rajone

V

04.0.2.1.01.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas ir užtikrinimas

Į

didinimas

tuberkulioze

24

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
05.0.1.1.01.

Atliekų tvarkymas ir priežiūra seniūnijose

Į

05.0.1.1.02.

Aplinkos teršimo mažinimo priemonės

V

05.0.1.1.03.

Sveikatos priežiūros funkcijos (beglobių gyvūnų gaudymas)

Į

05.0.1.1.04.

Atliekų tvarkymas ir administravimas

Į

05.0.1.1.05.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone

V

05.0.1.1.06.

Padangų atliekų transportavimas
Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Širvintų
mieste

Į

05.0.1.1.07.

V

05.0.1.1.08.

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas

N

05.0.1.1.09.

Atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimas

V

05.0.1.2.02.

Žalos atlyginimas už medžiojamų gyvūnų daromą žalą

Į

05.0.1.2.03.

Aplinkosauginio švietimo priemonės

Į

05.0.1.2.04.

Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės

V

05.0.1.2.05.

Želdynų ir želdinių apsaugos kūrimo ir tvarkymo priemonės (BĮ pajamos)

Į

05.0.1.2.07.

Projekto „Buvusios naftos bazės teritorijos Širvintų r. sav., Jauniūnų sen.,
Medžiukų k., sutvarkymas“ įgyvendinimas

V

Numatoma vykdyti
2019 metais

06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
06.0.1.1.04.

Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimas

Į

06.0.2.1.01.

Širvintų rajono paminklotvarkos darbų programa

Į
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

06.0.2.1.03.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų
pajamų

Į

06.0.2.1.04.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro išlaidos iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo turto nuomą

Į

06.0.2.1.05.

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

Į

06.0.3.1.02.
06.0.3.1.03.
06.0.3.1.04.

Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos išlaidos iš
biudžetinių įstaigų pajamų
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos išlaidos iš
pajamų, gautų už ilgalaikio materialiojo turto nuomą
Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Į
Į
Į

07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
07.0.1.1.01.

Melioracija ir dirvų kalkinimas

Į

07.0.1.1.05.

Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos
statinių rekonstrukcija

V

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
08.0.1.1.01.

Senelių globos namai (pensionai)

Į

08.0.1.1.02.

Globa kitose socialinių paslaugų įstaigose

Į

08.0.1.1.03.

Pagalba neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims

Į

08.0.1.1.04.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone

V

08.0.1.1.05.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone

V

08.0.1.2.01.

Socialinei globai asmenims su sunkia negalia (administravimo išlaidos)

Į
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

08.0.1.2.02.

Paramos mirties atveju pašalpos

Į

08.0.1.2.03.

Paramos mirties atveju pašalpų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas

Į

08.0.1.2.04.

Lėšos lavonų pervežimo išlaidoms

Į

08.0.1.2.06.

Išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis

Į

08.0.1.2.07.

Socialinės paramos mokiniams administravimas

Į

08.0.1.2.08.

Vienkartinės išmokos socialiai remtinoms šeimoms

Į

08.0.1.2.14.

Socialinės išmokos socialiai pažeidžiamiems asmenims

Į

08.0.1.2.16.

Išlaidoms už įsigytus produktus lopšelyje darželyje "Boružėlė"

Į

08.0.1.2.17.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų pradinėje mokykloje

Į

08.0.1.2.19.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje

Į

08.0.1.2.21.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Bartkuškio mokyklojedaugiafunkciame centre

Į

08.0.1.2.22.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Barskūnų pagrindinėje mokykloje

Į

08.0.1.2.23.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Čiobiškio pagrindinėje mokykloje

Į

08.0.1.2.25.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio
gimnazijoje

Į

08.0.1.2.26.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų r. Gelvonų gimnazijoje

Į

08.0.1.2.27.

Išlaidoms už įsigytus produktus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijoje

Į

08.0.1.2.40.

Socialinių pašalpų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas

Į

08.0.1.2.42.

Kompensacijos gyventojams už patiektą šiluminę energiją, karštą ir šaltą
vandenį

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Vykdymas
V/N/Į*

08.0.1.2.43.

Socialinės pašalpos nepasiturintiems asmenims ir šeimoms

Į

08.0.1.2.44.

Kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas

Į

08.0.1.2.47.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos

N

08.0.1.2.52.

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

Į

08.0.1.3.01.

Nebiudžetinių įstaigų veikla

Į

08.0.1.3.02.

Socialinei globai asmenims su sunkia negalia

Į

08.0.1.3.03.

Socialinės pagalbos teikimas namuose

Į

08.0.1.3.04.

Ilgalaikė socialinė globa

Į

08.0.1.3.05.

Globos pašalpos

N

08.0.1.3.06.

Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms

Į

08.0.1.3.07.

Dienos socialinė globa

Į

08.0.1.3.08.

Socialinių paslaugų centras

Į

08.0.1.3.09.

Socialinių paslaugų centro išlaidos iš biudžetinių įstaigų pajamų

Į

08.0.1.3.11.

Integralių paslaugų teikimo modelis Širvintų rajono savivaldybėje

V

08.0.1.3.13.

Globos centro veikla

Į

08.0.1.4.01.

Socialinio būsto remontas

Į

08.0.1.4.02.

Socialinio būsto fondo plėtra Širvintų mieste

V

08.0.2.1.01.

Būsto pritaikymas neįgaliems asmenims

Į

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Nebuvo poreikio

Nebuvo poreikio

09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
09.0.1.1.01.

Širvintų policijos komisariato prevencinė programa

Į
28

Priemonės kodas
09.0.2.1.01.

Priemonės pavadinimas
Širvintų rajono priešgaisrinė tarnyba

Vykdymas
V/N/Į*

Pastabos (priemonių
nevykdymo priežastys)

Į

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVAS
01.0.2.1.00.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas

Į

* V - vykdyta, N – nevykdyta, Į – įvykdyta
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