PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 9-124

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Širvintos, 2021

Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planas buvo patvirtintas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 9-276 „Dėl
Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir 3 kartus
patikslintas.
2020 m. buvo vykdomos 9 programos ir Direktoriaus rezervas: 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.
2020 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiklos plane buvo numatytos
157 priemonės, o joms vertinti nustatyta 190 vertinimo kriterijų.
1 pav. 2020 m. veiklos plano priemonių vertinimo kriterijų įvykdymas

25

Įvykdyta pagal planą ir
geriau

12
153

Įvykdyta mažiau nei
planuota
Neįvykdyta

Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiklos plane buvo vykdomi 178 vertinimo
kriterijai, kurie sudarė 94 proc. visų numatytų vertinimo kriterijų. Kriterijai, kurie yra įvykdyti pagal
planą ir geriau sudarė 81 %, o neįvykdyti kriterijai – 6 %.
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PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS 2020 METAIS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

Mato
vienetas

Vertinimo
kriterijų reikšmės
Planas

Faktas

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA
01.0.2.1.01.

Savivaldybės taryba

01.0.2.1.02.

Savivaldybės
administracija

Savivaldybės tarybos
veiklos užtikrinimas
Savivaldybės
administracijos veiklos
užtikrinimas

1.2.1.01.01.01

Priimtų tarybos sprendimų skaičius

vnt.

240

278

1.2.1.02.01.01

Valstybės tarnautojų skaičius

asm.

57

57

1.2.1.02.01.02

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, skaičius
Parengtų administracijos direktoriaus
įsakymų skaičius, veiklos klausimais
Savivaldybės administracijos išlaidų
iš biudžetinių įstaigų pajamų
vykdymas

asm.

60

60

vnt.

1 010

1 218

proc.

100

100

1.2.1.02.01.03
01.0.2.1.03.

01.0.2.1.04.

01.0.2.1.05.
01.0.2.1.06.
01.0.2.1.07.

01.0.2.1.09.

Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš biudžetinių įstaigų
pajamų
Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo
turto nuomą
Gyventojų registro
tvarkymas
Archyvinių dokumentų
tvarkymas
Duomenų teikimas
valstybės suteiktos
pagalbos registrui
Jaunimo teisių apsauga

Biudžetinių įstaigų pajamų
panaudojimas

1.2.1.03.01.01

Pajamų gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą
panaudojimas

1.2.1.04.01.01

Savivaldybės administracijos išlaidų
iš pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą, vykdymas

proc.

100

100

Duomenų teikimas
Gyventojų registrui
Pažymų išdavimas

1.2.1.05.01.01

proc.

100

100

vnt.

100

83

Duomenų teikimas
registrui

1.2.1.07.01.01

vnt.

2

3

Jaunimo teisių apsaugos
užtikrinimas

1.2.1.09.01.01

Duomenų perdavimo Gyventojų
registrui įvykdymo lygis
Saugomų dokumentų pagrindu
išduotų pažymų skaičius
Ūkio subjektams suteiktos valstybės
pagalbos, perduotos Registrui, įrašų
skaičius
Jaunimui suorganizuotų veiklų
skaičius

vnt.

8

12

1.2.1.06.01.01

1.2.1.09.01.02
01.0.2.1.11.

01.0.2.1.12.
01.0.2.1.14.

Valstybinės kalbos
vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė
Civilinės būklės aktų
registravimas
Gyvenamosios vietos
deklaravimas

Valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo
užtikrinimas
Civilinės būklės aktų
registravimas
Pažymų, deklaracijų
išdavimas

1.2.1.11.01.01

1.2.1.12.01.01
1.2.1.14.01.01
1.2.1.14.01.02

01.0.2.1.15.

Pirminė teisinė pagalba

01.0.2.1.17.

Mobilizacijos
administravimas
Civilinės saugos
organizavimas

01.0.2.1.18.

Pirminės teisinės pagalbos
suteikimas
Mobilizacijos
organizavimas
Civilinės saugos
užtikrinimas

1.2.1.15.01.01
1.2.1.17.01.01
1.2.1.18.01.01
1.2.1.18.01.02

01.0.2.1.19.

Žemės ūkio
administravimas

Žemės ūkio funkcijų
vykdymo užtikrinimas

1.2.1.19.01.01
1.2.1.19.01.02
1.2.1.19.01.03
1.2.1.19.01.04
1.2.1.19.01.05
1.2.1.19.01.06

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdžių skaičius
Įmonių / įstaigų patikrinimų, dėl
valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo, skaičius
Užregistruotų civilinės būklės aktų
skaičius
Išduotų asmens gyvenamosios vietos
pažymų skaičius
Išduotų gyvenamosios vietos
deklaracijų (atvykimo ir išvykimo)
skaičius
Suteiktos pirminės teisinės pagalbos
atvejų skaičius
Rajono mobilizacijos plano
vykdymas
Surengtų civilinės saugos mokymų ir
pratybų skaičius
Rajono ESK posėdžių metu priimtų
sprendimų skaičius
Užregistruotų žemės ūkio valdų
skaičius
Užregistruotų traktorių ir kitos žemės
ūkio technikos skaičius
Įregistruotų, išregistruotų ar
perregistruotų ūkininkų ūkių skaičius
Atliktų žemės ūkio technikos
techninių apžiūrų skaičius
Ūkininkų, pasinaudojusių ES
parama, skaičius
Asmenų, gavusių paramą už
papildomą bičių maitinimą, skaičius

vnt.

5

6

vnt.

7

11

vnt.

430

542

vnt.

800

1 096

vnt.

900

936

vnt.

95

115

proc.

100

100

vnt.

3

5

vnt.

18

41

vnt.

2 200

2 551

vnt.

300

332

vnt.

1 860

2 002

vnt.

600

621

vnt.

2 147

2 272

vnt.

128

126
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01.0.2.1.23.

01.0.2.1.24.

01.0.2.1.25.

01.0.2.1.26.

01.0.2.1.27.

01.0.2.2.02.

01.0.2.2.08.
01.0.2.3.04.

Širvintų rajono
savivaldybės
administracijos teikiamų
paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės
gerinimas
Lygių galimybių
įgyvendinimas
Savivaldybės
administracijoje
Valstybės tarnautojų
neproporcingai
sumažintų atlyginimų
kompensavimas
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Civilinės būklės aktų
registravimo funkcijai
skirtų patalpų
atnaujinimas
Paskolų grąžinimas ir
paskolų aptarnavimas
Palūkanos už gautas
paskolas
Informacinių
technologijų ir
elektroninių paslaugų
plėtojimas

Projekto įgyvendinimas

1.2.1.23.01.01

Projekto „Širvintų rajono
savivaldybės administracijos
teikiamų paslaugų ir asmenų
aptarnavimo kokybės gerinimas“
įgyvendinimas

proc.

100

100

Lygių galimybių politikos
įgyvendinimas

1.2.1.24.01.01

Lygių galimybių politikos
įgyvendinimas Savivaldybės
administracijoje

proc.

100

100

Neproporcingai sumažintų
atlyginimų kompensavimas

1.2.1.25.01.01

Valstybės tarnautojų, gavusių
neproporcingai sumažintų atlyginimų
kompensacijas, skaičius

asm.

72

72

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatoriaus funkcijų
vykdymas
Civilinės būklės aktų
registravimo funkcijai
skirtų patalpų remontas

1.2.1.26.01.01

Tarpinstitucinių susirinkimų ir
pasitarimų skaičius

vnt.

4

4

1.2.1.27.01.01

Atnaujintas civilinės būklės aktų
registravimo funkcijai skirtų patalpų
plotas

kv. m.

65,95

65,95

Paskolų grąžinimo ir
paskolų aptarnavimo
vykdymas
Paskolų palūkanų
mokėjimas
Topografinių ir inžinerinių
tinklų planų derinimas per
TOPD sistemą
Dokumentų derinimas per
dokumentų valdymo
sistemą „Kontora“

1.2.2.02.01.01

Finansinių įsipareigojimų įvykdymas

proc.

100

100

1.2.2.08.01.01

Palūkanų už paskolas įvykdymo lygis

proc.

100

100

1.2.3.04.01.01

Suderintų planų skaičius

vnt.

550

676

1.2.3.04.02.01

Suderintų dokumentų skaičius

vnt.

4 800

5 000

4

01.0.2.3.07.

Gyventojų aptarnavimo
kokybės gerinimas

01.0.2.3.09.

Administracinių ir
viešųjų paslaugų
kokybės gerinimas

01.0.2.3.10.

01.0.2.4.01.

Savivaldybės veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų priėmimas ar
pakeitimas priėmus ar
pasikeitus ES ir
nacionaliniams teisės
aktams
Elektroninių paslaugų
teikimas ir viešinimas

Struktūrizuotų elektroninių
dokumentų pildymas ir
siuntimas per EESSI
sistemos nacionalinę
aplikaciją
Prašymų teikimas per
socialinės paramos šeimai
informacinę sistemą „SPIS“
Procesų valdymo sistemos
diegimas
Licencijų išdavimas per
licencijų informacinę
sistemą „LIS“
Nekilnojamojo turto
objektų pardavimas
viešajame aukcione
Savivaldybės veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų priėmimas, keitimas

1.2.3.04.03.01

Gautų ir išsiųstų struktūrizuotų
elektroninių dokumentų skaičius

vnt.

50

56

1.2.3.07.01.01

Socialinės paramos gavėjų pateiktų
prašymų skaičius

vnt.

430

703

1.2.3.09.01.01

Įdiegta procesų valdymo sistema
LEAN
Išduotų licencijų skaičius

vnt.

1

1

vnt.

15

19

1.2.3.09.03.01

Paskelbtų parduodamų objektų
skaičius

vnt.

14

14

1.2.3.10.01.01

Pakeistų teisės aktų skaičius

vnt.

7

36

Elektroninių paslaugų
viešinimas

1.2.4.01.01.01

Informacinių reklaminių skydelių
skaičius savivaldybės interneto
svetainėje
Informacinių straipsnių skaičius
savivaldybės interneto svetainėje
Suorganizuotų renginių skaičius
Leidinių, skirtų Širvintų rajono
savivaldybės veiklai viešinti, skaičius
Priimtų delegacijų skaičius

vnt.

2

2

vnt.

12

12

vnt.
vnt.

6
2 000

7
4 000

vnt.

1

1

1.2.3.09.02.01

1.2.4.01.01.02
01.0.3.1.01.
01.0.3.1.02.
01.0.3.1.09.

Įvairios veiklos išlaidos
Leidyba, informacijos
teikimas
Reprezentacinės išlaidos

Renginių organizavimas
Savivaldybės veiklos
viešinimas
Širvintų rajono įvaizdžio
formavimas

1.3.1.01.01.01
1.3.1.02.01.01
1.3.1.09.01.01
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02 ŠVIETIMO PROGRAMA
02.0.1.1.02.
02.0.1.1.125.

02.0.1.1.129.
02.0.1.1.131.

02.0.2.1.19.

02.0.2.1.20.

02.0.2.1.34.

02.0.2.1.41.

02.0.2.1.42.

Nepaskirstytos mokymo
lėšos ugdymo reikmėms
Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos ugdymo
erdvių modernizavimas
Gabių mokinių
skatinimo programa
Vėdinimo ir
kondicionavimo
sistemos Savivaldybės
egzaminų centregrupėse įrengimas
Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra
Savivaldybės
administracijoje
Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtros administravimas
Širvintų sporto
mokyklos vidaus
patalpų sutvarkymas
Sporto centro projektas
„Įrangos įsigijimas“
Vaikų vasaros stovyklos
ir kitos neformaliojo
vaikų švietimo veiklos

Egzaminų organizavimas

2.1.1.02.01.01

Projekto įgyvendinimas

2.1.1.125.01.01

Gabių mokinių
paskatinimas
Vėdinimo ir
kondicionavimo sistemos
įrengimas

2.1.1.129.01.01
2.1.1.131.01.01

Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtros
užtikrinimas

Mokytojų, dalyvavusių egzaminų
vykdyme, skaičius
Projekto „Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos ugdymo
erdvių modernizavimas“
įgyvendinimas
Paskatintų gabių mokinių skaičius

asm.

70

70

proc.

100

80

vnt.

6

6

Klasių skaičius, kuriose įrengta
vėdinimo ir kondicionavimo sistema

vnt.

8

7

2.2.1.19.01.01

Mokinių, gavusių neformaliojo vaikų
švietimo lėšas, skaičius

asm.

382

382

Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtros
administravimo
užtikrinimas
Projekto įgyvendinimas

2.2.1.20.01.01

Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtros administravimo
funkcijų teikimo lygis

proc.

100

100

2.2.1.34.01.01

proc.

100

95

Savivaldybės
administracijos prisidėjimas
prie projekto įgyvendinimo
Vaikų vasaros stovyklų ir
kitų neformaliojo švietimo
veiklų organizavimas

2.2.1.41.01.01

Projekto „Širvintų sporto mokyklos
vidaus patalpų sutvarkymas“
įgyvendinimas
Savivaldybės administracijos
prisidėjimas

proc.

100

100

Suorganizuotų vaikų vasaros
stovyklų skaičius
Suorganizuotų kitų neformaliojo
švietimo veiklų skaičius

vnt.

7

7

vnt.

19

19

2.2.1.42.01.01
2.2.1.42.01.02

6

02.0.3.1.24.

Širvintų lopšelioProjekto įgyvendinimas
2.3.1.24.01.01 Projekto „Širvintų lopšelio-darželio
darželio „Boružėlė“
„Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros
ugdymo infrastruktūros
modernizavimas“ įgyvendinimo lygis
modernizavimas
03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA

proc.

20

20

03.0.1.1.01.

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

Planų, techninių projektų,
konkursinės medžiagos
rengimo užtikrinimas

3.1.1.01.01.01
3.1.1.01.01.02
3.1.1.01.01.03

Patvirtintų detaliųjų planų skaičius
Užregistruotų žemės sklypų skaičius
Parengtų techninių projektų skaičius

vnt.
vnt.
vnt.

3
9
69

2
10
63

03.0.1.1.03.

Išlaidos, susijusios su
turto administravimu

Objektų kadastriniai
matavimai ir teisinė
registracija, pastatų
draudimas

3.1.1.03.01.01

Suformuotų ir įregistruotų butų bylų
skaičius
Inventorizuotų pastatų skaičius
Apdraustų pastatų skaičius
įgyvendinus projektą
Sistemoje suderintų dokumentų
skaičius

vnt.

1

0

vnt.
vnt.

1
7

1
4

vnt.

1 000

1 327

3.1.1.03.01.02
3.1.1.03.01.03

03.0.1.1.04.

Geodezijos ir
kartografijos darbai,
erdvinių duomenų
rinkinių tvarkymas

Dokumentų derinimas per
sistemą

3.1.1.04.01.01

03.0.1.2.01.

Smulkaus ir vidutinio
verslo skatinimas

3.1.2.01.01.01

Verslo subjektų, gavusių finansinę
paramą, skaičius

vnt.

3

3

03.0.1.2.02.

Užimtumo didinimo
programos
įgyvendinimo
administravimas

Finansinė parama
smulkiam ir vidutiniam
verslui
Užimtumo didinimo
administravimas

3.1.2.02.01.01

Užimtumo didinimo administravimo
funkcijų teikimo lygis

proc.

100

100

03.0.1.2.03.

Kelių, gatvių priežiūra ir
daugiabučių kiemų
remontas

Kelių, gatvių, daugiabučių
kiemų priežiūra

3.1.2.03.01.01

Kelių, gatvių priežiūros ir
daugiabučių kiemų remonto
vykdymas

proc.

100

100

03.0.1.2.05.

Miesto tvarkymo darbai
ir kapinių priežiūra

Širvintų miesto teritorijos ir
kapinių priežiūra

3.1.2.05.01.01

Širvintų m. tvarkomos teritorijos
plotas
Širvintų m. prižiūrimų kapinių plotas

ha

46,0

46,0

ha

7,1

7,1

3.1.2.05.01.02
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03.0.1.2.06.

03.0.1.2.07.

03.0.1.2.08.

03.0.1.2.09.

03.0.1.2.10.

03.0.1.2.11.

03.0.1.2.12.

03.0.1.2.13.

Alionių seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Alionių seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.06.01.01

Čiobiškio seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Čiobiškio seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.07.01.01

Gelvonų seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Gelvonų seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.08.01.01

Jauniūnų seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Jauniūnų seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.09.01.01

Kernavės seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Kernavės seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.10.01.01

Musninkų seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Musninkų seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.11.01.01

Širvintų seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Širvintų seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

Zibalų seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Zibalų seniūnijos teritorijos
ir kapinių priežiūra

3.1.2.06.01.02

3.1.2.07.01.02

3.1.2.08.01.02

3.1.2.09.01.02

3.1.2.10.01.02

3.1.2.11.01.02
3.1.2.12.01.01
3.1.2.12.01.02
3.1.2.13.01.01
3.1.2.13.01.02

Alionių sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Alionių sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Čiobiškio sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Čiobiškio sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Gelvonų sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Gelvonų sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Jauniūnų sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Jauniūnų sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Kernavės sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Kernavės sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Musninkų sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Musninkų prižiūrimų kapinių plotas
Širvintų sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Širvintų sen. prižiūrimų kapinių
plotas
Zibalų sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Zibalų sen. prižiūrimų kapinių plotas

ha

3,0

3,0

ha

1,1

1,1

ha

8,9

8,9

ha

3,4

3,4

ha

19,0

19,0

ha

4,9

4,9

ha

8,0

8,0

ha

2,9

2,9

ha

8,5

8,5

ha

2,0

2,0

ha

15,3

15,3

ha
ha

2,8
11,0

2,8
11,0

ha

7,8

7,8

ha

3,1

4,9

ha

3,9

3,9
8

03.0.1.2.15.
03.0.1.2.16.
03.0.1.2.19.

03.0.1.2.20.

03.0.1.2.43.

03.0.1.2.51.

Vandens tiekimo
paslaugos
Gatvių apšvietimas ir
rekonstrukcija
Gyvenamųjų patalpų
šildymas ir remontas
Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo
turto nuomą (patalpų
nuomos mokesčio
kaupiamos lėšos)
Užimtumo didinimo
programos
įgyvendinimas
Jaunimo veiklos
skatinimas

03.0.1.2.52.
03.0.1.2.53.

Ūkininkų rėmimas
Asociacijų, daugiabučių
bendrijų, profsąjungų
įsisteigimo rėmimui

03.0.1.2.63.

Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo
iš skolintų lėšų
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo

03.0.1.2.64.

vnt.

1

1

3.1.2.16.01.01

Sutarčių, sudarytų vandens tiekimo
paslaugoms teikti, skaičius
Apšvietimo funkcijos teikimas

proc.

100

100

3.1.2.19.01.01

Gyvenamųjų patalpų skaičius

vnt.

6

5

3.1.2.20.01.01

Ilgalaikio materialiojo turto nuomos
kaštų kompensavimo lygis

proc.

100

100

Užimtumo didinimo
organizavimas

3.1.2.43.01.01

Užimtumo didinimo programoje
dalyvaujančių asmenų skaičius

asm.

20

20

Projektų finansavimas

3.1.2.51.01.01
3.1.2.51.01.02

vnt.
asm.

4
4

4
4

Ūkininkų rėmimas
Finansinė parama
asociacijų, daugiabučių
namų savininkų bendrijų,
profesinių sąjungų
įsisteigimo išlaidoms
kompensuoti
Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.52.01.01
3.1.2.53.01.01

Finansuotų projektų skaičius
Jaunimo savanorišką tarnybą
atlikusių Jaunuolių skaičius
Paremtų ūkininkų skaičius
Asociacijų, daugiabučių namų
savininkų bendrijų, profesinių
sąjungų pateiktų paraiškų skaičius

vnt.
vnt.

36
1

36
1

3.1.2.63.01.01

Prisidėjimo prie projektų
įgyvendinimo lygis iš skolintų lėšų

proc.

100

100

Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.64.01.01

Prisidėjimo prie projektų
įgyvendinimo iš skolintų praėjusių
metų nepanaudotų lėšų

proc.

100

100

Vandens tiekimo
užtikrinimas
Gatvių, objektų apšvietimo
užtikrinimas
Gyvenamųjų patalpų
šildymo ir remonto
užtikrinimas
Pajamų gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą
panaudojimas

3.1.2.15.01.01

9

03.0.1.2.65.

03.0.1.2.67.

03.0.1.2.70.

03.0.1.2.71.

03.0.1.2.72.

03.0.1.2.77.

iš skolintų praėjusių
metų nepanaudotų lėšų
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo
iš praėjusių metų
nepanaudotų
savivaldybės biudžeto
lėšų
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo
iš savivaldybės biudžeto
lėšų
Vietinės reikšmės
viešiesiems ir vidaus
keliams tiesti, taisyti
(remontuoti),
rekonstruoti, prižiūrėti,
saugaus eismo sąlygoms
užtikrinti, šiems keliams
inventorizuoti
Kelių priežiūros ir
plėtros programos
rezervo ir vietinės
reikšmės keliams su
žvyro danga asfaltuoti
lėšos
Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš pajamų, gautų už
žemės realizavimą
Savivaldybės
administracijos išlaidos

Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.65.01.01

Prisidėjimo prie projektų
įgyvendinimo lygis iš praėjusių metų
nepanaudotų Savivaldybės biudžeto
lėšų

proc.

100

100

Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.67.01.01

Prisidėjimo prie projektų
įgyvendinimo lygis iš Savivaldybės
biudžeto lėšų

proc.

100

100

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių) tiesimas, taisymas,
rekonstravimas

3.1.2.70.01.01

Tiesiamų, remontuojamų,
rekonstruojamų vietinės reikšmės
kelių (gatvių) ilgis

4 238

4 238

Kelių (gatvių) asfaltavimas

3.1.2.71.01.01

Finansuojamų objektų (kelių, gatvių)
skaičius

vnt.

9

9

Pajamų gautų už žemės
realizavimą panaudojimas

3.1.2.72.01.01

Savivaldybės administracijos išlaidų
iš pajamų, gautų už žemės
realizavimą vykdymas

proc.

100

100

Pajamų, gautų už butų
pardavimą panaudojimas

3.1.2.77.01.01

Savivaldybės administracijos išlaidų
iš pajamų, gautų už butų pardavimą
vykdymas

proc.

100

100

m

10

iš pajamų, gautų už butų
pardavimą
03.0.1.2.80.

Kompleksinis teritorijos
prie Širvintų tvenkinio
sutvarkymas

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.80.01.01

Projekto „Kompleksinis teritorijos
prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“
įgyvendinimo lygis

proc.

100

99

03.0.1.2.82.

Kraštovaizdžio
sutvarkymas Širvintų
mieste (Jaunimo parko
P. Cvirkos g.
atnaujinimas ir Plento g.
sutvarkymas)
Širvintų miesto
centrinės aikštės
įrengimas
Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Zibalų miestelyje
ir Alionių I, Alionių II,
Anciūnų kaimuose
Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Čiobiškio ir
Liukonių kaimuose
Gatvės apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Družų kaime
Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Bartkuškio,

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.82.01.01

Projekto „Kraštovaizdžio
sutvarkymas Širvintų mieste
(Jaunimo parko P. Cvirkos g.
atnaujinimas ir Plento g.
sutvarkymas)“ įgyvendinimo lygis

proc.

100

90

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.83.01.01

Projekto „Širvintų miesto centrinės
aikštės įrengimas“ įgyvendinimas

proc.

100

99

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.88.01.01

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

proc.

100

100

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.89.01.01

Projekto „Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Čiobiškio ir
Liukonių kaimuose“ įgyvendinimas

proc.

100

100

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.90.01.01

proc.

100

100

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.91.01.01

Projekto „Gatvės apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Družų kaime“
įgyvendinimas
Projekto „Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Bartkuškio,
Medžiukų, Jauniūnų kaimuose“
įgyvendinimas

proc.

100

100

03.0.1.2.83.

03.0.1.2.88.

03.0.1.2.89.

03.0.1.2.90.

03.0.1.2.91.

11

03.0.1.2.92.

03.0.1.2.93.

03.0.1.2.95.

03.0.1.2.96.

03.0.1.2.97.

03.0.1.2.98.

03.0.1.2.99.

03.0.1.2.100.

Medžiukų, Jauniūnų
kaimuose
Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Kabaldos ir
Motiejūnų kaimuose
Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos
apimties infrastruktūros
plėtra Musninkų
miestelyje
Nevyriausybinių
organizacijų projektų
rėmimas
Širvintų rajono,
Kabaldos kaimo,
Kriaunaitiškių g. Nr.
130, rekonstrukcijos
projektas
Širvintų miesto
Šiaurinės ir Kaštanėlių
gatvių rekonstrukcija
Širvintų miesto
Musninkų gatvės
pėsčiųjų ir dviračių tako
įrengimas
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Juodiškių kaime
Verslo plėtros sąlygų
gerinimas

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.92.01.01

Projekto „Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Kabaldos ir
Motiejūnų kaimuose“ įgyvendinimas

proc.

100

100

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.93.01.01

Projekto „Gatvių apšvietimo
įrengimas ir kitos mažos apimties
infrastruktūros plėtra Musninkų
miestelyje“ įgyvendinimas

proc.

100

100

Projektų rėmimas

3.1.2.95.01.01

Paremtų nevyriausybinių projektų
skaičius

vnt.

6

6

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.96.01.01

Širvintų rajono, Kabaldos kaimo,
Kriaunaitiškių g. Nr. 130,
rekonstrukcijos projekto
įgyvendinimas

proc.

50

50

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.97.01.01

Pasirašyta projekto finansavimo
sutartis

vnt.

1

1

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.98.01.01

Pasirašyta projekto finansavimo
sutartis

vnt.

1

1

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.99.01.01

Juodiškių k. įrengta vaikų žaidimo
aikštelė
Juodiškių k. įrengtų lauko
treniruoklių skaičius
Parengtas Širvintų miesto turgaus
įkūrimo projektas

vnt.

1

1

vnt.

3

1

vnt.

1

0

3.1.2.99.01.01
Projektas „Širvintų miesto
turgaus įkūrimas“

3.1.2.100.01.01

12

03.0.1.2.101.

03.0.1.2.102.

03.0.1.2.103.

Širvintų miesto Sodų ir
Paupio gatvių
apšvietimo
modernizavimas
Ekonomikos skatinimo
ir koronoviruso
(COVID-19) plitimo
sukeltų pasekmių
mažinimo priemonių
plano lėšos keliams
taisyti (remontuoti) ir
gyvenviečių keliams su
žvyro danga asfaltuoti
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Širvintų kaime

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.101.01.01

Širvintų miesto Sodų ir Paupio gatvių
apšvietimo modernizavimo
įgyvendinimas

proc.

100

100

Kelių taisymas ir
gyvenviečių kelių su žvyro
danga asfaltavimas

3.1.2.102.01.01

Remontuojamų objektų (kelių)
skaičius

vnt.

8

8

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.103.01.01
3.1.2.103.01.02

Modulinio namelio įrengimas
Širvintų k. įrengtų lauko treniruoklių
skaičius
Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas
Širvintų k.
Įrengta lauko estrada Gelvonų
miestelyje

vnt.
vnt.

1
3

1
3

vnt.

1

1

vnt.

1

0

Įrengta lauko estrada Čiobiškio k.

vnt.

1

0

3.1.2.103.01.03
03.0.1.2.104.

03.0.1.2.105.

Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Gelvonų miestelyje
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Čiobiškio kaime

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.104.01.01

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.105.01.01

04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
04.0.1.2.03.

Širvintų rajono
visuomenės sveikatos
rėmimo specialioji
programa

Širvintų rajono visuomenės
sveikatos rėmimo
specialiosios programos
įgyvendinimas

4.1.2.03.01.01

Asmenų ir organizacijų, laimėjusių
finansavimą, skaičius

vnt.

8

0

04.0.1.2.04.

Mokinių visuomenės
sveikatos priežiūra

Mokinių visuomenės
sveikatos priežiūros
užtikrinimas ugdymo
įstaigose

4.1.2.04.01.01

Sveikatos priežiūrą vykdančių
sveikatos priežiūros specialistų
skaičius

vnt.

4

4

13

04.0.1.2.18.
04.0.1.2.19.

04.0.1.2.20.

04.0.1.2.21.

04.0.1.2.22.

04.0.1.2.23.
04.0.1.2.24.

04.0.1.2.25.

04.0.1.2.26.

Visuomenės sveikatos
stiprinimas ir stebėsena
Širvintų rajono
visuomenės sveikatos
rėmimo specialioji
programa (BĮ pajamos)
Sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo
didinimas tuberkulioze
sergantiems asmenims
Širvintų rajone
Pirminės asmens
sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo
didinimas
Ambulatorinių
chirurginių paslaugų
teikimas
Savižudybių prevencija
Koronoviruso (COVID19) prevencija ir
suvaldymas
Koronoviruso infekcijos
(COVID-19 ligos)
prevencijai ir
suvaldymui patirtų
išlaidų kompensavimas
Savivaldybės
administracijai
Visuomenės psichikos
sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos
priežiūros vykdymas
Širvintų rajono visuomenės
sveikatos rėmimo
specialiosios (BĮ pajamos)
programos įgyvendinimas
Sveikatos priežiūros
paslaugų didinimas

4.1.2.18.01.01

Atliktų visuomenės sveikatos
priežiūros biuro analizių skaičius
Pateiktų paraiškų skaičius

vnt.

2

2

vnt.

8

8

4.1.2.20.01.01

Projekto „Sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo didinimas
tuberkulioze sergantiems asmenims
Širvintų rajone“ įgyvendinimas

proc.

50

35

Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos
gerinimas

4.1.2.21.01.01

Projekto „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimas

proc.

100

85

Paslaugų teikimo
užtikrinimas

4.1.2.22.01.01

Ambulatorinių chirurginių paslaugų
suteiktų valandų skaičius

vnt.

6 254

6 254

Savižudybių prevencijos
įgyvendinimas
Priemonių įsigijimas ir
įstaigų aprūpinimas

4.1.2.23.01.01

Savižudybių prevencijos priemonių
vykdymas
Įstaigų, aprūpintų priemonėmis,
skaičius

proc.

100

100

vnt.

10

10

Patirtų išlaidų
kompensavimas

4.1.2.25.01.01

Įstaigų skaičius, kurioms
kompensuotos patirtos išlaidos

vnt.

9

9

Psichikos sveikatos
stiprinimo paslaugų
teikimas

4.1.2.26.01.01

Surinktų balų skaičius teikiant
psichikos sveikatos paslaugas

bal.

522

0

4.1.2.19.01.01

4.1.2.24.01.01

14

04.0.1.3.05.
04.0.1.3.06.

04.0.1.3.08.

04.0.2.1.01.

05.0.1.1.02.
05.0.1.1.03.

05.0.1.1.04.

05.0.1.1.05.

05.0.1.2.02.

05.0.1.2.03.

Sporto komplekso
Širvintų mieste įkūrimas
Sveikos gyvensenos
skatinimas Širvintų
rajone
Širvintų „Atžalyno“
progimnazijos sporto
infrastruktūros
gerinimas
Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimas ir
užtikrinimas
Aplinkos teršimo
mažinimo priemonės
Sveikatos priežiūros
funkcijos (beglobių
gyvūnų gaudymas)
Atliekų tvarkymas ir
administravimas
Komunalinių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone
Žalos atlyginimas už
medžiojamų gyvūnų
daromą žalą
Aplinkosauginio
švietimo priemonės

Projekto įgyvendinimas

4.1.3.05.01.01

Sveikos gyvensenos
skatinimas

4.1.3.06.01.01

Sporto infrastruktūros
atnaujinimas

4.1.3.08.01.01

Projekto "Sporto komplekso Širvintų
mieste įkūrimas" įgyvendinimo lygis
Projekto „Sveikos gyvensenos
skatinimas Širvintų rajone“
įgyvendinimas
Atnaujintas sporto aikštynas

proc.

100

90

proc.

70

63

vnt.

1

0

Neveiksnių asmenų būklės
4.2.1.01.01.01 Inicijuotų asmens būklės
peržiūrėjimo komisijos
peržiūrėjimo bylų skaičius
veiklos užtikrinimas
05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

vnt.

20

14

Aplinkos teršimo mažinimo
priemonių įgyvendinimas
Beglobių gyvūnų gaudymas

5.1.1.02.01.01
5.1.1.02.01.02
5.1.1.03.01.01

Surinktų bešeimininkių atliekų kiekis
Vykdomų priemonių skaičius
Sugautų benamių gyvūnų skaičius

t
vnt.
vnt.

180
2
75

121
2
75

Atliekų tvarkymo ir
administravimo
užtikrinimas
Projekto įgyvendinimas

5.1.1.04.01.01

Atliekų tvarkymo ir administravimo
funkcijų teikimo lygis

proc.

100

100

5.1.1.05.01.01

Projekto „Komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone“ įgyvendinimo lygis

proc.

30

30

Medžiojamų gyvūnų
daromos žalos atlyginimas

5.1.2.02.01.01

Įgyvendintų prevencinių priemonių
skaičius

vnt.

1

1

Aplinkosauginio švietimo
priemonių įgyvendinimas

5.1.2.03.01.01

Informacinių aplinkos apsaugos
renginių skaičius

vnt.

2

0

15

05.0.1.2.04.

Želdynų ir želdinių
apsaugos kūrimo ir
tvarkymo priemonės

05.0.1.2.05.

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

Želdynų ir želdinių
apsaugos kūrimo ir
tvarkymo priemonių
įgyvendinimas
Želdynų ir želdinių
apsaugos kūrimo ir
tvarkymo priemonių
įgyvendinimas

5.1.2.04.01.01

Nukirstų ir nugenėtų medžių skaičius

vnt.

120

134

5.1.2.05.01.01

Želdynų skaičius

vnt.

9

9

06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
06.0.1.1.06.

06.0.2.1.01.

Širvintų krašto kovų už
laisvę muziejaus pastato
Kernavėje, J. Šiaučiūno
g. 3 modernizavimas
Širvintų rajono
paminklotvarkos darbų
programa

Muziejaus modernizavimas

6.1.1.06.01.01

Parengtas projektas

vnt.

1

0

Širvintų rajono
paminklotvarkos darbų
programos įgyvendinimas

6.2.1.01.01.01

Sutvarkytų kultūros paveldo objektų
skaičius

vnt.

1

1

Suremontuotų valstybei
priklausančių melioracijos avarinių
statinių kiekis
Suremontuotų melioracijos griovių
skaičius
Dėl liūčių pažeistų ir suremontuotų
melioracijos statinių skaičius

vnt.

6

6

vnt.

6

6

vnt.

6

6

Parengtas Širvintų rajono Akmenių ir
Motiejūnų kadastrinių vietovių
projektas

vnt.

1

1

07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA
07.0.1.1.01.

Melioracija ir dirvų
kalkinimas

Melioracijos darbų
vykdymas

7.1.1.01.01.01

7.1.1.01.01.02
07.0.1.1.06.

07.0.1.1.07.

Dėl liūčių pažeistos
melioracijos
infrastruktūros
atkūrimas
Širvintų rajono
Akmenių ir Motiejūnų
kadastrinių vietovių
melioracijos statinių
rekonstrukcija

Dėl liūčių pažeistų
melioracijos statinių
remontas

7.1.1.06.01.01

Širvintų seniūnijos Bredėnų
k., Dūdiškių k., Šniponių
k., Avižonių k., Motiejūnų
k., Rimučių k. melioracijos
statinių projektavimas

7.1.1.07.01.01
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08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
08.0.1.1.01.

Senelių globos namai
(pensionai)

Socialinės globos paslaugų
teikimas

8.1.1.01.01.01

08.0.1.1.02.

Globa kitose socialinių
paslaugų įstaigose

Socialinės globos paslaugų
teikimas

8.1.1.02.01.01

08.0.1.1.03.

Pagalba neįgaliems ir
senyvo amžiaus
asmenims
Kompleksinių paslaugų
šeimai plėtra Širvintų
rajone

Važiavimo keleiviniu
transportu lengvatų
užtikrinimas
Projekto įgyvendinimas

8.1.1.03.01.01

Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone
Vaikų dienos centrų
tinklo plėtra Širvintų
rajone
Bendruomeninės veiklos
stiprinimas
Socialinei globai
asmenims su sunkia
negalia (administravimo
išlaidos)
Paramos mirties atveju
pašalpos
Paramos mirties atveju
pašalpų skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas

Projekto įgyvendinimas

8.1.1.05.01.01

Projekto įgyvendinimas

8.1.1.06.01.01

Bendruomeninės veiklos
rėmimas
Socialinės globos paslaugų
teikimas

8.1.1.07.01.01

Mirties pašalpos

8.1.2.02.01.01

Mirties pašalpų
administravimas

8.1.2.03.01.01

08.0.1.1.04.

08.0.1.1.05.

08.0.1.1.06.

08.0.1.1.07.
08.0.1.2.01.

08.0.1.2.02.
08.0.1.2.03.

8.1.1.04.01.01
8.1.1.04.01.02

8.1.2.01.01.01

Pagyvenusių asmenų, gaunančių
paslaugas Širvintų parapijos globos
namuose, skaičius
Asmenų, gaunančių paslaugas kitose
socialinių paslaugų įstaigose,
skaičius
Asmenų, gavusių 50 proc. važiavimo
keleiviniu transportu lengvatą, dalis
nuo visų gavusių lengvatas
Projekte dalyvavusių asmenų
skaičius
Projekto veiklų (suteiktų paslaugų)
valandų skaičius
Projekto "Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra Širvintų rajone
" įgyvendinimo lygis
Pasirašyta projekto finansavimo
sutartis

vnt.

13

13

vnt.

18

21

proc.

70

71

asm.

74

96

val.

440

461

proc.

100

99

vnt.

1

1

Finansuotų bendruomeninių projektų
skaičius
Asmenų su sunkia negalia skaičius

vnt.

10

9

vnt.

15

16

Išmokėtų paramos mirties atveju
pašalpų skaičius
Socialinių išmokų skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis

vnt.

280

287

proc.

100

100
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08.0.1.2.04.
08.0.1.2.06.
08.0.1.2.07.

08.0.1.2.08.

08.0.1.2.14.

08.0.1.2.30.

Lėšos lavonų pervežimo
išlaidoms
Išlaidoms už įsigytus
mokinio reikmenis
Socialinės paramos
mokiniams
administravimas
Vienkartinės išmokos
socialiai remtinoms
šeimoms
Socialinės išmokos
socialiai
pažeidžiamiems
asmenims
Išmokos vaikams

08.0.1.2.35.

Išmokų vaikams
administravimas

08.0.1.2.36.

Tikslinės kompensacijos

08.0.1.2.37.

Tikslinių kompensacijų
administravimas

08.0.1.2.40.

Socialinių pašalpų
skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas
Kompensacijos
gyventojams už patiektą
šiluminę energiją, karštą
ir šaltą vandenį

08.0.1.2.42.

Transporto paslaugų
užtikrinimas
Mokinių aprūpinimas
mokinio reikmenimis
Socialinės paramos
mokiniams administravimo
užtikrinimas
Vienkartinių išmokų
socialiai remtinoms
šeimoms teikimas
Socialinių išmokų socialiai
pažeidžiamiems asmenims
teikimas

8.1.2.04.01.01

Išmokų vaikams mokėjimas

8.1.2.30.01.01

Išmokų vaikams
administravimo
užtikrinimas
Tikslinių kompensacijų
mokėjimas
Tikslinių kompensacijų
administravimo
užtikrinimas
Socialinių pašalpų
administravimo
užtikrinimas

8.1.2.35.01.01

Kompensacijų gyventojams
teikimas

8.1.2.42.01.01

8.1.2.06.01.01
8.1.2.07.01.01

8.1.2.08.01.01

8.1.2.14.01.01

8.1.2.36.01.01
8.1.2.37.01.01

8.1.2.40.01.01

Pirktų lavonų pervežimo paslaugų
skaičius
Mokinių, kuriems apmokėti mokinio
reikmenys, skaičius
Socialinės paramos mokiniams
administravimo funkcijų teikimo
lygis
Išmokėtų vienkartinių išmokų
socialiai remtinoms šeimoms
skaičius
Išmokėtų kompensacijų socialiai
pažeidžiamiems asmenims skaičius

Vaiko išmoką gavusių asmenų
skaičius
Išmokų vaikams administravimo
funkcijų teikimo lygis
Tikslinių kompensacijų gavėjų
skaičius
Tikslinių kompensacijų
administravimo funkcijų teikimo
lygis
Socialinės išmokos skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis
Gyventojų, gavusių kompensacijas
už šiluminę energiją, karštą ir šaltą
vandenį, skaičius

vnt.

20

21

vnt.

350

336

proc.

100

100

vnt.

60

56

vnt.

75

82

vnt.

10 000

5 199

proc.

100

100

vnt.

450

468

proc.

100

100

proc.

100

100

vnt.

1 650

1394
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08.0.1.2.43.

08.0.1.2.44.

08.0.1.2.47.

08.0.1.2.53.

08.0.1.2.54.

08.0.1.2.55.

08.0.1.2.56.

Socialinės pašalpos
nepasiturintiems
asmenims ir šeimoms
Kompensacijų
skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas
Būsto nuomos ar
išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensacijos
Vienkartinės premijos
už darbą karantino metu
Savivaldybės
administracijoje
dirbantiems
socialiniams
darbuotojams
Vienkartinės išmokos
vaikams, skirtos
COVID-19 pandemijos
padariniams mažinti
Vienkartinės išmokos
vaikams, skirtos
COVID-19 pandemijos
padariniams mažinti
valstybės biudžeto
skolintomis lėšomis
Vienkartinės išmokos
vaikams, skirtos
COVID-19 pandemijos
padariniams mažinti
administravimas

Nepasiturinčių gyventojų
rėmimas

8.1.2.43.01.01

Socialines pašalpas gavusių
nepasiturinčių gyventojų skaičius

vnt.

600

533

Kompensacijų
administravimas

8.1.2.44.01.01

Kompensacijų skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis

proc.

100

100

Būsto nuomos ar
išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies
kompensacijų užtikrinimas
Vienkartinių premijų
išmokėjimas

8.1.2.47.01.01

Asmenų, gavusių būsto nuomos ar
išperkamosios būsto nuomos
mokesčių kompensacijas, skaičius

asm.

1

0

8.1.2.53.01.01

Premijas gavusių asmenų skaičius

asm.

6

6

Vienkartinių išmokų
vaikams mokėjimas

8.1.2.54.01.01

Vaikų, gavusių vienkartines išmokas,
skaičius

asm.

116

152

Vienkartinių išmokų
vaikams mokėjimas iš
skolintų lėšų

8.1.2.55.01.01

Vaikų, gavusių vienkartines išmokas
iš skolintų lėšų, skaičius

asm.

2 395

2 395

Vienkartinių išmokų
vaikams administravimo
užtikrinimas

8.1.2.56.01.01

Vienkartinių išmokų vaikams
administravimo funkcijų teikimo
lygis

proc.

100

100
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08.0.1.2.57.

08.0.1.2.58.

08.0.1.4.01.
08.0.2.1.01.

09.0.1.1.01.

Kompensacijos už
sumažintas išmokas
pagal LR socialinių
išmokų perskaičiavimo
ir mokėjimo laikinąjį
įstatymą
Lėšos, skirtos laikinai
nevertinti turimo turto ir
padidinti valstybės
remiamų pajamų dydį
teisei į socialinę pašalpą
nustatyti, skiriant
piniginę socialinę
paramą nepasiturintiems
gyventojams
Socialinio būsto
remontas
Būsto pritaikymas
neįgaliems asmenims

Širvintų policijos
komisariato prevencinė
programa

Kompensacijų už
sumažintas išmokas
mokėjimas

8.1.2.57.01.01

Asmenų, gavusių kompensacijas už
sumažintas išmokas, skaičius

asm.

213

249

Piniginė socialinė parama
nepasiturintiems
gyventojams

8.1.2.58.01.01

Išmokų skaičius

asm.

1 600

656

Socialinio būsto remonto
užtikrinimas
Būsto pritaikymo
neįgaliems asmenims
užtikrinimas

8.1.4.01.01.01

vnt.

1

0

Eur

10 302

0

Eur

31 967

31 967

vnt.

6

6

vnt.

1

1

Suremontuotų socialinių būstų
skaičius
8.2.1.01.01.01 Būsto pritaikymui neįgaliesiems
skirta lėšų suma pagal finansavimo
sutartį
8.2.1.01.01.02 Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
projektams skirta lėšų suma pagal
finansavimo sutartį
09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
Prevencinės programos
įgyvendinimas

9.1.1.01.01.01

Saugios kaimynystės grupių skaičius

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVAS
01.0.2.1.00.

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus rezervas

Savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymų rengimas

1.1.1.00.01.01

Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų skaičius
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