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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Širvintos, 2022

Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planas buvo patvirtintas
Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 9-250
„Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ ir 3 kartus
patikslintas.
2021 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.
2021 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiklos plane buvo numatytos
145 priemonės, o joms vertinti nustatyti 186 vertinimo kriterijai.
1 pav. 2021 m. veiklos plano priemonių vertinimo kriterijų įvykdymas

Įvykdyta pagal planą ir
geriau

13 2

171

Įvykdyta mažiau nei
planuota
Neįvykdyta

Širvintų rajono savivaldybės administracijos veiklos plane buvo vykdomi 184 vertinimo
kriterijai, kurie sudarė 99 proc. visų numatytų vertinimo kriterijų. Kriterijai, kurie yra įvykdyti pagal
planą ir geriau sudarė 92 %, o neįvykdyti kriterijai – 1 %.
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PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS 2021 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.

269

264

1.2.1.02.01.01

vnt.

10 000

10 974

vnt.

1 220

1 218

vnt.

3

3

Pajamų, gautų iš
biudžetinių įstaigų,
panaudojimas

1.2.1.03.01.01

Dokumentų valdymo sistemoje
parengtų ir užregistruotų dokumentų
skaičius
Administracijos direktoriaus
patvirtintų įsakymų, veiklos
organizavimo klausimais, skaičius
Gautų paslaugų skaičius

Pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą,
panaudojimas

1.2.1.04.01.01

Sudarytų nuomos sutarčių skaičius

vnt.

16

16

Duomenų teikimas
Gyventojų registrui
Dokumentų, patvirtinančių
juridinius faktus, rengimas
ir išdavimas

1.2.1.05.01.01

Duomenų perdavimo Gyventojų
registrui įvykdymo lygis
Saugomų dokumentų pagrindu
parengtų pažymų skaičius
Išduotų archyvinių dokumentų išrašų,
nuorašų ar kopijų skaičius

proc.

100

100

vnt.

150

183

vnt.

330

396

Dokumentų vertės
ekspertizės organizavimas

1.2.1.06.02.01

Teisės aktų nustatyta tvarka įvertintų
ir atrinktų naikinti dokumentų
skaičius

vnt.

2 000

2059

1.2.1.02.01.02

01.0.2.1.03.

01.0.2.1.04.

01.0.2.1.05.
01.0.2.1.06.

Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš biudžetinių įstaigų
pajamų
Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo
turto nuomą
Gyventojų registro
tvarkymas
Archyvinių dokumentų
tvarkymas

1.2.1.06.01.01
1.2.1.06.01.02

01.0.2.1.07.

01.0.2.1.09.

Duomenų teikimas
valstybės suteiktos
pagalbos registrui
Jaunimo teisių apsauga

Likviduojamų juridinių
asmenų veiklos dokumentų
priėmimas tolesniam
saugojimui
Duomenų teikimas
registrui

1.2.1.06.03.01

Priimtų likviduojamų juridinių
asmenų veiklos dokumentų skaičius

vnt.

780

800

1.2.1.07.01.01

vnt.

2

12

Jaunimo teisių apsaugos
užtikrinimas

1.2.1.09.01.01

Ūkio subjektams suteiktos valstybės
pagalbos, perduotos Registrui, įrašų
skaičius
Jaunimui suorganizuotų veiklų
skaičius
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
posėdžių skaičius
Atliktų patikrinimų skaičius
Suderintų reklamos projektų ir
viešųjų užrašų tekstų skaičius
Juridiniams ir fiziniams asmenims
suteiktų valstybinės kalbos
konsultacijų skaičius
Dokumentų redagavimo ir derinimo
vykdymas
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
Suorganizuotų civilinės saugos
mokymų ir pratybų skaičius

vnt.

6

40

vnt.

4

6

vnt.
vnt.

3
30

5
30

vnt.

270

325

proc.

100

100

vnt.

500

597

vnt.

880

1 019

vnt.

900

1 069

vnt.

95

107

proc.

100

100

vnt.

3

3

1.2.1.09.01.02
01.0.2.1.11.

Valstybinės kalbos
vartojimo ir
taisyklingumo kontrolė

Valstybės perduotos
valstybinės kalbos
vartojimo ir taisyklingumo
kontrolės funkcijos
vykdymas

1.2.1.11.01.01
1.2.1.11.01.02
1.2.1.11.01.03

1.2.1.11.01.04
01.0.2.1.12.
01.0.2.1.14.

Civilinės būklės aktų
registravimas
Gyvenamosios vietos
deklaravimas

Civilinės būklės aktų
registravimas
Pažymų, deklaracijų
išdavimas

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

3

Rajono ESK ir ESOC 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
Tarpinstitucinių susirinkimų ir
pasitarimų skaičius

vnt.

20

21

vnt.

2 680

2 630

vnt.

230

302

vnt.

1 670

1 606

vnt.

1 060

1 149

vnt.

2 036

2 036

vnt.

123

123

vnt.

3

3

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.

620

707

1.2.3.04.03.01

Gautų ir išsiųstų struktūrizuotų
elektroninių dokumentų skaičius

vnt.

30

34

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

01.0.2.1.26.

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

01.0.2.2.02.

Paskolų grąžinimas ir
paskolų aptarnavimas

01.0.2.2.08.

Palūkanos už gautas
paskolas
Informacinių
technologijų ir
elektroninių paslaugų
plėtojimas

01.0.2.3.04.

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatoriaus funkcijų
vykdymas
Paskolų grąžinimo ir
paskolų aptarnavimo
vykdymas
Paskolų palūkanų
mokėjimas
Topografinių ir inžinerinių
tinklų planų derinimas per
TIIIS ir TOPD sistemas
Struktūrizuotų elektroninių
dokumentų pildymas ir
siuntimas per EESSI
sistemos nacionalinę
aplikaciją

1.2.1.26.01.01
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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.

01.0.2.3.11.
01.0.2.3.12.

01.0.2.3.13.

01.0.2.4.01.

Savivaldybės veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų priėmimas ar
pakeitimas priėmus ar
pasikeitus ES ir
nacionaliniams teisės
aktams
Valstybės registrų
naudojimas
Administracinių
paslaugų aprašymų
rengimas ir atnaujinimas
Asmens gyvenamosios
vietos pažymų ir
deklaracijų išdavimas
elektroninėmis
priemonėmis
Elektroninių paslaugų
teikimas ir viešinimas

Prašymų teikimas per
socialinės paramos šeimai
informacinę sistemą „SPIS“
Nekilnojamojo turto
objektų pardavimas
viešajame aukcione
Darbo paieškos skelbimų
talpinimas Užimtumo
tarnybos internetinėje
svetainėje įgyvendinant
užimtumo programą
Savivaldybės veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų priėmimas, keitimas

1.2.3.07.01.01

Socialinės paramos gavėjų pateiktų
prašymų skaičius

vnt.

760

830

1.2.3.09.01.01

Paskelbtų, parduodamo
nekilnojamojo turto, aukcionų
skaičius
Patalpintų darbo skelbimų skaičius

vnt.

5

19

vnt.

16

20

1.2.3.10.01.01

Parengtų, pakeistų teisės aktų
skaičius

vnt.

15

21

Naudojimasis Valstybės
registrais
Aprašymų rengimas,
peržiūrėjimas ir
koregavimas
Asmens gyvenamosios
vietos pažymų ir
deklaracijų išdavimas
naudojant elektronines
priemones
Elektroninių paslaugų
viešinimas

1.2.3.11.01.01

Naudojamų Valstybės registrų
skaičius
Parengtų, atnaujintų administracinių
paslaugų aprašymų skaičius

vnt.

20

23

vnt.

6

55

1.2.3.13.01.01

Elektroninėmis priemonėmis išduotų
asmens gyvenamosios vietos pažymų
ir deklaracijų skaičius

vnt.

460

567

1.2.4.01.01.01

Informacinių reklaminių skydelių
skaičius savivaldybės interneto
svetainėje
Informacinių straipsnių skaičius
savivaldybės interneto svetainėje

vnt.

2

2

vnt.

12

12

1.2.3.09.02.01

1.2.3.12.01.01

1.2.4.01.01.02

5

01.0.3.1.01.
01.0.3.1.02.
01.0.3.1.09.

02.0.1.1.02.
02.0.1.1.125.

02.0.1.1.129.
02.0.2.1.17.
02.0.2.1.19.

02.0.2.1.20.

02.0.2.1.34.

02.0.3.1.24.

Įvairios veiklos išlaidos
Leidyba, informacijos
teikimas
Reprezentacinės išlaidos

Renginių organizavimas
1.3.1.01.01.01 Suorganizuotų renginių skaičius
Savivaldybės veiklos
1.3.1.02.01.01 Leidinių, skirtų Širvintų rajono
viešinimas
savivaldybės veiklai viešinti, skaičius
Širvintų rajono įvaizdžio
1.3.1.09.01.01 Priimtų delegacijų skaičius
formavimas
02 ŠVIETIMO PROGRAMA

vnt.
vnt.

6
3 000

6
3 000

vnt.

1

1

Nepaskirstytos mokymo
lėšos ugdymo reikmėms
Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos ugdymo
erdvių modernizavimas
Gabių mokinių
skatinimo programa
Asociacijų mokymo
lėšos ugdymo reikmėms
Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtra
Savivaldybės
administracijoje
Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų
plėtros administravimas

Egzaminų organizavimas

2.1.1.02.01.01

asm.

73

73

Projekto įgyvendinimas

2.1.1.125.01.01

proc.

95

95

Gabių mokinių
paskatinimas
Mokymo lėšos
asociacijoms
Neformaliojo vaikų
švietimo paslaugų plėtros
užtikrinimas

2.1.1.129.01.01

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

vnt.

6

6

2.2.1.17.01.01

Asociacijų skaičius

vnt.

1

1

2.2.1.19.01.01

Mokinių, gavusių neformaliojo vaikų
švietimo lėšas, skaičius

asm.

381

385

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.

95

95

Projekto įgyvendinimas

2.3.1.24.01.01

Projekto „Širvintų sporto mokyklos
vidaus patalpų sutvarkymas“
įgyvendinimas
Projekto „Širvintų lopšelio-darželio
„Boružėlė“ ugdymo infrastruktūros
modernizavimas“ įgyvendinimo lygis

proc.

70

70

Širvintų sporto
mokyklos vidaus
patalpų sutvarkymas
Širvintų lopšeliodarželio „Boružėlė“
ugdymo infrastruktūros
modernizavimas
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03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA
03.0.1.1.01.

03.0.1.1.03.

Savivaldybės teritorijų
planavimo ir kitų
dokumentų rengimas

Išlaidos, susijusios su
turto administravimu

Detaliųjų, žemės sklypų
ribų planų, techninių
projektų, konkursinės
medžiagos ir kitų
dokumentų rengimas
Objektų kadastriniai
matavimai ir teisinė
registracija, pastatų
draudimas

3.1.1.01.01.01

Patvirtintų detaliųjų planų skaičius

vnt.

1

5

3.1.1.01.01.02

Užregistruotų žemės sklypų skaičius

vnt.

7

14

3.1.1.03.01.01

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

vnt.

1

2

vnt.
vnt.

1
2

2
2

vnt.

1 100

1 265

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 programos
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

Suremontuotų kelių, gatvių ilgis, km

km

0,86

0,86

3.1.2.03.01.02

vnt.

1

1

Miesto tvarkymo darbai
ir kapinių priežiūra
Alionių seniūnijos
tvarkymo darbai ir
kapinių priežiūra

Širvintų miesto teritorijos ir
kapinių priežiūra
Alionių seniūnijos
teritorijos ir kapinių
priežiūra

3.1.2.05.01.01

Suremontuotų daugiabučių kiemų
skaičius
Širvintų m. tvarkomos teritorijos
plotas
Alionių sen. tvarkomos teritorijos
plotas
Alionių sen. prižiūrimų kapinių
plotas

ha

54,1

54,1

ha

3,0

3,0

ha

1,1

1,1

03.0.1.2.05.
03.0.1.2.06.

3.1.2.06.01.01
3.1.2.06.01.02
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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.

03.0.1.2.15.
03.0.1.2.16.

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

Vandens tiekimo
paslaugos
Gatvių apšvietimas ir
rekonstrukcija

Vandens tiekimo
užtikrinimas
Gatvių, objektų apšvietimo
užtikrinimas

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
3.1.2.15.01.01
3.1.2.16.01.01

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

ha

8,9

8,9

ha

3,4

3,4

ha

17,0

17,0

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

3,7
11,0

ha

7,7

7,7

ha

4,0

4,0

ha
vnt.

3,9
1

3,9
1

proc.

100

100

8

03.0.1.2.19.

Gyvenamųjų patalpų
šildymas ir remontas

03.0.1.2.20.

Savivaldybės
administracijos išlaidos
iš pajamų, gautų už
ilgalaikio materialiojo
turto nuomą (patalpų
nuomos mokesčio
kaupiamos lėšos)
Užimtumo didinimo
programos
įgyvendinimas
Jaunimo veiklos
skatinimas

03.0.1.2.43.

03.0.1.2.51.

Gyvenamųjų patalpų
šildymo ir remonto
užtikrinimas
Pajamų, gautų už ilgalaikio
materialiojo turto nuomą,
panaudojimas

3.1.2.19.01.01

Gyvenamųjų patalpų skaičius

vnt.

6

6

3.1.2.20.01.01

Apgyvendintų Savivaldybės būstų
skaičius

vnt.

168

164

Užimtumo didinimo
organizavimas

3.1.2.43.01.01

Užimtumo didinimo programoje
dalyvaujančių asmenų skaičius

asm.

21

21

Jaunimo projektų ir
iniciatyvų finansavimas,
darbo su jaunimu plėtra ir
bendradarbiavimo
stiprinimas

3.1.2.51.01.01
3.1.2.51.01.02

Finansuotų projektų skaičius
Jaunimo savanorišką tarnybą
atlikusių Jaunuolių skaičius
Atviros jaunimo erdvės unikalių
lankytojų skaičius
Veiklų, skatinančių jauną žmogų
įsitraukti į visuomeninę veiklą,
skaičius
Paremtų ūkininkų skaičius
Projektų skaičius, kurių
įgyvendinimas vykdytas iš skolintų
lėšų
Projektų, įgyvendintų iš praėjusių
metų nepanaudotų Savivaldybės
biudžeto lėšų, skaičius

vnt.
asm.

5
5

5
5

vnt.

30

144

vnt.

3

5

vnt.
vnt.

4
3

4
4

vnt.

18

20

Projektų, įgyvendintų iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, skaičius

vnt.

18

23

3.1.2.51.01.03
3.1.2.51.01.04

03.0.1.2.52.
03.0.1.2.63.

03.0.1.2.65.

03.0.1.2.67.

Ūkininkų rėmimas
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo
iš skolintų lėšų
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo
iš praėjusių metų
nepanaudotų
savivaldybės biudžeto
lėšų
Prisidėjimas prie
projektų įgyvendinimo

Ūkininkų rėmimas
Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.52.01.01
3.1.2.63.01.01

Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.65.01.01

Prisidėjimas prie projektų
įgyvendinimo

3.1.2.67.01.01

9

03.0.1.2.70.

03.0.1.2.71.

03.0.1.2.72.

03.0.1.2.77.

03.0.1.2.80.

03.0.1.2.83.

03.0.1.2.95.

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
iš pajamų, gautų už butų
pardavimą
Kompleksinis teritorijos
prie Širvintų tvenkinio
sutvarkymas
Širvintų miesto
centrinės aikštės
įrengimas
Nevyriausybinių
organizacijų projektų
rėmimas

Vietinės reikšmės kelių
(gatvių) tiesimas, taisymas,
rekonstravimas

3.1.2.70.01.01

Nutiestų, suremontuotų, rekonstruotų
vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis

m

2 272

2 272

Kelių (gatvių) asfaltavimas

3.1.2.71.01.01

Suremontuotų vietinės reikšmės kelių
ilgis

m

1 924

1 924

Išlaidos infrastruktūrai
gerinti

3.1.2.72.01.01

Infrastruktūros objektų skaičius

vnt.

1

1

Išlaidos ilgalaikiam turtui
įsigyti

3.1.2.77.01.01

Nupirktų butų skaičius

vnt.

1

1

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.80.01.01

Projekto „Kompleksinis teritorijos
prie Širvintų tvenkinio sutvarkymas“
įgyvendinimo lygis

proc.

100

100

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.83.01.01

Projekto „Širvintų miesto centrinės
aikštės įrengimas“ įgyvendinimas

proc.

100

100

Projektų rėmimas

3.1.2.95.01.01

Paremtų nevyriausybinių
organizacijų projektų skaičius

vnt.

2

2

10

03.0.1.2.96.

03.0.1.2.97.

03.0.1.2.98.

03.0.1.2.100.
03.0.1.2.103.

03.0.1.2.104.

03.0.1.2.105.

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
Verslo plėtros sąlygų
gerinimas
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Širvintų kaime
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Gelvonų miestelyje
Poilsio ir laisvalaikio
zonos įrengimas
Čiobiškio kaime

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.96.01.01

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

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.97.01.01

Rekonstruotų Šiaurinės ir Kaštanėlių
gatvių ilgis

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.98.01.01

Širvintų miesto Musninkų gatvės
pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas

Projektas „Širvintų miesto
turgaus įkūrimas“
Projekto įgyvendinimas

3.1.2.100.01.01

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.104.01.01

Parengtas Širvintų miesto turgaus
įkūrimo projektas
Įgyvendintas projektas „Poilsio ir
laisvalaikio zonos įrengimas Širvintų
kaime“
Įrengta lauko estrada Gelvonų
miestelyje

Projekto įgyvendinimas

3.1.2.105.01.01

3.1.2.103.01.01

Įrengta lauko estrada Čiobiškio k.

proc.

100

100

km

0,36

0,36

proc.

70

95

vnt.

1

1

proc.

100

100

vnt.

1

1

vnt.

1

1

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.

7

7

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

11

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.

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

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

3

vnt.

7

7

4.1.2.20.01.01

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

proc.

55

70

Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos
gerinimas

4.1.2.21.01.01

Projekto „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas“ įgyvendinimas

proc.

85

90

Paslaugų teikimo
užtikrinimas

4.1.2.22.01.01

Ambulatorinių chirurginių paslaugų
suteiktų valandų skaičius

vnt.

6 254

6 254

Savižudybių prevencijos
įgyvendinimas

4.1.2.23.01.01

Asmenų, gavusių priklausomybių
konsultavimo paslaugas, skaičius

asm.

150

70

4.1.2.23.01.02

Asmenų, dalyvavusių baziniuose
savižudybių prevencijos mokymuose,
skaičius

asm.

12

15

Priemonių įsigijimas ir
įstaigų aprūpinimas

4.1.2.24.01.01

Įstaigų, aprūpintų priemonėmis,
skaičius

vnt.

1

1

Patirtų išlaidų
kompensavimas

4.1.2.25.01.01

Objektų skaičius, kuriems
kompensuotos patirtos išlaidos

vnt.

2

2

4.1.2.19.01.01

12

04.0.1.2.38.

04.0.1.2.40.

04.0.1.2.41.

04.0.1.3.05.
04.0.1.3.06.

04.0.1.3.08.

04.0.2.1.01.

Savivaldybės
administracijai
Patirtų išlaidų
kompensavimas
Savivaldybės
administracijai už
skiepijimo paslaugas
nuo COVID-19 ligos
Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros
paslaugų (JPSPP)
teikimo modelio
diegimas Ukmergės,
Širvintų ir Molėtų
savivaldybėse
Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų patirtų
išlaidų kompensavimas
dėl COVID-19 ligos

Sporto komplekso
Širvintų mieste įkūrimas
Sveikos gyvensenos
skatinimas Širvintų
rajone
Širvintų „Atžalyno“
progimnazijos sporto
infrastruktūros
gerinimas
Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimas ir
užtikrinimas

Patirtų išlaidų
kompensavimas už
skiepijimo paslaugas

4.1.2.38.01.01

Suteiktų skiepijimo paslaugų skaičius

vnt.

5 327

5 327

4.1.2.38.01.02

Paskatintų gyventojų skaičius
skiepytis pirma vakcinos doze

asm.

1 569

1 569

Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros
paslaugų koordinavimas

4.1.2.40.01.01

Įkurta darbo vieta

vnt.

1

1

Patirtų nuostolių
kompensavimas už
suteiktas slaugos ir
palaikomojo gydymo,
stacionarines paliatyviosos
pagalbos paslaugas
Projekto įgyvendinimas

4.1.2.41.01.01

Paslaugas suteikusių darbuotojų
skaičius

asm.

60

60

4.1.3.05.01.01

proc.

100

100

Sveikos gyvensenos
skatinimas

4.1.3.06.01.01

proc.

70

80

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

vnt.

1

1

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo komisijos
veiklos užtikrinimas

4.2.1.01.01.01

Inicijuotų asmens būklės
peržiūrėjimo bylų skaičius

vnt.

28

14

13

05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
05.0.1.1.02.
05.0.1.1.03.

05.0.1.1.04.

05.0.1.1.05.

05.0.1.1.07.

05.0.1.1.10.

05.0.1.2.02.

05.0.1.2.03.
05.0.1.2.04.

05.0.1.2.05.

Aplinkos teršimo
mažinimo priemonės
Sveikatos priežiūros
funkcijos (beglobių
gyvūnų gaudymas)
Atliekų tvarkymas ir
administravimas
Komunalinių atliekų
tvarkymo
infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone
Privačių namų
prijungimas prie
centralizuotų nuotekų
surinkimo tinklų
Širvintų mieste
Atliekų tvarkymo plano
rengimas
Prevencinių priemonių
taikymas prieš
medžiojamų gyvūnų
daromą žalą
Aplinkosauginio
švietimo priemonės
Želdynų ir želdinių
apsaugos kūrimo ir
tvarkymo priemonės
Želdynų ir želdinių
apsaugos kūrimo ir

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.

27
2
100

27
2
102

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.

65

75

Būstų jungimas prie
nuotekų sistemos

5.1.1.07.01.01

Prijungtų būstų skaičius prie nuotekų
sistemos

vnt.

6

6

Savivaldybės atliekų
tvarkymo plano 2021–2027
m. rengimas
Prevencijos priemonių
įgyvendinimas

5.1.1.10.01.01

Parengtas 2021–2027 metų atliekų
tvarkymo planas

vnt.

1

0

5.1.2.02.01.01

Įgyvendintų prevencinių priemonių
skaičius

vnt.

1

1

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

5.1.2.03.01.01

Įgyvendintų aplinkosauginio
švietimo priemonių skaičius
Nukirstų ir nugenėtų medžių skaičius

vnt.

2

2

vnt.

70

200

Naujai pasodintų želdynų ir želdinių
skaičius

vnt.

10

10

5.1.2.04.01.01

5.1.2.05.01.01

14

tvarkymo priemonės (BĮ
pajamos)

tvarkymo priemonių
įgyvendinimas

05.0.1.2.08.

Biologinės įvairovės
apsauga (įžuvinimas)

Biologinės įvairovės
apsaugos priemonių
įgyvendinimas

5.1.2.08.01.01

Įžuvintų telkinių skaičius

vnt.

1

1

05.0.1.2.09.

Aplinkos kokybės
gerinimas ir aplinkos
apsauga

Aplinkos kokybės gerinimo
ir aplinkos apsaugos
priemonių įgyvendinimas

5.1.2.09.01.01

Įgyvendintų aplinkos kokybės
gerinimo ir aplinkos apsaugos
priemonių skaičius

vnt.

2

2

05.0.1.2.10.

Savivaldybės
prisidėjimas prie
Širvintų „Atžalyno“
progimnazijos
fotovoltinės elektrinės
įrengimo projekto

Savivaldybės prisidėjimas
prie projekto įgyvendinimo

5.1.2.10.01.01

Įvykdytas saulės fotovoltinės
jėgainės įrengimo viešasis pirkimas
Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos
pastatui

vnt.

1

1

05.0.1.2.11.

Savivaldybės
prisidėjimas prie
Širvintų Lauryno
Stuokos-Gucevičiaus
gimnazijos fotovoltinės
elektrinės įrengimo
projekto

Savivaldybės prisidėjimas
prie projekto įgyvendinimo

5.1.2.11.01.01

Įvykdytas saulės fotovoltinės
jėgainės įrengimo viešasis pirkimas
Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos pastatui

vnt.

1

1

05.0.1.2.12.

Savivaldybės
prisidėjimas prie
lopšelio-darželio
„Boružėlė“ fotovoltinės
elektrinės įrengimo
projekto

Savivaldybės prisidėjimas
prie projekto įgyvendinimo

5.1.2.12.01.01

Įvykdytas saulės fotovoltinės
jėgainės įrengimo viešasis pirkimas
lopšelio-darželio „Boružėlė“ pastatui

vnt.

1

1

05.0.1.2.13.

Saulės fotovoltinės
jėgainės diegimas
Širvintų rajono
savivaldybės
administracijos pastate

Savivaldybės prisidėjimas
prie projekto įgyvendinimo

5.1.2.13.01.01

Įvykdytas saulės fotovoltinės
jėgainės įrengimo viešasis pirkimas
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos pastatui

vnt.

1

1

15

06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
06.0.1.1.07.

06.0.2.1.01.

Turizmo maršruto
Elektrėnai-ŠirvintosUkmergė informacinės
infrastruktūros plėtra
Širvintų rajono
paminklotvarkos darbų
programa

Informacinių kelio ženklų
įrengimas

6.1.1.07.01.01

Informacinių kelio ženklų skaičius

vnt.

12

30

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 skaičius
Suremontuotų melioracijos griovių
ilgis
Rekonstruotų melioracijos objektų
skaičius

vnt.

5

5

km

4,8

4,1

vnt.

12

12

Rekonstruotų melioracijos griovių
ilgis

km

12,65

12,65

1

1

vnt.

17

19

vnt.

26

26

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
07.0.1.1.07.

Širvintų rajono
Akmenių ir Motiejūnų
kadastrinių vietovių
melioracijos statinių
rekonstrukcija

Širvintų seniūnijos Bredėnų
k., Dūdiškių k., Šniponių
k., Avižonių k., Motiejūnų
k., Rimučių k. melioracijos
statinių rekonstravimo
darbai
Viešųjų erdvių pritaikymas
bendruomenės poreikiams

7.1.1.07.01.01
7.1.1.07.01.02

07.0.1.2.21.

Viešųjų erdvių
7.1.2.21.01.01 Bendruomenės poreikiams pritaikytų
vnt.
pritaikymas
viešųjų erdvių skaičius
bendruomenės
poreikiams Motiejūnų
kaime
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

Pagyvenusių asmenų, gaunančių
paslaugas Širvintų parapijos globos
namuose, skaičius
Asmenų, gaunančių paslaugas kitose
socialinių paslaugų įstaigose,
skaičius

16

08.0.1.1.03.

08.0.1.1.04.

08.0.1.1.05.

08.0.1.1.06.

08.0.1.1.07.
08.0.1.1.08.

08.0.1.1.09.

08.0.1.1.11.

08.0.1.2.01.

08.0.1.2.02.

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

Važiavimo keleiviniu
transportu lengvatų
užtikrinimas
Projekto įgyvendinimas

Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra
Širvintų rajone
Vaikų dienos centrų
tinklo plėtra Širvintų
rajone
Bendruomeninės veiklos
stiprinimas
Akredituota vaikų
dienos socialinė
priežiūra
Akredituotos vaikų
dienos socialinės
priežiūros
administravimas
Jaunimo vasaros
užimtumo ir integracijos
į darbo rinką programa

Projekto įgyvendinimas

8.1.1.05.01.01

Projekto įgyvendinimas

8.1.1.06.01.01

Bendruomeninės veiklos
rėmimas
Vaikų socialinės priežiūros
užtikrinimas

8.1.1.07.01.01

Vaikų socialinės priežiūros
administravimo
užtikrinimas

Socialinei globai
asmenims su sunkia
negalia (administravimo
išlaidos)
Paramos mirties atveju
pašalpos

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
Vaikų dienos centrų, kuriuose atlikta
infrastruktūros plėtra, skaičius

proc.

70

62

asm.

50

52

val.

100

451

proc.

100

100

vnt.

1

0

Finansuotų bendruomeninių projektų
skaičius
Vaikų socialinės priežiūros gavėjų
skaičius

vnt.

9

9

vnt.

88

94

8.1.1.09.01.01

Akredituotos vaikų dienos socialinės
priežiūros administravimo funkcijų
teikimo lygis

proc.

100

100

Jaunimo užimtumo vasaros
metu skatinimas ir pagalba
jauniems žmonėms
įsidarbinant
Socialinės globos paslaugų
teikimas

8.1.1.11.01.01

Įdarbintų jaunuolių skaičius

asm.

10

10

8.1.2.01.01.01

Asmenų su sunkia negalia skaičius

vnt.

28

29

Mirties pašalpos

8.1.2.02.01.01

Išmokėtų paramos mirties atveju
pašalpų skaičius

vnt.

335

325

8.1.1.03.01.01

8.1.1.04.01.01
8.1.1.04.01.02

8.1.1.08.01.01
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08.0.1.2.03.

08.0.1.2.04.
08.0.1.2.06.
08.0.1.2.07.

08.0.1.2.08.

08.0.1.2.13.

08.0.1.2.14.

08.0.1.2.30.

Paramos mirties atveju
pašalpų skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas
Lėšos lavonų pervežimo
išlaidoms
Išlaidoms už įsigytus
mokinio reikmenis
Socialinės paramos
mokiniams
administravimas
Vienkartinės išmokos
socialiai remtinoms
šeimoms
Socialinį darbą
dirbančių darbuotojų
darbo užmokesčiui
padidinti Savivaldybės
administracijoje
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

Mirties pašalpų
administravimas

8.1.2.03.01.01

Socialinių išmokų skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis

proc.

100

100

Transporto paslaugų
užtikrinimas
Mokinių aprūpinimas
mokinio reikmenimis
Socialinės paramos
mokiniams administravimo
užtikrinimas
Vienkartinių išmokų
socialiai remtinoms
šeimoms teikimas
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų darbo
užmokesčio didinimas

8.1.2.04.01.01

Pirktų paslaugų, lavonų pervežimui,
skaičius
Mokinių, kuriems apmokėti mokinio
reikmenys, skaičius
Socialinės paramos mokiniams
administravimo funkcijų teikimo
lygis
Išmokėtų vienkartinių išmokų
socialiai remtinoms šeimoms
skaičius
Socialinį darbą dirbančių darbuotojų
skaičius, kuriems padidintas darbo
užmokestis

vnt.

28

28

vnt.

310

309

proc.

100

100

vnt.

67

90

asm.

7

7

Socialinių išmokų socialiai
pažeidžiamiems asmenims
teikimas

8.1.2.14.01.01

Išmokėtų kompensacijų socialiai
pažeidžiamiems asmenims skaičius

vnt.

85

70

Išmokų vaikams mokėjimas

8.1.2.30.01.01

vnt.

2 615

2 802

Išmokų vaikams
administravimo
užtikrinimas
Tikslinių kompensacijų
mokėjimas
Tikslinių kompensacijų
administravimo
užtikrinimas

8.1.2.35.01.01

Vaiko išmoką gavusių asmenų
skaičius
Išmokų vaikams administravimo
funkcijų teikimo lygis

proc.

100

100

vnt.

444

454

proc.

100

100

8.1.2.06.01.01
8.1.2.07.01.01

8.1.2.08.01.01

8.1.2.13.01.01

8.1.2.36.01.01
8.1.2.37.01.01

Tikslinių kompensacijų gavėjų
skaičius
Tikslinių kompensacijų
administravimo funkcijų teikimo
lygis

18

08.0.1.2.40.

08.0.1.2.42.

08.0.1.2.43.

08.0.1.2.44.

08.0.1.2.60.

08.0.2.1.01.

Socialinių pašalpų
skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas
Kompensacijos
gyventojams už patiektą
šiluminę energiją, karštą
ir šaltą vandenį
Socialinės pašalpos
nepasiturintiems
asmenims ir šeimoms
Kompensacijų
skaičiavimo ir
mokėjimo
administravimas
Išlaidoms už įsigytus
produktus asociacijoje
„Šeimų bendrystė“
Būsto pritaikymas
neįgaliems asmenims

Socialinių pašalpų
administravimo
užtikrinimas

8.1.2.40.01.01

Socialinės išmokos skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis

proc.

100

100

Kompensacijų gyventojams
teikimas

8.1.2.42.01.01

Gyventojų, gavusių kompensacijas
už šiluminę energiją, karštą ir šaltą
vandenį, skaičius

vnt.

1 300

1 116

Nepasiturinčių gyventojų
rėmimas

8.1.2.43.01.01

Socialines pašalpas gavusių
nepasiturinčių gyventojų skaičius

vnt.

600

589

Kompensacijų
administravimas

8.1.2.44.01.01

Kompensacijų skaičiavimo ir
mokėjimo administravimo funkcijų
teikimo lygis

proc.

100

100

Nemokamas mokinių
maitinimas nevalstybinėse
mokyklose
Būsto pritaikymo
neįgaliems asmenims
užtikrinimas

8.1.2.60.01.01

Mokinių, gavusių nemokamą
maitinimą asociacijoje, skaičius

asm.

31

31

8.2.1.01.01.01

Asmenų, kuriems pritaikytas būstas,
skaičius
Neįgaliųjų, gaunančių socialinės
reabilitacijos paslaugas, skaičius

asm.

1

1

asm.

215

215

vnt.

207

207

8.2.1.01.01.02

09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
09.0.1.1.03.

01.0.2.1.00.

Pasirengimas galimai
avarijai Astravo AE

Savivaldybės
administracijos
direktoriaus rezervas

Viešojo saugumo
stiprinimo priemonių
įgyvendinimas

9.1.1.03.01.01

Suremontuotų ESOC patalpų
skaičius
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVAS

vnt.

1

1

Savivaldybės
administracijos direktoriaus
įsakymų rengimas

1.1.1.00.01.01

vnt.

-

-

Įsigytos įrangos ir priemonių skaičius

9.1.1.03.01.02

Parengtų Administracijos
direktoriaus įsakymų skaičius
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