ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

Širvintos, 2021

ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS ŽODIS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir 2019 m.
vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus metinės
veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ teikiu Širvintų rajono savivaldybės tarybai pritarti 2020–2022 metų strateginio
veiklos plano ir viešojo sektoriaus subjektų grupės 2020 m. veiklos ataskaitai.
Širvintų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupę sudaro Širvintų rajono
savivaldybės administracija ir visi viešojo sektoriaus subjektai, kuriems Širvintų rajono savivaldybės
administracija perdavė asignavimus.
2020 m. vasario 20 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-12 ,,Dėl Širvintų
rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas
Širvintų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2020–2022 metų.
Širvintų

rajono

savivaldybės

strateginio

veiklos

plano

asignavimų

valdytojai,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Širvintų rajono
savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, nuosekliai vykdė Širvintų rajono savivaldybės
2020–2022 metų strateginio veiklos plano programas, siekė užsibrėžtų tikslų ir priemonių
įgyvendinimo.
Socialinė ir ekonominė aplinka, priemonių finansavimas bei teisingai suplanuotos rodiklių
reikšmės turi didžiausią įtaką strateginio veiklos plano įgyvendinimui. Žinoma, visko suplanuoti
neįmanoma, tačiau galime pasidžiaugti, kad Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
priemonių įgyvendinimas siekia 94 proc., o didžioji dalis rodiklių buvo pasiekti ir netgi viršijo
planuotas reikšmes.
2020 metai buvo įtempti ir darbingi, teko įveikti ne vieną iššūkį, spręsti aktualius klausimus
ir problemas. Sėkmingai tęsiami pradėti ir nauji darbai padėjo užtikrinti tolesnę subalansuotą rajono
plėtrą ir gerinti gyvenimo kokybę Širvintų rajone.
Komandinis darbas, atkaklumas ir supratingumas užtikrino kokybišką ir efektyvų darbą.
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Ingrida Baltušytė-Četrauskienė
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VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
Širvintų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas – savivaldybės veiklos planavimo
dokumentas, kuriame numatyti veiklos prioritetai, strateginiai tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai,
priemonės ir priemonėms skirti asignavimai iš įvairių finansavimo šaltinių.
Širvintų rajono savivaldybės administracija 2020 m. siekė šių strateginių tikslų:
 Padidinti Savivaldybės valdymo efektyvumą.
 Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę ir sudaryti sąlygas mokymuisi visą
gyvenimą.
 Plėtoti ir modernizuoti infrastruktūrą, skatinti pažangaus verslo plėtrą.
 Suformuoti ir palaikyti sveiką, socialiai saugią visuomenę.
 Užtikrinti švarią ir saugią gyvenamąją aplinką.
 Skatinti kultūros, turizmo, pažangaus žemės ūkio ir kaimo plėtrą.
2020 m. Širvintų rajono savivaldybės administracija, siekdama numatytų tikslų, įgyvendino
9 strateginio veiklos plano programas.
1 pav. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programos
01 Valdymo tobulinimo
02 Švietimo
03 Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo
04 Sveikatingumo
05 Aplinkos apsaugos
06 Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros
07 Žemės ūkio plėtros
08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo
09 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos

2020 m. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programose buvo numatyta
18 veiklos tikslų, 29 uždaviniai ir 123 vertinimo kriterijai.
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2 pav. 2020 m. pradžioje strateginio veiklos plano programoms skirti asignavimai, tūkst. Eur
Socialinės apsaugos
plėtros, skurdo ir
socialinės atskirties
mažinimo;
6 145,3

Viešosios tvarkos ir
visuomenės
apsaugos;
451,6

Direktoriaus rezervas;
20,0

Žemės ūkio plėtros;
178,6

Valdymo tobulinimo;
3 261,9

Kultūros paslaugos,
paveldosaugos ir
turizmo plėtros;
1 089,6

Švietimo;
7 429,4

Aplinkos apsaugos;
1 164,6
Infrastruktūros ir verslo
aplinkos tobulinimo;
3 944,4

Sveikatingumo;
1 349,6

2020 m. pradžioje Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programoms
įgyvendinti buvo numatyta 25 035 tūkst. Eur.
3 pav. 2020 m. pabaigoje strateginio veiklos plano programoms skirti asignavimai ir jų
panaudojimas, tūkst. Eur
9 071,1

9 000,0
8 000,0

7 477,2

7 000,0

8 405,1
6 411,4

7 076,3

6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0

3 276,5
2 632,0

2 300,0

3 071,5
2 468,6

1 039,4

1 000,0
736,3

0,0

Planas

1 229,9
1 025,2

386,7

450,6
371,6

450,6

Panaudojimas

2020 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programoms
įgyvendinti buvo numatyta 31 974,8 tūkst. Eur, panaudota 25 905,2 tūkst. Eur.
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01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA
Savivaldybės valdymo tobulinimo programa buvo užtikrintas kokybiškas valdymas, veiklos funkcijų ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų
veiksmingas vykdymas, skaidrus ir efektyvus Savivaldybės lėšų ir turto naudojimas, administracinės naštos mažinimas, teikiamų paslaugų ir aptarnavimo
kokybės gerinimas, informacijos sklaida ir rajono įvaizdžio formavimas.
Valdymo tobulinimo programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant subalansuotos Savivaldybės ekonominės ir socialinės plėtros, nes
nuo to, kaip efektyviai dirba Savivaldybės taryba, Administracija, priklauso visų programų įgyvendinimo rezultatai, Širvintų rajono savivaldybės
vystymosi perspektyvos.
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

E-01-01

Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų
prašymų, proc.

98

E-01-02

Gyventojų skaičiaus pokytis, proc.

-1,09

1 tikslas. Skatinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimą atliekant finansinius ir veiklos auditus
R-01-01-01

P-01-01-01-01

Savivaldybės kontrolieriaus pateiktų rekomendacijų viešojo sektoriaus subjektams įgyvendinimo lygis, proc.
1 uždavinys. Siekiant teisingos finansinės atskaitomybės, skatinti į rezultatus orientuotą valdymą viešojo administravimo
subjektuose
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai priskirtų funkcijų vykdymas, proc.

65

100

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

Savivaldybės administracijai ir seniūnijoms priskirtų funkcijų vykdymas, proc.

100

R-01-02-02

Gautų pretenzijų dėl savivaldybės netinkamo funkcijų vykdymo skaičius, vnt.

0

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

Parengtų tarybos sprendimų projektų skaičius, vnt.

P-01-02-01-02

Parengtų administracijos direktoriaus įsakymų skaičius, vnt.

P-01-02-01-03

Profesinę kvalifikaciją kėlusių darbuotojų skaičius, vnt.

283
2 657
46
4

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

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

Finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc.

100

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

Vykdytų priemonių, mažinančių administracinę naštą, skaičius, vnt.

4

4 uždavinys. Skatinti naudojimąsi teikiamomis elektroninėmis paslaugomis
P-01-02-04-01

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

40

P-01-02-04-02

Vartotojų dalis, teigiamai vertinanti sukurtas elektronines paslaugas, proc.

72

P-01-02-04-03

Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius per VIISP-ą, vnt.

235

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

Savivaldybės svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičius, tūkst. vnt.

R-01-03-02

P-01-03-01-01

Savivaldybės naujienas užsiprenumeravusių vartotojų skaičius, asm.
274
1 uždavinys. Vykdant savarankiškąsias funkcijas, skleisti ir platinti informaciją visuomenei apie Savivaldybės veiklą, formuoti
rajono įvaizdį
Suorganizuotų vizitų į užsienio šalis skaičius, vnt.
0

P-01-03-01-02

Publikacijų apie Savivaldybės veiklą skaičius vietinėje spaudoje, vnt.

150

P-01-03-01-03

Publikacijų apie Savivaldybės veiklą skaičius respublikinėje spaudoje, vnt.

32

P-01-03-01-04

Naujienų, paskelbtų Savivaldybės interneto svetainėje, skaičius, vnt.

894

98

02 ŠVIETIMO PROGRAMA
Švietimo programa buvo užtikrintas mokinių privalomasis mokymasis, ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas, savišvieta, vaikų ir
suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų vykdymas, pagalba mokiniui, pagalba mokytojui ir mokyklai, švietimo įstaigų aprūpinimas intelektualiniais
ir materialiniais resursais, švietimo įstaigų veikla ir jų modernizavimas.
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Švietimo programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant rajono kultūrinės, socialinės ir ekonominės pažangos, išsilavinusios visuomenės,
kuri galėtu lengviau prisitaikyti prie įvairių aplinkybių. Švietimo pagalba žmonės tobulėja, tampa išsilavinę, žvelgia plačiau ir tvirčiau jaučiasi
visuomenėje.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-02-01

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Mokinių, įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus, proc.

100

E-02-02

Mokinių skaičiaus pokytis Širvintų rajone, proc.

-2,57

E-02-03

Vaikų ikimokykliniame ugdyme dalis, palyginti su 1–6 metų amžiaus vaikais

60,2

P-02-01-01-01

1 tikslas. Užtikrinti lygias mokymosi ir švietimo įstaigų prieinamumo galimybes, gerinti švietimo paslaugų kokybę
Mokinių lankančių privalomą mokymąsi bendrojo ugdymo mokyklose dalis, nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų
100
skaičiaus, proc.
1 uždavinys. Finansuoti ir prižiūrėti pavaldžias bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas
Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius, vnt.
6

P-02-01-01-02

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

471

P-02-01-01-03

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

745

P-02-01-01-04

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

272

2 tikslas. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, skatinti jų užimtumą
Savivaldybės finansuojamose neformaliojo ugdymo įstaigose ugdomų mokinių dalis, lyginant su bendru bendrojo
ugdymo mokyklose ugdomų mokinių skaičiumi, proc.
1 uždavinys. Organizuoti mokinių neformalųjį švietimą užtikrinant lygias galimybes

36,9

R-02-01-01

R-02-02-01

P-02-02-01-01

Neformaliojo ugdymo įstaigų skaičius, vnt.

P-02-02-01-02

Mokinių, lankančių neformaliojo ugdymo įstaigas, skaičius, asm.
538
3 tikslas. Rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymu, didinti ikimokyklinį įstaigų prieinamumą sudarant lygias
galimybes

2

6

Vertinimo
kriterijaus
kodas
R-02-03-01

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai
Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1-6 metų vaikų skaičius (lopšeliai-darželiai),
vnt.
1 uždavinys. Prižiūrėti ir finansuoti ikimokyklinio ugdymo programas

Pasiekimas
520

P-02-03-01-01

Ikimokyklinio ugdymo programų skaičius, vnt.

18

P-02-03-01-02

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

419

P-02-03-01-03

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

101

03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA
Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės teritorijų planavimas, pastatų teisinė
registracija ir inventorizacija, infrastruktūros gerinimas ir plėtra, eismo saugumas, verslo ir gyventojų užimtumo skatinimas, projektų įgyvendinimas.
Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant saugios ir patrauklios Širvintų rajono
savivaldybės aplinkos gyvenimui ir verslui.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-03-01

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Savivaldybės užsienio investicijos, tenkančios vienam rajono gyventojui, Eur

65

E-03-02

Veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, vnt.

23

E-03-03

Registruotų bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų, proc.

14,4

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

Savivaldybės materialinės investicijos, tenkančios vienam rajono gyventojui, tūkst. eurų

1,59

R-03-01-02

Suremontuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis, km.

13,57

R-03-01-03

Kelių eismo įvykių skaičius, vnt.

11
7

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

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

Parengtų žemės formavimo ir pertvarkymo projektų skaičius, vnt.

P-03-01-01-02

Inventorizuoto nekilnojamojo turto objektų skaičius, vnt.

2

P-03-01-01-03

Inventorizuotų vietinės reikšmės kelių ir gatvių skaičius, vnt.

18

125

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

Vykdomų projektų skaičius, vnt.

33

P-03-01-02-02

Modernizuojamų gyvenamųjų daugiabučių namų skaičius, vnt.

7

P-03-01-02-03

Veikiančių ūkio subjektų dalis nuo visų įregistruotų ūkio subjektų, proc.

40

P-03-01-02-04

Įregistruotų mažų ir vidutinių įmonių skaičius per metus, vnt.

8

04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
Sveikatingumo programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimas, sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas, mokinių visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena, visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos įgyvendinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas.
Sveikatingumo programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir plėtros, sveikos ir aktyvios
visuomenės. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, sveikos gyvensenos įpročių diegimas skatina bendrą visuomenės sveikatingumo
rodiklių gerėjimą.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-04-01
E-04-02

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Natūrali gyventojų kaita, asm.

-182

Mirusiųjų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, asm.

20,3
8

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-04-03

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Užregistruotų susirgimų, tenkančių tūkstančiui rajono gyventojų, pokytis, proc.

-4,0

1 tikslas. Sudaryti lygias sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, švietimo galimybes ir ugdyti sveiką visuomenę
R-04-01-01

Įgyvendintų prevencinių sveikatos priežiūros programų skaičius, vnt.

R-04-01-02

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

R-04-01-03

Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, tūkst.

5
63
3,4

1 uždavinys. Užtikrinti specialioms visuomenės grupėms teikiamų paslaugų įvykdymą (pensinio amžiaus asmenys, vaikai)

P-04-01-01-02

Pensinio amžiaus asmenų, gavusių dantų protezavimo išlaidų kompensavimą, skaičius, vnt.
Vaikų, dalyvavusių krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis (6-14 m.) profilaktinėje programoje, dalis nuo
visų galinčių dalyvauti vaikų, proc.
2 uždavinys. Užtikrinti būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas

8,1

P-04-01-02-01

Užregistruotų susirgimų skaičiaus pokytis per metus, proc.

-5,5

P-04-01-02-02

Vienam gyventojui tenkantis apsilankymų skaičius pas gydytojus dėl ligos, vnt.

7,8

P-04-01-02-03

Sergančių asmenų skaičiaus dalis, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, proc.

73,5

P-04-01-01-01

0

3 uždavinys. Skatinti visuomenės įsitraukimą į sporto ir sveiko gyvenimo būdo veiklas
P-04-01-03-01

Sporto klubų skaičius, vnt.

779

P-04-01-03-02

Mokinių, lankančių sporto centrą, skaičius, asm.

235

P-04-01-03-03

Surengtų sporto varžybų skaičius, vnt.

12

2 tikslas. Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją
Išnagrinėtų dokumentų dalis, nuo pateiktų dokumentų nagrinėti dėl tam tikroje srityje neveiksnaus asmens būklės
įvertinimo, proc.
1 uždavinys. Užtikrinti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą

48

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

2

R-04-02-01

P-04-02-01-01

9

05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
Aplinkos apsaugos programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės aplinkos kokybės valdymas, atliekų tvarkymo sistemos plėtra,
beglobių gyvūnų skaičiaus reguliavimas, prevencinių aplinkos apsaugos priemonių taikymas, vandens ir nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra,
želdinių ir želdynų kūrimas ir tvarkymas, ekologinis visuomenės švietimas.
Aplinkos apsaugos programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant sveikos ir saugios Širvintų rajono savivaldybės gyvenamosios
aplinkos.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-05-01
E-05-02

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis, proc.

99,9

Į atmosferą išmestų teršalų kiekis tenkantis 1 km2, kg.

216

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

Įgyvendintų aplinkos apsaugos priemonių / projektų skaičius, vnt.

3

R-05-01-02

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių skaičius, vnt.

3

R-05-01-03

Teršalų, išmestų iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis tenkantis vienam rajono gyventojui, kg.

12,8

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

Išleista išvalytų (iki užterštumo normos ribų) nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų į paviršinius vandenis, proc.

100

P-05-01-01-02

Naujų vartotojų dalis, prisijungusių prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, proc.

1,0

P-05-01-01-03

Vandenviečių skaičius, kuriose įrengti vandens gerinimo įrenginiai, vnt.

25

P-05-01-01-04

Surinktas mišrių komunalinių atliekų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, kg.

194

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

Apsaugos priemonių taikymas Sosnovskio barščių naikinimui rajone

P-05-01-02-02

Naujai pasodintų želdinių skaičius, vnt.

70

P-05-01-02-03

Beglobių gyvūnų skaičiaus reguliavimas

vykdoma

vykdoma
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06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės kultūros paslaugų prieinamumas,
kultūros informacijos sklaida visuomenėje, kultūros įstaigų veikla, meno mėgėjų kolektyvų veikla, kultūros paveldo puoselėjimas, turizmo skatinimas.
Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant supažindinti visuomenę su meno
kryptimis, vietos etnokultūra, dvasiniu ir istoriniu paveldu.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-06-01
E-06-02

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Neto migracija, asm.

-119

Savivaldybės apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičius, vnt.

3 290

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

Kultūrinei veiklai skiriamų lėšų dalis, tenkanti vienam savivaldybės gyventojui, Eur

68

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

Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, vnt.

42

P-06-01-01-02

Finansuotų kultūros projektų skaičius, vnt.

9

P-06-01-01-03

Viešuosiuose kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius, tūkst. vnt.

30

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

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

12

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

Suorganizuotų kultūros paveldo dienų skaičius, vnt.

P-06-02-01-02

Kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.

396

P-06-02-01-03

Kultūros centro filialų skaičius, vnt.

12

0

3 tikslas. Siekti viešųjų bibliotekų informacijos modernios sklaidos
R-06-03-01

Viešosios bibliotekos lankytojų dalis, naudojanti bibliotekos informacines technologijas, proc.

32
11

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

1 uždavinys. Plėsti informacines paslaugas ir įrengti bibliotekose informacinių paslaugų literatūrinio palikimo sklaidą
P-06-03-01-01

Bibliotekos renginių skaičius, vnt.

543

P-06-03-01-02

Bibliotekos filialų skaičius, vnt.
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07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA

Žemės ūkio plėtros programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės melioracijos ir hidrotechnikos statinių remontas ir priežiūra,
melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinės apskaitos centrinės duomenų bazės palaikymas ir eksploatavimas, melioracijos statinių remonto
darbų projektų rengimas ir ekspertizė, ūkininkų rėmimas, bendruomenių veiklos aktyvumo skatinimas.
Žemės ūkio plėtros programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant gerinti gyvenimo ir ūkininkavimo sąlygas kaimo vietovėse, stiprinti
bendruomeniškumą.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-06-03
E-06-04

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Priimtų pasėlių deklaravimo paraiškų skaičius, vnt.

2 146

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

2,23

1 tikslas. Prižiūrėti melioracijos sistemas ir sudaryti palankias sąlygas žemės ūkiui
R-07-01-01

Surašytų avarinių melioracijos statinių gedimų aktų skaičius, vnt.

R-07-01-02

Ūkininkų patenkintų prašymų paramai gauti dalis nuo visų gautų prašymų, proc.

4
100

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

Nusausintos žemės plotas, ha.

P-07-01-01-02

Rekonstruota / suremontuota melioracijos statinių, vnt.

39

P-07-01-01-03

Rekonstruota / suremontuota melioracijos griovių, km.

36,9

36,8

12

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

2 uždavinys. Gerinti žemdirbystės sąlygas
P-07-01-02-01

Ūkių skaičius, vnt.

P-07-01-02-02

Žemės ūkio naudmenų dalis bendrame rajono žemės plote, proc.

1 573
52

08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės socialinės aplinkos
saugumas, socialinių išmokų skyrimas ir mokėjimas, pašalpų ir kompensacijų mokėjimas, socialinė parama mokiniams, socialinių paslaugų
organizavimas ir plėtra, socialinių paslaugų įstaigų veikla, būsto ir aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia, neįgaliųjų aprūpinimas būtiniausiomis
techninėmis pagalbos priemonėmis, neįgaliųjų projektų finansavimas, socialinio būsto fondo plėtra.
Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant sudaryti sąlygas
asmeniui (šeimai) ugdyti, stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene,
padėti neįgaliesiems integruotis į visuomenę ir įveikti socialinę atskirtį.
Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-04-04
E-04-05

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

Demografinės senatvės koeficiento pokytis, proc.

0,0

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

2,0

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

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

95

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

Rajono teritorijoje socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, vnt.

11

P-08-01-01-02

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

57
13

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

2 uždavinys. Vykdyti šalpos ir socialinių išmokų skyrimą ir išmokėjimą
P-08-01-02-01
P-08-01-02-02
P-08-01-02-03

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.
Socialinės pašalpos ir kompensacijų vidutiniškai per 1 mėnesį gavėjų skaičiaus dalis, palyginti su bendru gyventojų
skaičiumi, proc.
Socialinę paramą mokymo reikmėms gaunančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus, proc.

23
7
16

3 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų įstaigų funkcijų vykdymą
P-08-01-03-01

Socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius, vnt.

P-08-01-03-02

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius Socialiniame paslaugų centre, vnt.

90
1 196

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

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų skaičius, vnt.

200

2 tikslas. Pritaikyti būstą, administruoti ir finansuoti projektus neįgaliųjų socialinei atskirčiai mažinti
0

P-08-02-01-01

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

P-08-02-01-02

Pritaikytų būstų neįgaliesiems skaičius, vnt.

0

R-08-02-01

2

09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa buvo užtikrintas Širvintų rajono savivaldybės visuomenės saugumas ir viešoji tvarka,
prevencinių programų įgyvendinimas, visuomenės aktyvumo stiprinimas ir skatinimas, Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veikla.
Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant sukurti saugią ir ramią Širvintų rajono
savivaldybės aplinką ir užtikrinti visuomenės turto apsaugą.
14

Vertinimo
kriterijaus
kodas
E-05-03
E-05-04

Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijų pavadinimai

Pasiekimas

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

17,1

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

5,6

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

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis nuo užregistruotų nusikalstamų veikų, proc.

64

R-09-01-02

Nusikalstamų veikų, padarytų viešose vietose, dalis, proc.

8

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

Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, vnt.

258

P-09-01-01-02

Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius rajone, vnt.

37

P-09-01-01-03

Neblaivių asmenų padarytų nusikalstamų veikų skaičius, vnt.

105

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

Gaisruose išgelbėtų asmenų skaičius, asm.

0

R-09-02-02

Užregistruotų gaisrų skaičius, vnt.

84

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

Gaisruose žuvusiųjų asmenų skaičius, asm.

2

P-09-02-02-02

Kitų gelbėjimo darbų skaičius, vnt.

65

2020 m. strateginiame veiklos plane buvo vykdoma 118 tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų, kurie sudarė 96 proc. visų numatytų vertinimo
kriterijų.
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4 pav. Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų pasiekimas 2020 metais
5
45

Pasiekta pagal planą
ir geriau
Pasiekta mažiau nei
planuota
Nepasiekta

73

Tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, kurie yra pasiekti pagal planą ir geriau sudarė 59
proc., o kriterijai, kurių pasiekimas yra mažesnis nei buvo planuota sudarė 37 proc.
2020 m. pabaigoje Širvintų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane buvo numatytos
256 priemonės, kurių dauguma yra tęstinės.
5 pav. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
priemonių įgyvendinimas 2020 m.
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Numatytos vykdyti 2021
m.
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221
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3

Procentas

86

8

5

1

2020 m. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas
siekė 94 %.
Širvintų rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane per ataskaitinį laikotarpį buvo
įtrauktos 33 naujos priemonės šiose programose:
 01

Valdymo tobulinimo programa – 1 priemonė.

 02

Švietimo programa – 2 priemonės.

 03

Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa – 4 priemonės.

 04

Sveikatingumo programa – 15 priemonių.

 06

Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa – 1 priemonė.
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 07

programa – 1 priemonė.

 08

Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa – 9

priemonės.
6 pav. Širvintų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimas pagal
rodiklių pasiekimą 2020 metais
09 VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS PROGRAMA

74

08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTROS, SKURDO IR SOCIALINĖS
ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

82

07 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA

92

06 KULTŪROS PASLAUGOS, PAVELDOSAUGOS IR TURIZMO
PLĖTROS PROGRAMA

88
76

05 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

79

04 SVEIKATINGUMO PROGRAMA
03 INFRASTRUKTŪROS IR VERSLO APLINKOS TOBULINIMO
PROGRAMA

86
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02 ŠVIETIMO PROGRAMA

96

01 VALDYMO TOBULINIMO PROGRAMA

0

20

40

60

80

100

Įgyvendinimas %

Apibendrinant, galima pasakyti, kad ne visi rodikliai 2020 metais pasiekė planuotas reikšmes,
nes priemonės nebuvo vykdomos tokiu tempu, kaip buvo planuota dėl finansavimo trūkumo,
nepalankių ekonominių ir socialinių gyvenimo sąlygų bei kitų įvairių išorinių kliūčių. Bet nežiūrint
to, didžioji dalis rodiklių buvo pasiekti ir netgi viršijo planuotas reikšmes.
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