ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METŲ
ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA

Širvintos, 2020

Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginis plėtros planas buvo
patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-173 „Dėl
Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. Strateginio
plėtros plano daliniai pakeitimai buvo patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016-08-30
sprendimu Nr. 1-258 ir 2017-09-28 sprendimu Nr. 1-215.
2019 m. Širvintų rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane buvo numatyti 3
prioritetai, 10 tikslų, 25 uždaviniai ir 175 priemonės.
1 LENTELĖ. PRIEMONIŲ VYKDYMO SUVESTINĖ
IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)
Planuota priemonių

2019 m.
vnt.
%
175
100

Įgyvendinta priemonių

22

13

Vykdyta priemonių

135

77

Nevykdyta priemonių

18

10

Nevykdytina priemonių (nebeaktualu)
I PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS
GEROVĖS PLĖTRA
Planuota priemonių

2019 m.
vnt.
%
90
100

Įgyvendinta priemonių

9

10

Vykdyta priemonių

73

81

Nevykdyta priemonių

8

9

Nevykdytina priemonių (nebeaktualu)
II PRIORITETAS. INFRASTRUKTŪROS IR APLINKOS DARNI
PLĖTRA

2019 m.
vnt.
%

Planuota priemonių

38

100

Įgyvendinta priemonių

3

8

Vykdyta priemonių

31

82

Nevykdyta priemonių

4

10

Nevykdytina priemonių (nebeaktualu)
III PRIORITETAS. VERSLO, TURIZMO IR KAIMO PLĖTRA
Planuota priemonių

2019 m.
vnt.
%
47
100

Įgyvendinta priemonių

10

21

Vykdyta priemonių

31

66

Nevykdyta priemonių

6

13

Nevykdytina priemonių (nebeaktualu)
1

2 LENTELĖ. EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI (VIZIJOS RODIKLIAI)
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Atskaitos taškas*

1 000 gyventojų tenkanti natūrali gyventojų kaita (NGK)
Bendro vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (bruto) santykis su šalies
vidurkiu, proc.
Registruotų bedarbių dalis lyginant su darbingo amžiaus gyventojais, proc.
TUI, tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies vidurkiu, proc.
MI, tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies vidurkiu, proc.
Verslumo lygis – veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1 000
gyventojų, vnt.
Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 gyventojui, tūkst. Eur
Apgyvendintų turistų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų

-9,0

Siekiamybė
2020 m.
Ne mažėjantis

79,2

90,0

82,8

10,6
0,8
41,0

8,0
2,0
50,0

9,1
2,4*
57,6*

11,6

15,0

18,4

1,2
45

6,0
100

2,1*
218

Pasiekta
-10,4

* 2018 m. duomenys

3 LENTELĖ. REZULTATO VERTINIMO KRITERIJAI (PRIORITETŲ/ TIKSLŲ RODIKLIAI)

I. ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS
GEROVĖS PLĖTRA

Prioritetas

Tikslas

1.1 tikslas.
Aukštos
ugdymo
paslaugų
kokybės
užtikrinimas,
pilietiškumo
skatinimas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Atskaitos
taškas*

Siekiamybė
2020 m.

Pasiekta

Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose, tenkantis
1 000 gyventojų

115

Nemažėjantis

101

Savivaldybės finansuojamuose neformaliojo ugdymo
įstaigose ugdomų mokinių dalis, lyginant su bendrojo
ugdymo įstaigų mokinių skaičiumi, proc.

22,1

25,0

35,1

Vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, lyginant su 1-6 metų
vaikų skaičiumi, proc.

62,5

75,0

60,2

Mokykloje nesimokančių mokyklinio amžiaus vaikų (iki 16
m. amžiaus) pokytis, kartais

Nėra

Nėra

Nėra

8

Nemažėjantis

4

Veikiančių jaunimo organizacijų skaičius

Prioritetas

Tikslas
1.2. tikslas.
Saugios
gyvenamosios
aplinkos
kūrimas
1.3. tikslas.
Savivaldybės
valdymo
efektyvumo
didinimas

1.4. tikslas.
Socialiai
saugios ir
sveikos
visuomenės
formavimas

Atskaitos
taškas*

Siekiamybė
2020 m.

Pasiekta

Nėra

Nėra

15

1
58,0

Nedidėjantis
65,0

1
67,2

2 256

Mažėjantis

1 526

Mokymuose dalyvavusių specialistų skaičius, proc.

-

Ne mažiau nei 100
proc.

37

Gyventojų, manančių, kad gerėja savivaldybės viešojo
valdymo sistema, dalis, lyginant su apklaustųjų skaičiumi,
proc.

-

80,0

93

0,9

Mažėjantis

0,4

63

Mažėjantis

20

9

Mažėjantis

5,0

Ligoninėje gydytų ligonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų

249

Nedidėjantis

234*

Praktikuojančių
gyventojų

16,6

Didėjantis

15,4*

Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius
(informuotų pacientų skaičius lyginant su galinčiais dalyvauti
programoje), proc.

12,0-21,0
(priklauso
nuo
programos)

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

25,1–89,6

Sporto varžybų ir sveikatinimo renginių dalyvių skaičius
lyginant su bendru gyventojų skaičiumi, proc.

24,3

30,0

47,9*

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Kelių eismo įvykių, kuriuose sužeisti arba žuvo žmonės,
skaičius
Žuvusių gaisruose žmonių skaičius
Ištirtų nusikalstamų veikų dalis, proc.
Užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100 000
gyventojų, skaičius

Asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui
nuomoti, metų pabaigoje, dalis lyginant su bendru gyventojų
skaičiumi, proc.
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 000
gyventojų
Socialinės rizikos šeimų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų
gydytojų

skaičius,

tenkantis

10

000

3

III PRIORITETAS.
VERSLO ,TURIZMO IR
KAIMO PLĖTRA

II PRIORITETAS.
INFRASTRUKTŪROS IR APLINKOS
DARNI PLĖTRA

Prioritetas

Tikslas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Atskaitos
taškas*

Siekiamybė
2020 m.

Pasiekta

2.1. tikslas.
Savivaldybės
kelių ir
transporto
infrastruktūros
plėtra

Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis
bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje, proc.

3,7

Didėjantis

2,7*

Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusu
skaičius

40,0

Nemažėjantis

39*

94,0

Nemažėjantis

100

0

5

4

Vykdoma

Vykdoma

Vykdoma

Sunaudojamo biokuro katilinėse dalis, proc.
2.2. tikslas.
Renovuotų daugiabučių namų skaičius (dalinai atnaujinti,
Modernios
infrastruktūros darbai tęsiami)
vystymas
Teritorinių planavimo dokumentų rengimas
Išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 –am gyventojui, kg

16,0

Mažėjantis

10,3*

2.3. tikslas.
Švarios
aplinkos
užtikrinimas

Tiekiamo vandens kokybės atitikimas Lietuvos higienos
normų HN 24:2017 reikalavimams, proc.

78,0

Didėjantis

100

Centralizuoto vandens tiekimo ir/ ar nuotekų tvarkymo
sistemų paslaugas gaunančių gyventojų dalis, proc.

52,0

95,0

72

3.1. tikslas.
Pažangaus
verslo
skatinimas

Verslumo lygis – veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis
1 000 gyventojų, vnt.

11,6

15,0

18,4

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

41,0

50,0

57,6*

Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 gyventojui, tūkst.
Eur

1,2

6,0

2,1*

Deklaruotas vidutinis ūkio dydis, ha

15,5

Nemažėjantis

7,52

25

Didėjantis

29

Parengta
strategija

Įgyvendinta
strategija

Strategijos
įgyvendinimas

3.2. tikslas.
Pažangaus
žemės ūkio ir
kaimo plėtros
skatinimas

Veikiančių bendruomenių
skaičius
Širvintų r. VVG 2014-2020 m. strategijos įgyvendinimas

4

Prioritetas

Tikslas

Atskaitos
taškas*
494

Siekiamybė
2020 m.
750

Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000
gyventojų

31

Didėjantis

26

Kultūros renginiuose dalyvavusių dalyvių skaičius, tūkst.
dalyvių

79,6

Didėjantis

75

Vertinimo kriterijaus pavadinimas
Bibliotekų skaitytojų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų

3.3. tikslas.
Turizmo ir
kultūros
infrastruktūra
plėtra

Įveiklintų kultūros paveldo objektų skaičius
Apgyvendintų turistų skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų

Pasiekta
209

Ne mažiau kaip 6
(kasmet po 1)
100

45

218

* 2018 m. duomenys

4 LENTELĖ. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS IR PASIEKIMO RODIKLIAI
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

I PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTRA
1.1. Tikslas. Aukštos ugdymo paslaugų kokybės užtikrinimas, pilietiškumo skatinimas

1.1.1.1.

1.1.1. Uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti materialinę bazę
Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų atnaujinimas ir
Atnaujintų ir modernizuotų bendrojo ugdymo
modernizavimas
įstaigų skaičius
Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų atnaujinimas ir
modernizavimas
Širvintų rajono neformaliojo ugdymo įstaigų atnaujinimas ir
modernizavimas

Atnaujintų ir modernizuotų ikimokyklinio
ugdymo įstaigų skaičius
Atnaujintų ir modernizuotų neformaliojo
ugdymo įstaigų skaičius

1.1.1.4.

Universalių daugiafunkcinių centrų Širvintų rajone steigimas

Įsteigtų daugiafunkcinių centrų skaičius

1.1.1.5.

Informacinių technologijų mokymo bazių Širvintų rajono
švietimo įstaigose atnaujinimas

Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos
technologijų mokymo bazės, skaičius
Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos interneto
svetainės, skaičius

1.1.1.2.
1.1.1.3.

V

1

N
V
Į
4
V

8

5

Eil. Nr.

1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.1.8.
1.1.1.9.
1.1.1.10.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

3

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kuriose
atnaujinta teritorija, žaidimų aikštelės,
skaičius
Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokymo bazės
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, turinčių
atnaujinimas ir plėtra
modernią mokymo bazę, skaičius
Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokymo bazės
Bendrojo ugdymo įstaigos, turinčių modernią
atnaujinimas ir plėtra
mokymo bazę, skaičius
Materialinės bazės Širvintų rajono neformaliojo švietimo
Neformaliojo ugdymo įstaigos, turinčių
įstaigose atnaujinimas ir plėtra
modernią mokymo bazę, skaičius
Mokinių vežiojimo paslaugos Širvintų rajono savivaldybėje
Įsigytų transporto priemonių skaičius
tobulinimas
Gautų „geltonųjų autobusiukų“ skaičius
1.1.2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo paslaugas
Širvintų rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijos
sutvarkymas, žaidimų aikštelių atnaujinimas

V
V
N
V

1.1.2.1.

Suaugusiųjų socialinės atskirties Širvintų rajone mažinimas

Įgyvendintų projektų skaičius

V

1.1.2.2.

Vaikų priežiūros ir neformaliojo švietimo prieinamumo
Širvintų rajone plėtra

Įgyvendintų projektų skaičius

V

1.1.2.3.

Edukacinių programų Širvintų rajone kūrimas ir vykdymas

1.1.2.4.
1.1.2.5.
1.1.2.6.

1.1.3.1.

Širvintų rajono bendrojo ugdymo įstaigų elektroninių paslaugų
plėtra
Psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo Širvintų rajone
gerinimas ir plėtra

Sukurtų ir įgyvendintų edukacinių programų
skaičius
Bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose įdiegta eapskaita, skaičius
Surengtų mokymų ir dalyvių juose skaičius

Mokyklų, kuriose pritaikytos patalpos vaikų
užimtumo kambariams, skaičius
Gavusių paslaugą vaikų skaičius
1.1.3. Uždavinys. Remti nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų iniciatyvas
Jaunimo veiklai tinkamos infrastruktūros Širvintų rajone
Įkurtų AJE skaičius
plėtojimas
Įkurtų AJC skaičius
Vaikų užimtumo kambarių, pritaikant nenaudojamas Širvintų
rajono mokyklų patalpas, steigimas

1

V
V
V

1
Trečiojo amžiaus universitetą
lankė 100 registruotų
klausytojų, kuriems
suorganizuota 220 renginių.
1 suaugusiųjų mokymosi
savaitė, 11 pranešimų.
Vykdyta 20 neformaliojo vaikų
švietimo programų, kurias
lankė 452 mokiniai.
Mokyklos įgyvendino nuo 2 iki
42 edukacinių programų.
2 įstaigos vykdė elektroninių
paslaugų plėtrą
Surengta 30 mokymų, 357
dalyviai.

V

Į

6

Eil. Nr.

1.1.3.2.

Priemonės pavadinimas
Širvintų rajono jaunimo organizacijų (JO) ir su jaunimu
dirbančių organizacijų veiklos iniciatyvų ir projektų
skatinimas

1.1.3.3.

Jaunimo politikos Širvintų rajone įgyvendinimas

1.1.3.4.

NVO tinklo Širvintų rajone plėtra, jų veiklos skatinimas

1.1.3.5.

Vaikų socializacijos programų Širvintų rajone vykdymas ir
plėtra

1.1.3.6.
1.1.3.7.

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

24 savanoriai.
Paremtos 4 jaunimo
organizacijos.
Paremti 4 jaunimo organizacijų
projektai.

V

6 renginiai.
Priimti 3 sprendimai.
Suorganizuota 14 renginių, 350
dalyvių.

V

Įgyvendinti 2 projektai.
Paremtos 2 organizacijos

V

Suorganizuotos 6 stovyklos.
Suorganizuota 60 renginių, 773
dalyviai.

Įgyvendintų projektų skaičius

V

6

Įgyvendintų projektų skaičius

V

11

V

Jaunimo informavimo
sistemos: uždara erdvė
“Širvintų rajono jaunimas”,
Facebook profilis „Širvintų
jaunimas“, Instagram
„Jaunimassirvintose“,
Savivaldybės internetinis
puslapis www.sirvintos.lt.
Parengti 9 straipsniai spaudoje.
Suorganizuoti 3 susitikimai, 50
dalyvių.

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Širvintų rajono vaikų ir jaunimo organizacine veikla
užsiimančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas
Širvintų rajono savivaldybėje veikiančių bendruomeninių
organizacijų veiklos rėmimas

Vaikų ir jaunimo, įtrauktų į savanorystę ir
bendruomeniniu vienijimu grindžiamą veiklą,
skaičius
Paremtų JO skaičius
Paremtų JO projektų skaičius
Jaunimo ir vietos savivaldos bendrų renginių
skaičius
Jaunimo ir vietos savivaldos bendrai priimtų
sprendimų skaičius
Suorganizuotų seminarų, mokymų, renginių ir
dalyvių juose skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius
Sukurta NVO projektų rėmimo programa
Paremtų organizacijų skaičius
Suorganizuotų ir paremtų vasaros kūrybinių
stovyklų skaičius
Suorganizuotų renginių vaikams ir jaunimui
bei dalyvių juose skaičius

1.2. Tikslas. Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas
1.2.1. Uždavinys. Šviesti ir informuoti visuomenę

1.2.1.1.

Širvintų rajono savivaldybės jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų efektyvumo didinimas

Sukurta jaunimo informavimo sistema
Parengtų straipsnių spaudoje sk.
JO suorganizuotų pristatymų mokyklose ir
dalyvių juose skaičius

7

Eil. Nr.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Prevencinių, švietėjiškų programų vykdymo Širvintų rajono
bendrojo ugdymo įstaigose plėtra

Vykdomų programų ir dalyvių jose skaičius

Širvintų rajono visuomenės švietimas aplinkosaugos
klausimais

Parengtų straipsnių spaudoje/ internete
skaičius
Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius
Suorganizuotų seminarų ir dalyvių juose
skaičius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

Prevencinės programos
vykdytos kiekvienoje
mokykloje, kuriose dalyvavo
1438 mokiniai.
Vykdyta 14 paskaitų, skirtų
patyčių prevencijai ir
intervencijai, smurto, alkoholio,
tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijai, emocinio
raštingumo stiprinimo ir
tolerancijos ugdymui.

V

Parengti 2 straipsniai.
Įgyvendintos 4 viešinimo
priemonės.
10 ir 12 klasių mokinių
švietimas verslumo klausimais
vyksta per ekonomikos
pamokas, taip pat yra
integruotas į kitus dalykus.
Suorganizuoti 4 renginiai, 32
dalyviai.
Suorganizuoti 3 renginiai, 53
dalyviai.

1.2.1.4.

Širvintų rajono jaunimo švietimas verslumo klausimais

Suorganizuotų verslumo skatinimo renginių,
mokymų, seminarų ir dalyvių juose skaičius

V

1.2.1.5.

Širvintų rajono jaunimo švietimas įvairių formų prevencijos ir
saugumo klausimais

Suorganizuotų mokymų ir dalyvių juose
skaičius

V

1.2.1.6.

Širvintų rajono visuomenės švietimas triukšmo valdymo ir
prevencijos klausimais

Parengtų straipsnių spaudoje / internete
skaičius

V

1

V

Parengti 4 straipsniai vietinėje
spaudoje. Internete nuolat yra
viešinama prevencinė
informacija, renginių metu
dalinami lankstinukai.
Suorganizuoti 2 renginiai, 58
dalyviai.

1.2.1.7.

Širvintų rajono visuomenės švietimas smurto artimoje
aplinkoje klausimais

Parengtų informacinių straipsnių skaičius
Suorganizuotų mokymų, seminarų ir dalyvių
juose skaičius

8

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta
Smurto artimoje aplinkoje tema
dėstomos paskaitos bendrojo
ugdymo mokyklose,
darželiuose.

1.2.2. Uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir didinti saugumą

1.2.2.1.

1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.2.7.
1.2.2.8.

Saugios Širvintų rajono savivaldybės koncepcijos
įgyvendinimas

Prevencinės programos „Saugi kaimynystė Širvintų mieste ir
rajone“ plėtra ir veiklos užtikrinimas
Policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų veiklos Širvintų
rajone rėmimas ir plėtojimas
Ugniagesių savanorių veiklos Širvintų rajone organizavimas ir
rėmimas
Priešgaisrinės tarnybos punktų teikiamų paslaugų Širvintų
rajono savivaldybės teritorijoje gerinimas
Stebėjimo kamerų Širvintų mieste ir Širvintų rajono
gyvenvietėse įrengimas
Širvintų rajono savivaldybės civilinės saugos veiksmų plano
parengimas ir įgyvendinimas
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos judriųjų
telefonų ryšio pagalba Širvintų rajone diegimas

Įgyvendintų projektų skaičius
Atliktų apklausų ir dalyvių juose skaičius
Įvykdytų susitikimų ir diskusijų su
bendruomene skaičius
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Sukurtų ir išplatintų plakatų skaičius
Parengtų informacinių straipsnių skaičius

V

Įgyvendintas 1 projektas.
Įvykdyta 18 susitikimų su
bendruomene.
Suorganizuoti 6 renginiai, 600
dalyvių.
Vykdytos 6 prevencinės
priemonės, išdalinta 900 vnt.
atšvaitų, 50 vnt. ryškiaspalvių ir
šviesą atspindinčių liemenių.
Vykdyta 1 791 būsto patikra dėl
dūmų detektorių ir organizuoti
susitikimai su gyventojais.

Saugios kaimynystės grupių skaičius

V

6

Patruliavimų su policijos rėmėjais skaičius

V

68 patruliavimų valandos

Paremtų veiklų skaičius
Ugniagesių savanorių skaičius
Atnaujintų bazių skaičius
Įsigytų transporto priemonių skaičius

V
V

Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius

V

Įgyvendintas planas

Į

Įgyvendintas projektas

Į

40
1
26

9

Eil. Nr.

1.2.2.9.

1.2.2.10.

Priemonės pavadinimas

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimas

Triukšmo prevencijos įgyvendinimas

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

Suorganizuoti 2 renginiai, 29
dalyviai.
Suorganizuota 21 bendrosios
prevencijos priemonė ir 9
situacijų prevencijos
priemonės.
Širvintų rajono pareigūnai
lankosi šeimose, kuriose yra
smurto artimoje aplinkoje
atvejai.

V

15 statybos darbų patikros aktų.
Išduoti 9 leidimai renginiams ir
69 – statybų darbams.

Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

V

53

Mokymuose dalyvavusių politikų skaičius

V

Mokymuose dalyvavusių įstaigų darbuotojų
skaičius

V

470

Paskatintų darbuotojų skaičius

V

509

18

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Suorganizuotų renginių skaičius
Atliktų apklausų skaičius
Suorganizuotų mokymų skaičius

Parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas
Statybos darbų patikros aktų skaičius
Pateiktų pasiūlymų skaičius dėl gyvenamųjų
teritorijų, kuriose turėtų būti įgyvendinama
triukšmo prevencija
Statybos darbams, remontui ir renginiams
išduotų leidimų skaičius
1.3. Tikslas. Savivaldybės valdymo efektyvumo didinimas
1.3.1. Uždavinys. Stiprinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas

1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų
mokymai stiprinant jų kompetencijas ir gebėjimus
Širvintų rajono savivaldybės politikų mokymai, stiprinant jų
kompetencijas ir gebėjimus
Širvintų rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės
įstaigų personalo motyvacijos ir skatinimo programų
parengimas ir įgyvendinimas

1.3.1.5.

Jaunų, kvalifikuotų specialistų Širvintų rajono savivaldybės
administracijoje ir savivaldybės įstaigose pritraukimas darbui

Pritrauktų jaunų specialistų skaičius

V

1.3.1.6.

Širvintų miesto VVG įkūrimas ir strategijos įgyvendinimas

Įkurta Širvintų miesto VVG
Įgyvendinta Širvintų m. VVG strategija

V

10

Eil. Nr.

1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.

1.3.2.4.

Priemonės pavadinimas

1.3.2. Uždavinys. Gerinti savivaldybės teikiamų paslaugų efektyvumą
Kokybės vadybos standartų Širvintų rajono savivaldybės
Naujai įdiegtų kokybės vadybos standartų
administracijoje ir įstaigose diegimas
skaičius
Širvintų rajono savivaldybės išteklių valdymo efektyvumo
Įgyvendintas projektas
gerinimas
Įgyvendintas projektas
Efektyvaus konsultavimosi su visuomene mechanizmo
Atliktų tyrimų skaičius
Širvintų rajono savivaldybėje diegimas
Atliktų apklausų skaičius
Internetinės svetainės www.sirvintos.lt pateikiamos
Įgyvendintų projektų skaičius
informacijos ir techninių galimybių praplėtimas, suteikiant
Aktyvių elektroninių priemonių skaičius
didesnes galimybes gyventojams

1.3.2.5.

Širvintų rajono savivaldybės įstaigų internetinių tinklapių
atnaujinimas ir plėtra

1.3.2.6.

„Vieno langelio“ modelio veiklos Širvintų rajono
savivaldybėje atnaujinimas ir plėtra

1.3.2.7.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos elektroninių
paslaugų ir informacinių technologijų bazės atnaujinimas ir
plėtra

1.3.2.8.

1.3.2.9.
1.3.2.10.
1.3.2.11.
1.3.2.12.

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Širvintų rajono savivaldybės įstaigų elektroninių paslaugų ir
informacinių technologijų bazės plėtra bei tobulinimas
Ilgalaikių planavimo dokumentų Širvintų rajono savivaldybės
įstaigose rengimas
Širvintų rajono plėtros, rengiant strateginio planavimo
dokumentus, tobulinimas
Širvintų rajono savivaldybės programinio biudžeto, strateginio
planavimo ir veiklos vertinimo informacinės sistemos
atnaujinimas ir plėtra
Širvintų rajono savivaldybės viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės skatinimas

Atnaujintų internetinių tinklapių skaičius
Naujai sukurtų internetinių tinklapių skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius
Patobulintų e-paslaugų skaičius
Naujai įdiegtų e-paslaugų skaičius
Naujai įdiegtų, atnaujintų elektroninių
paslaugų skaičius
Įsigytų, atnaujintų informacinių technologijų
įrenginių skaičius
Naujai įdiegtų, atnaujintų elektroninių
paslaugų skaičius
Įsigytų, atnaujintų informacinių technologijų
įrenginių skaičius
Savivaldybės įstaigų, parengusių veiklos
planavimo dokumentus dalis, proc.

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

N
V

1

V

2
4

Į

1
5

V

Atnaujinta 15 internetinių
tinklapių.

Į

1
5
37

V
30
10
V
90
V

70

Parengtų projektų skaičius

N

Atnaujintų sistemų skaičius
Naujai įdiegtų sistemų skaičius

V

Atnaujinta sistema

Organizuotų diskusijų ir dalyvių jose skaičius
Bendrai priimtų sprendimų skaičius

V

10 diskusijų, 151 dalyvis

11

Eil. Nr.
1.3.2.13.

Priemonės pavadinimas
Širvintų rajono savivaldybės viešojo ir nevyriausybinio
sektoriaus partnerystės skatinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

22 diskusijos, 565 dalyviai

V

Suorganizuoti 68 renginiai,
dalyvavo 50 000 dalyvių.
Sukurta 1 TV laida, 5
reportažai.
Sukurta ir išplatinta 6 300 vnt.
plakatų, lankstinukų.
Pagaminta 3 500 vnt.
atributikos ir 6 000 vnt.
suvenyrų.

Organizuotų diskusijų ir dalyvių jose skaičius
Bendrai priimtų sprendimų skaičius
Parengta savivaldybės įvaizdžio studija
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Sukurtų TV laidų, reklaminių-informacinių
TV siužetų skaičius
Sukurtų ir išplatintų plakatų, lankstinukų
skaičius
Parengtų informacinių straipsnių skaičius
Sukurtas savivaldybės ženklas
Atributikos su savivaldybės ženklu sk.
Įrengta vieta spaudos konferencijoms
organizuoti
Pagamintų suvenyrų skaičius

1.3.2.14.

Širvintų rajono savivaldybės įvaizdžio kūrimas

1.3.2.15.

Širvintų rajono seniūnijų veiklos efektyvumo gerinimas

Naujai įdiegtų techninių priemonių skaičius

V

9

1.3.2.16.

Administracinės naštos mažinimas

Įgyvendintų priemonių skaičius

V

3

V

1

1.4. Tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas

1.4.1.1.

1.4.1. Uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę
Širvintų rajono socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros
Atnaujintų socialinių paslaugų įstaigų skaičius
atnaujinimas

1.4.1.2.

Socialinių paslaugų Širvintų rajone plėtra

Įkurtų dienos centrų skaičius

V

1.4.1.3.

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos paslaugų krizės ištiktoms
šeimoms/ asmenims Širvintų rajone teikimas

Šeimų/ asmenų, kuriems suteiktos socialinės
paslaugos, skaičius

V

9

1.4.1.4.

Dienos socialinių paslaugų Širvintų rajone teikimas

Suteiktų dienos socialinių paslaugų skaičius

V

201

1.4.1.5.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų Širvintų
rajone plėtra

Suteiktų socialinės globos paslaugų asmenims
su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
skaičius

V

82

1.4.1.6.

Socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir
jose augantiems vaikams Širvintų rajone teikimas

Socialinės rizikos šeimų, kurioms suteiktos
socialinės priežiūros paslaugos, skaičius

V

102

12

Eil. Nr.
1.4.1.7.
1.4.1.8.
1.4.1.9.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta
1 renginys, 12 dalyvių.

Senyvo amžiaus žmonių ir žmonių su negalia užimtumo
Širvintų rajone didinimas
NVO socialinio verslo ir viešųjų paslaugų teikimo Širvintų
rajone plėtra

Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius

V

Sukurtų paslaugų skaičius

N

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Širvintų rajone

Dalyvių skaičius

V

186

1.4.2. Uždavinys. Skatinti socialinę integraciją
1.4.2.1.

Širvintų rajono viešosios paskirties pastatų ir aplinkos
neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims pritaikymas

Pritaikytų viešosios paskirties pastatų skaičius
Pritaikytos aplinkos skaičius

V

3
3

1.4.2.2.

Širvintų rajono gyvenamųjų pastatų ir aplinkos neįgaliesiems
ir senyvo amžiaus asmenims pritaikymas

Pritaikytų gyvenamųjų pastatų ir pritaikytos
aplinkos skaičius

V

2

1.4.2.3.

Širvintų rajono socialinio būsto fondo plėtra

Pastatų, pritaikytų socialiniam būstui, skaičius

V

2

1.4.2.4.
1.4.2.5.
1.4.2.6.

1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.
1.4.3.5.
1.4.3.6.

Socialinės reabilitacijos paslaugų projektų neįgaliesiems
Paremtų projektų skaičius
V
bendruomenėje Širvintų rajone finansavimas
Specialaus transporto paslaugų neįgaliesiems Širvintų rajone
Suteiktų transporto paslaugų skaičius
V
suteikimas
Vyresnių darbingo amžiaus žmonių savanoriškos veiklos
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
organizavimas ir skatinimas ilgiau išlikti aktyviems darbo
V
skaičius
rinkoje
1.4.3. Uždavinys. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir įvairovę
Atnaujintas ir modernizuotas ligoninės
VšĮ Širvintų ligoninės pastato atnaujinimas ir modernizavimas
N
pastatas
VšĮ Širvintų ligoninės paslaugų plėtra
Įkurtas geriatrijos skyrius
Į
VšĮ Širvintų ligoninės keleivinio ir krovininio liftų
Atnaujinti liftai
N
atnaujinimas
VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centro (Širvintų r.
Atnaujinta sveikatos priežiūros įstaiga
V
PSPC) pastato ir materialinės bazės atnaujinimas
Įsigytų transporto priemonių su tinkama
Mobilios medicininės pagalbos Širvintų rajono kaimiškose
medicinine įranga skaičius
N
vietovėse plėtra
Suteiktų paslaugų skaičius
Ambulatorinės slaugos paslaugų sunkiems ligoniams Širvintų
Suteiktų paslaugų skaičius
V
rajone kokybės gerinimas ir plėtra

2
813
26 užsiėmimai, 71 dalyvis

Atnaujinta materialinė bazė

1 700

13

Eil. Nr.
1.4.3.7.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Informacinių technologijų plėtros Širvintų rajono asmens
sveikatos priežiūros įstaigose skatinimas

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Įgyvendintų e-sveikatos projektų skaičius

Pasiekta

Į

1.4.4. Uždavinys. Skatinti sveikatinimą, profesionalųjį ir mėgėjų sportą
1.4.4.1.

Sveikatos prevencinių programų Širvintų rajone vykdymas

1.4.4.2

Širvintų rajono visuomenės švietimas sveikatinimo klausimais

1.4.4.3.

Sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros prie Širvintų rajono
bendrojo ugdymo įstaigų atnaujinimas

1.4.4.4.

Sveikatingumo erdvių, skirtų mėgėjų ir profesionaliam sportui
plėtoti Širvintų rajone, sukūrimas ir atnaujinimas

Vykdomų prevencinių programų ir dalyvių
jose skaičius
Vykdomų programų ir dalyvių jose skaičius
Parengtų straipsnių spaudoje/ internete
skaičius
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose atnaujinta
sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūra,
skaičius
Sukurtų ir atnaujintų sveikatingumo erdvių
skaičius

V

V

Vykdomos 5 prevencinės
programos, 4 701 dalyvis.
Vykdyta 1 programa, 15
dalyvių.
Parengti 4 straipsniai.
Suorganizuota 14 renginių, 535
dalyviai.

Į

1

V

Sporto komplekso statybos

1.4.4.5.

Visą gyvenimą trunkančios sveikatos ir sveikos gyvensenos
skatinimas ir ugdymas Širvintų rajone

Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Įgyvendintų programų skaičius
Paremtų sporto šakų skaičius

V

1.4.4.6.

Fizinio aktyvumo infrastruktūros Širvintų rajone atnaujinimas
ir plėtra

Įrengtų/ atnaujintų vaikų žaidimo aikštelių
skaičius
Pastatytų lauko treniruoklių skaičius

V

Surengta 30 sporto varžybų,
1458 dalyviai.
Įgyvendinta 1 programa ir
finansuota 16 projektų
Įgyvendinamas projektas
„Sveikos gyvensenos
skatinimas Širvintų rajone,
suorganizuoti 25 užsiėmimai,
susitikimai, 810 dalyvių.
Suorganizuotos 45 fizinio
aktyvumo veiklos, 320 dalyvių.
Įrengtos 8 vaikų žaidimo
aikštelės.
Pastatyta 18 lauko treniruoklių.
Įrengtos 6 sporto aikštelės.

II PRIORITETAS. INFRASTRUKTŪROS IR APLINKOS DARNI PLĖTRA
2.1. Tikslas. Savivaldybės kelių ir transporto infrastruktūros plėtra
2.1.1. Uždavinys. Gerinti susisiekimo infrastruktūrą

14

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

2.1.1.1.

Širvintų miesto gatvių atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų gatvių ilgis, km
Įrengtų gatvių ilgis, km

V

1,6

2.1.1.2.

Širvintų rajono gyvenviečių gatvių atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų gatvių ilgis, km
Įrengtų gatvių ilgis, km

V

3,3

2.1.1.3.

Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių tiltų atnaujinimas ir
plėtra

Atnaujintų tiltų ilgis, km
Įrengtų tiltų ilgis, km

V

Įrengtas pėsčiųjų tiltas per
Širvintų tvenkinį.

Įrengtas apšvietimas, km
Atnaujintas apšvietimas, km

V

5,0

Įrengtų/ atnaujintų šaligatvių ilgis, km
Įrengto/ atnaujinto apšvietimo ilgis, km
Įrengtų/ atnaujintų gatvių ir kelių ilgis, km

Į

Širvintų miesto Jaunimo gatvė
0,5 km

Įdiegtų saugaus eismo priemonių skaičius

V

112

Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių automobilių stovėjimo
aikštelių atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų stovėjimo aikštelių plotas, m2
Įrengtų stovėjimo aikštelių plotas, m2

V

575
1 349

Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių privažiavimų ir kitos
susisiekimo infrastruktūros, automobilių stovėjimo aikštelių,
vaikų žaidimo aikštelių prie gyvenamųjų namų gerinimas

Atnaujintų/ įrengtų privažiavimų ilgis, km
Atnaujintų / įrengtų automobilių stovėjimo
aikštelių, kiemų plotas, m2
Atnaujintų/ įrengtų vaikų žaidimų aikštelių
skaičius

V

Atnaujinti privažiavimai 1,4
km.
Pradėti 3 daugiabučių namų
kiemų infrastruktūros tvarkymo
darbai.
Įrengtos 7 vaikų žaidimo
aikštelės.

1,3

2.1.1.4.

2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.

2.1.1.8.

Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo,
apšvietimo panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius,
atnaujinimas ir plėtra
Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių kompleksinis
šaligatvių, apšvietimo, vandens nuvedimo sistemų įrengimas/
atnaujinimas
Širvintų miesto ir rajono gyvenviečių saugaus eismo
priemonių diegimas

2.1.2. Uždavinys. Plėtoti ekologišką transportą ir infrastruktūrą
2.1.2.1.

Širvintų miesto pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas ir
atnaujinimas

Įrengtų pėsčiųjų-dviračių takų ilgis, km
Atnaujintų pėsčiųjų-dviračių takų ilgis, km

V

2.1.2.2.

Širvintų rajono gyvenviečių pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas

Įrengtų pėsčiųjų-dviračių takų ilgis, km

V

2.1.2.3.

Keleivių vežimo ekologiškų transporto priemonių įsigijimas

Įsigytų ekologiškų transporto priemonių
(elektra ir kitais alternatyviais degalais
varomų) skaičius
2.2. Tikslas. Modernios infrastruktūros vystymas

N

15

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

2.2.1. Uždavinys. Vystyti viešąsias erdves ir modernizuoti rajono infrastruktūrą
2.2.1.1.

Širvintų miesto kompleksinė plėtra

Sutvarkytų teritorijų skaičius

V

2

2.2.1.2.

Širvintų rajono vandens telkinių būklės gerinimas, vandens
telkinių pakrantes pritaikant rekreacijai

Rekreacijai pritaikytų vandens telkinių ir jų
zonų skaičius

V

1

V

4

V

4 modernizuojami

2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.

Viešųjų erdvių Širvintų rajone sutvarkymas ir pritaikymas
Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius
poilsiui ir laisvalaikiui bei turizmui
Širvintų rajono daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų
Modernizuotų daugiabučių gyvenamųjų namų
modernizavimas
skaičius
Širvintų rajono savivaldybės administracinių pastatų
Modernizuotų administracinių pastatų skaičius
modernizavimas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos įstaigų pastatų
Modernizuotų administracijos įstaigų pastatų
modernizavimas
skaičius
2.2.2. Uždavinys. Plėtoti energetinį ir komunalinį ūkį

N
V

1

2.2.2.1.

Šilumos trasų ir punktų Širvintų rajone rekonstrukcija

Rekonstruotų šilumos trasų ilgis, km
Rekonstruotų šilumos punktų skaičius

V

2.2.2.2.

Alternatyvių ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo,
gamybos ir skirstymo Širvintų rajone skatinimas

Naujai įdiegtų alternatyvius, atsinaujinančius
energijos išteklius naudojančių technologijų
skaičius

V

12

2.2.2.3.

Dujotiekio Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje plėtra

Dujotiekio tinklų ilgis, km

V

Įrengta 10 dujotiekio įvadų
Medžiotojų g.

2.2.2.4.

Laidojimo vietų teritorijų ir prieigų Širvintų rajone
atnaujinimas ir plėtra

Atnaujintų kapinių skaičius
Įrengtų kolumbariumų skaičius

V

2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.

2.2.3. Uždavinys. Vykdyti teritorijų planavimą
Širvintų rajono savivaldybės specialiųjų planų rengimas ir
Parengtų ir koreguotų specialiųjų planų
korektūra
skaičius
Širvintų miesto, Širvintų rajono ir Širvintų rajono
Parengtų ir koreguotų bendrųjų planų skaičius
gyvenviečių bendrųjų planų rengimas ir korektūra
Širvintų rajono savivaldybės detaliųjų planų rengimas ir
Parengtų ir koreguotų detaliųjų planų skaičius
korektūra
Širvintų rajono savivaldybės miesto, miestelių ir kaimų
Sukurtų geoinformacinių duomenų bazių
geoinformacinės sistemos sukūrimas
skaičius

V
V
V

1

Į

1
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

Išdalinta 450 rūšiuojamųjų
atliekų konteinerių komplektų
rajono gyventojams

V

1

V

Prižiūrimų žaliųjų teritorijų
plotas yra 400 ha.

V

5

2.3. Tikslas. Švarios aplinkos užtikrinimas

2.3.1.1.

2.3.1.2.
2.3.1.3.
2.3.1.4.
2.3.1.5.
2.3.1.6.
2.3.1.7.

2.3.2.1.

2.3.1. Uždavinys. Plėtoti aplinkos išsaugojimo priemones
Įrengtų/ atnaujintų atliekų rūšiavimo aikštelių
skaičius
Atliekų tvarkymo sistemos Širvintų rajone stiprinimas ir
Pastatytų konteinerių skaičius
plėtra
Naujai įdiegtų komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų
skaičius
Širvintų rajono aplinkos oro kokybės valdymo programos
Įvykdytų priemonių skaičius
įgyvendinimas
Prižiūrimų žaliųjų teritorijų plotas, ha
Širvintų rajono žaliųjų teritorijų priežiūra ir plėtra
Naujai įrengtų žaliųjų teritorijų plotas, ha
Širvintų rajono bešeimininkių, apleistų pastatų ir aplink juos
Sutvarkytų teritorijų skaičius
esančių teritorijų tvarkymas
Širvintų rajono bešeimininkių vandens gręžinių likvidavimas
Likviduotų vandens gręžinių skaičius
ir aplink juos esančių teritorijų tvarkymas
Nuotekų dumblo utilizavimas

Utilizuoto, perdirbto dumblo kiekis

Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų sutvarkymas
Sutvarkytų teritorijų skaičius
Širvintų rajone
2.3.2. Uždavinys. Gerinti vandens kokybę
Vandens tiekimo sistemos infrastruktūros Širvintų rajone
Įrengta/ atnaujinta vandens tiekimo tinklų
atnaujinimas bei plėtra
infrastruktūros sistema, km

N
V

703,78 t

Į

1

V

Atnaujinta 0,12 km

2.3.2.2.

Nuotekų tinklų infrastruktūros Širvintų rajone atnaujinimas
bei plėtra

Įrengta/ atnaujinta nuotekų tinklų
infrastruktūros sistema, km

V

31 būstas prijungtas prie
centralizuotų nuotekų
surinkimo tinklų

2.3.2.3.

Vandens kokybės įrenginių Širvintų rajone atnaujinimas ir
plėtra

Naujai įrengtų/ atnaujintų vandens kokybės
įrenginių skaičius

V

2

2.3.2.4.

Artezinių gręžinių Širvintų rajone tvarkymas ir plėtra

Naujai įrengtų/ tamponuotų artezinių gręžinių
skaičius

V

Patvirtintos 33 paraiškos
privatiems arteziniams
gręžiniams įrengti.

2.3.2.5.

Centralizuoto vandens tiekimo sistemų perėmimas iš privačių
asmenų Širvintų rajone

Prie centralizuoto vandens tiekimo sistemos
pajungtų asmenų skaičius

N
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Eil. Nr.
2.3.2.6.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

Lietaus nuotekų infrastruktūros Širvintų rajone įrengimas ir
plėtra

Įrengta/ atnaujinta lietaus nuotekų
infrastruktūros sistema, km

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

0,58 km

III PRIORITETAS. VERSLO, TURIZMO IR KAIMO PLĖTRA
3.1. Tikslas. Pažangaus verslo plėtros skatinimas
3.1.1. Uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą
Konsultavimas yra vykdomas
nuolat telefonu, tiesiogiai ir
pan.
Užimtumo didinimo programa,
20 dalyvių
Užimtumo tarnyba
bendradarbiauja su 260 rajono
įmonių ir organizacijų, 45
socialiniais partneriais.

3.1.1.1.

Širvintų rajono verslininkų informavimas ir konsultavimas

Pakonsultuotų verslininkų skaičius

V

3.1.1.2.

Širvintų rajono darbo rinkos politikos priemonių ir programų
vykdymas

Įgyvendintos programos ir priemonės

V

3.1.1.3.

Širvintų rajono darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo
tobulinimo programos parengimas ir vykdymas

Parengta ir įgyvendinta programa

V

Įgyvendinta programa

V

1 projektas

Įgyvendintos priemonės

V

9 priemonės

Įgyvendintos priemonės

V

2 projektai

V

5

3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.

3.1.2.1.
3.1.2.2.

3.1.2.3.

Širvintų rajono vietinio užimtumo iniciatyvų skatinimo
programos įgyvendinimas
Širvintų rajono aktyvios darbo rinkos politikos priemonių
įgyvendinimas
Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonių įgyvendinimas
Širvintų rajone

3.1.2. Uždavinys. Plėtoti paramą verslui
Verslo subjektų, kuriems pritaikytos
Lengvatų Širvintų rajono verslininkams taikymas
lengvatos, skaičius
Sumažinta administracinė našta verslui
Administracinės naštos verslui Širvintų rajone mažinimas
Supaprastintos procedūros verslui
Nustatytos prioritetinės paramos teikimo
kryptys (prioritetai gali būti keičiami kasmet)
Peržiūrėti savivaldybės kompetencijos
Paramos verslui Širvintų rajone plėtojimas
mokesčiai įmonėms (pvz., dalinis
padengimas)
Paremtos vietos verslininkų iniciatyvos,
rengiant ES ir kitų fondų projektus

V

V

2
3 įmonėms peržiūrėti
savivaldybės kompetencijos
mokesčiai
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

3.1.2.4.

Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo Širvintų rajono
verslo įmonėse skatinimas

3.1.2.5.

Verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui svarbios
infrastruktūros Širvintų rajone vystymas

Verslui skirtų suorganizuotų renginių ir
dalyvių juose skaičius
Paskatinti verslo atstovai raginant dalyvauti
verslui skirtuose renginiuose – verslo mugėse,
misijose, taip pat organizuoti naujų verslo
produktų pristatymus ir pan.
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Surengtų vizitų, siekiant susipažinti su
gerosios praktikos pavyzdžiais, skaičius
Įrengtos infrastruktūros skaičius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

N

V

Širvintų miesto kompleksinė
plėtra, įgyvendintas 1 projektas.

796 km
131 vnt.
71,37 ha

3.2. Tikslas. Pažangaus žemės ūko ir kaimo plėtros skatinimas
3.2.1. Uždavinys. Didinti žemės ūkio konkurencingumą
3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
Širvintų rajone atnaujinimas

Atnaujintų melioracijos statinių skaičius (km,
vnt., ha)

V

Melioracijos statinių Širvintų rajone atnaujinimo skatinimas

Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius
Įregistruotų melioracijos sistemų naudotojų
asociacijų skaičius
Jungtinės veiklos sutarčių skaičius

V

Atnaujintų hidrotechnikos statinių skaičius

Į

Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius

V

5

Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius

V

23

Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechnikos
statinių Širvintų rajone atnaujinimas
Netradicinių žemės ūkio šakų plėtojimo Širvintų rajone
skatinimas
Ekologinės žemdirbystės ir kitų žemės ūkio sričių plėtros
Širvintų rajone skatinimas

3.2.2. Uždavinys. Gerinti gyvenimo sąlygas ir įgyvendinti įvairias ekonomines veiklas kaimo vietovėse
3.2.2.1.

Širvintų rajono savivaldybės kaimų, kuriuose gyvena iki 1
tūkst. gyventojų, kompleksinė plėtra

3.2.2.2.

Širvintų rajono viešosios paskirties pastatų, juos pritaikant
bendruomenės/ visuomenės poreikiams, atnaujinimas

Rekonstruotų/ įrengtų apšvietimo tinklų,
melioracijos statinių ilgis (km); vandens
gerinimo, geležies šalinimo sistemų sk.
Atnaujintų ir pritaikytų bendruomenės/
visuomenės poreikiams pastatų skaičius

V
N
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Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius

3.2.2.3.

Amatų centrų kūrimosi Širvintų rajono kaimiškose vietovėse
skatinimas

3.2.2.4.

Žemės ūkiui alternatyvių verslų kūrimosi ir plėtros Širvintų
rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse skatinimas

3.2.2.5.

Širvintų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų socialinio
aktyvumo skatinimas

3.2.2.6.

Širvintų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų verslumo ir
ekonominio aktyvumo skatinimas

3.2.2.7.

Bendradarbiavimo tarp Širvintų rajono savivaldybės
administracijos, Širvintų r. VVG ir bendruomenių skatinimas

3.2.2.8.

Suorganizuotų mokymų, seminarų ir dalyvių
juose skaičius
Įkurtų amatų centrų skaičius
Suorganizuotų mokymų, seminarų ir dalyvių
juose skaičius
Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius
Paremtų projektų skaičius
Suorganizuotų mokymų, renginių ir dalyvių
juose skaičius
Paremtų projektų skaičius
Suorganizuotų mokymų, seminarų,
konferencijų ir dalyvių juose skaičius
Paremtų projektų skaičius

Įvykdytų susitikimų/diskusijų ir dalyvių juose
skaičius
Bendrai įgyvendintų projektų skaičius
Širvintų r. VVG kaimo vietovių plėtros strategijos
Įgyvendinta strategija
įgyvendinimas
Įgyvendintų projektų skaičius
3.3. Tikslas. Turizmo ir kultūros infrastruktūros plėtra

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

Į

V

V

V

V
V

Širvintų r. VVG suorganizavo 3
informacinius renginius, 45
dalyviai.
Širvintų r. VVG suorganizuotas
1 renginys, 24 dalyviai.
Paremti 2 projektai.
Širvintų r. VVG suorganizavo
1 mokymus, 9 dalyviai.
Paremti 2 projektai.
Širvintų rajono savivaldybės
administracija su Širvintų r.
VVG įgyvendino 1 projektą.
Įgyvendinti 6 projektai.

3.3.1. Uždavinys. Skatinti kultūrinės veiklos plėtrą
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.
3.3.1.4.
3.3.1.5.
3.3.1.6.
3.3.1.7.

Širvintų rajono Igno Šeiniaus viešosios bibliotekos ir filialų
infrastruktūros atnaujinimas
Širvintų rajono kultūros centro ir filialų infrastruktūros
atnaujinimas
Krašto muziejaus Širvintų rajone įkūrimas
Širvintų rajono kultūros įstaigų materialinės bazės
atnaujinimas
Širvintų rajono kultūros įstaigų informacinių technologijų
bazės atnaujinimas
Kultūrinių erdvių Širvintų rajone formavimas, jas pritaikant
įvairių renginių organizavimui
Viešųjų erdvių meno ekspozicijoms, kultūrinei veiklai ir
menininkų apgyvendinimui Širvintų rajone pritaikymas

Atnaujintų bibliotekos pastatų skaičius

Į

Atnaujintų kultūros centro pastatų skaičius

Į

Įkurtas krašto muziejus

N

Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
materialinė bazė, skaičius
Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta
informacinių technologijų bazė, skaičius

V

1

V

1

Suformuotų kultūrinių erdvių skaičius

Į

Kultūriniams poreikiams pritaikytų viešųjų
erdvių skaičius

Į

20

Eil. Nr.

3.3.1.8.

Priemonės pavadinimas
Širvintų rajono meno mėgėjų kolektyvų kūrybinės
partnerystės su Širvintų rajono partnerių iš užsienio
savivaldybių meno mėgėjų kolektyvais plėtojimas

3.3.1.9.

Širvintų rajono mėgėjų ir profesionalaus meno kolektyvų,
etninės kultūros, tautodailininkų, kitų kultūros organizacijų,
atskirų menininkų veiklos skatinimas ir rėmimas

3.3.1.10.

Širvintų rajono etninės kultūros registro parengimas

3.3.1.11.

Informacijos apie Širvintų rajono kultūros renginius sklaidos
didinimas

3.3.1.12.

Kultūros poreikio Širvintų rajono seniūnijose ugdymas

3.3.1.13.

3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
skaičius
Paremtų kolektyvų skaičius
Paremtų menininkų skaičius
Suorganizuotų ir paremtų renginių/
ekspedicijų ir dalyvių juose skaičius
Suorganizuotų profesionalaus meno
menininkų plenerų skaičius
Naujai suburtų ir atgijusių meno būrelių,
kolektyvų skaičius
Etninės kultūros plėtros programos
parengimas
Parengtų etninės kultūros registro bylų
skaičius
Parengtų katalogų skaičius
Įsigytų skelbimo lentų skaičius
Parengtų ir išplatintų reklaminių rajono
renginių leidinių skaičius
Sukurtų ir veikiančių profilių apie rajono
kultūros renginius socialiniuose tinkluose
(Twitter, Facebook ir t.t.) skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius

Širvintų rajono socialinės rizikos asmenų įtraukimas į
Suorganizuotų renginių ir dalyvių juose
kultūrinę veiklą
skaičius
3.3.2. Uždavinys. Išsaugoti kultūros paveldą, vystant veiklą
Dvarų, juos pritaikant viešiems poreikiams Širvintų rajone,
atnaujinimas
Širvintų rajono kultūros paveldo objektų (medinės
architektūros, religinių ir kitų), juos pritaikant visuomenės
poreikiams, atnaujinimas
Piliakalnių ir pilkapių Širvintų rajone sutvarkymas

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

Suorganizuoti 3 renginiai, 400
dalyvių.

V

Paremti 8 kolektyvai.
Suorganizuotas 1 medžio
drožėjų pleneras.

Į

Parengta 1 etninės kultūros
registro byla

V

Veikia 3 profiliai socialiniame
tinkle (Širvintų rajono
savivaldybė, Širvintų kultūros
centras, Širvintų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka)

V

Suorganizuoti 189 renginiai

V

Suorganizuoti 5 renginiai, 105
dalyviai.

Atnaujintų dvarų skaičius

N

Atnaujintų kultūros paveldo objektų skaičius

N

Sutvarkytų piliakalnių ir pilkapių skaičius

V

8
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Eil. Nr.
3.3.2.4.

3.3.3.1.

3.3.3.2.

3.3.3.3.

Priemonės pavadinimas
Viešųjų dvarų parkų teritorijų Širvintų rajone sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams

Pasiekimo rodiklis/ indikatorius
Dvarų parkų, kuriuose sutvarkyta teritorija,
skaičius

3.3.3. Uždavinys. Plėtoti turizmo paslaugas ir infrastruktūrą
Turizmo informaciją pateikiančio Širvintų rajono žemėlapio
Parengtų leidybinių projektų skaičius
atnaujinimas ir leidimas
Įrengtų turizmo informacinių stendų skaičius
Turizmo informacijos sklaidos ir prieinamumo Širvintų
Įrengtų infoterminalų skaičius
rajone gerinimas
Išleistų informacinių leidinių skaičius
Parodų, kuriose sudalyvauta, skaičius
Sąlygų sudarymas vandens ir poilsio turizmo prie Širvintų
Įrengtų turizmo ir poilsio zonų skaičius
rajono upių, tvenkinių plėtojimui

3.3.3.4.

Stovyklaviečių ir kempingų Širvintų rajone kūrimas

3.3.3.5.

Dviračių turizmo Širvintų rajone skatinimas ir turistams
teikiamų paslaugų įvairinimas

3.3.3.6.

Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė
informacinės infrastruktūros plėtra

Įkurtų stovyklaviečių ir kempingų skaičius
Naujai sukurtų dviračių maršrutų skaičius
Nakvynės, poilsio, maitinimo paslaugų teikėjų
skaičius
Įrengtų ženklinimo infrastruktūros objektų
skaičius

Įgyvendinimas
V/N/Į*

Pasiekta

V

Į
Į

V

1

Į
V

13 apgyvendinimo įstaigų

V

* Vykdyta (V) / Nevykdyta (N) / Įgyvendinta (Į)
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