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PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 7-23 

 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS 

PLANAS 

 

I SKYRIUS 

MISIJA, STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS 

 

Ukmergės rajono savivaldybė funkcionuoja dinamiškoje ir nuolat besikeičiančioje 

aplinkoje, kurioje iškyla naujos problemos ir iššūkiai. Siekiant efektyviai veikti tokioje aplinkoje, 

savivaldybė turi sukoncentruoti veiklą į nuolatinį ir tęstinį padėties ir perspektyvų vertinimą, 

kokybišką veiklos ir plėtros prioritetų apibrėžimą ir atsakomybės bei atskaitomybės už prioritetų 

įgyvendinimą plėtojimą. 

Ukmergės rajono savivaldybės misija – siekti, jog Ukmergės rajono savivaldybės 

gyventojai, įmonės ir organizacijos sėkmingai įgyvendintų siekiamus tikslus savo ir bendruomenės 

gerovei. 

Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginis veiklos planas parengtas 

vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. patvirtinta Ukmergės 

rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija 2014–2020 m. 

Ukmergės rajono savivaldybė 2014–2020 metų laikotarpiu yra priskirta tikslinėms 

teritorijoms ir sulauks Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, kurią administruoja Vidaus 

reikalų ministerija. 2019–2021 metais, atsižvelgiant į 2014–2020 metų ES finansavimo laikotarpį, 

bus rengiami dokumentai pagal atitinkamus projektų finansavimo aprašus, teikiamos paraiškos ir 

įgyvendinami nauji projektai. 

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei 

planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems 

tikslams  pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus, įtvirtinti tikslingumo 

elementą. Ukmergės rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2019–2021 m. sudaro devynios 

tęstinės programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, šiems tikslams pasiekti 

uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Strateginiame 

veiklos plane numatytos priemonės gali būti tikslinamos ir keičiamos pagal poreikį, atsižvelgiant į 

biudžeto pokyčius metų eigoje.  

 

 
 

1 strateginis tikslas 

Kurti palankią ekonominę aplinką, 

sudarant sąlygas smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtrai, skatinant 

atvykstamąjį ir vietos turizmą 

Smulkaus ir vidutinio verslo bei 

turizmo plėtros programa 
Asignavimai, iš viso 635,9 tūkst. eurų 

Iš jų DU: 0 tūkst. Eur 
(Programos išlaidos iš visų finansavimo 

šaltinių: 4605,1 tūkst. Eur) 

 

Kaimo plėtros programa 
Asignavimai, iš viso: 1460,9 tūkst. eurų 

Iš jų DU: 490,7 tūkst. Eur  
(Programos išlaidos iš visų finansavimo 

šaltinių: 2388,6 tūkst. Eur) 
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Norint pasiekti veiksmingą, produktyvų rezultatą minimaliomis sąnaudomis, reikia 

racionaliai panaudoti turimus išteklius. Esami Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai, sudėtingas 

biudžeto vykdymas reikalauja atsižvelgti į Savivaldybės investicines galimybes projektams finansuoti ir 

3 strateginis tikslas 

Palaikyti rajone švarią ir saugią 

aplinką bei pritaikyti ją gyventojų 

poreikiams 

Viešosios infrastruktūros plėtros 

programa 
Asignavimai, iš viso: 2841,7 tūkst. eurų Eur  

Iš jų DU: 0 tūkst. eurų 

(Programos išlaidos iš visų finansavimo šaltinių: 

3017,2 tūkst. Eur) 

 

 

Aplinkos apsaugos programa 
Asignavimai, iš viso: 2846,6 tūkst. Eur 

Iš jų DU: 46 tūkst. Eur 

(Programos išlaidos iš visų finansavimo šaltinių: 

4026,7 tūkst. Eur) 

 

 

2 strateginis tikslas 
Kurti pilietišką visuomenę 

ir užtikrinti tinkamą 

kokybiškų viešųjų 

paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone 

Žinių 

visuomenės 

plėtros 

programa 
Asignavimai, iš 

viso: 16151,7 tūkst. 

Eur 

Iš jų DU 13271,4 

tūkst. Eur 
(Programos išlaidos 

iš visų finansavimo 

šaltinių:16606,4 

tūkst. Eur) 

 

 
 

Sveikatos 

apsaugos ir 

socialinės 

paramos 

programa 
Asignavimai, iš 

viso: 6350,4 tūkst. 

Eur 

Iš jų DU: 1981,2 

tūkst. Eur 
(Programos išlaidos 

iš visų finansavimo 

šaltinių: 14094,2 

tūkst. Eur) 

 

 

 

Kultūros 

paslaugų plėtros 

programa 
Asignavimai, iš 

viso: 2524,6 tūkst. 

Eur  

Iš jų DU: 1611,0 

tūkst. Eur 
(Programos išlaidos 

iš visų finansavimo 

šaltinių: 2699,2 

tūkst. Eur) 

 

 

 

Kūno kultūros 

ir sporto plėtros 

programa 
Asignavimai, iš 

viso: 278,1 tūkst. 

Eur 

Iš jų DU: 1,1 tūkst. 

Eur 
(Programos išlaidos 

iš visų finansavimo 

šaltinių: 308,5 tūkst. 

Eur) 

 

 
 

Savivaldybės 

valdymo 

programa 
Asignavimai, iš 

viso: 5308,2 tūkst. 

Eur 

Iš jų DU: 2972,6 
tūkst. Eur 

(Programos išlaidos 

iš visų finansavimo 

šaltinių 5442,3 

tūkst. Eur) 
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įgyvendinti. Savivaldybės administracijai būtina nuolat spręsti iškylančias problemas ir tinkamai valdyti 

vykdomų projektų eigą. Tuo pačiu Savivaldybė stengsis užtikrinti, kad jos veikla neprieštarautų 

visuomenės poreikiams ir lūkesčiams, nuolat palaikyti ryšius su visuomene, žinoti jos nuomonę 

svarbiausiais klausimais. 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1. IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

1.1. Politiniai ir teisiniai veiksniai 

Organizuodama savo veiklą bei nustatydama strategines veiklos kryptis, Ukmergės rajono 

savivaldybė vadovaujasi savo patvirtintais strateginio planavimo dokumentais, kurie rengiami 

atsižvelgiant į nacionalinio ir regioninio lygmens strateginio planavimo dokumentus.  

Nacionaliniu lygmeniu valstybės plėtros viziją, raidos prioritetus ir jų įgyvendinimo 

kryptis nustato Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“1, kurioje įvardintos trys pagrindinės 

pokyčių sritys: sumani visuomenė, sumani ekonomika ir sumanus valdymas. Strategijos 

įgyvendinimo dokumentas: 2014–2020 metų nacionalinė pažangos programa2, numato 8 valstybės 

ilgalaikius prioritetus: visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra, veikli ir solidari visuomenė, 

ekonominiam augimui palanki aplinka, į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika, 

visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas, kultūra, regioninė plėtra ir ,,sveikata 

visiems“. 

Regioniniu lygmeniu Ukmergės rajono savivaldybės plėtros gairėms turi įtakos bendras 

Vilniaus regiono plėtros planas, kuriame numatyti regiono plėtros prioritetai: 

➢ 1 prioritetas: Tvari ir konkurencinga regiono ekonomika (Tikslas: Užtikrinti tvarų regiono 

ekonomikos augimą); 

➢ 2 prioritetas: Aukšta gyvenimo kokybė (Tikslas: Pagerinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas 

ekonominio augimo naudą pajusti visiems regiono gyventojams). 

 

 1.2. Ekonominiai veiksniai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos statistikos 

departamento, Lietuvos darbo biržos, kitų valstybės institucijų ir Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos skyrių pateikta informacija, pateikiama atskirų Ukmergės rajono savivaldybės veiklos 

sričių analizė. Siekiant įvertinti ekonominę situaciją ir veiksnius, tam tikri rodikliai lyginami su 

apskrities ar šalies rodikliais. 

Įvertinus pirmojo 2018 metų pusmečio Lietuvos ekonominės raidos rezultatus, 

pasikeitusią išorės aplinką ir palankias sąlygas vidaus paklausai augti numatoma, kad Lietuvos 

bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) 2019 metais galėtų padidėti 2,8 proc. Vėlesniais vidutinio 

laikotarpio metais BVP turėtų augti po 2,5 proc. 2020 ir 2021 metais. 

 
1 lentelė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 
 

pokytis, % pokytis, % pokytis, % pokytis, % 

BVP palyginamosiomis kainomis 3,4 2,8 2,5 2,5 

BVP to meto kainomis  6,5 5,5 5,0 5,0 

Darbo našumas (BVP palyginamosiomis 

kainomis vienam užimtam gyventojui) 

3,1 3,1 2,9 2,9 

                                                 
1 Patvirtinta LR Seimo 2012-05-15, nutarimu Nr. XI-2015 ,,Dėl valstybės pažangos strategijos ,,Lietuvos pažangos 

strategija ,,Lietuva 2030“ patvirtinimo“. 
2 Patvirtinta LR Vyriausybės 2012-11-28, nutarimu Nr. 1482 ,,Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

patvirtinimo“. 
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Namų ūkių vartojimo išlaidos 4,3 4,3 3,8 3,5 

Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos 1,1 1,1 0,9 0,9 

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 9,0 5,5 4,9 4,0 

Prekių ir paslaugų eksportas 5,7 5,1 4,3 4,2 

Prekių ir paslaugų importas 6,0 5,8 5,3 5,0 

Šaltinis: LR finansų ministerija (www.finmin.lt)  

 

Padėtis darbo rinkoje darbuotojams išliks palanki visą vidutinį laikotarpį, o darbdavių 

konkurencija dėl darbuotojų nemažės. Įvertinus pastaruoju metu susiformavusias tendencijas ir darbo 

užmokestį didinančius administracinius sprendimus numatoma, kad vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis šalyje vidutiniu laikotarpiu augs vidutiniškai apie 7,2 proc. per metus. 

 

2 lentelė. Darbo rinkos rodikliai  
Rodiklio pavadinimas 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
 

pokytis, 

% 

pokytis, 

% 

pokytis, 

% 

pokytis, 

% 

Užimti gyventojai (pagal gyventojų užimtumo 

tyrimo apibrėžtį) 

0,3 -0,3 -0,4 -0,4 

Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo 

apibrėžtį) 

6,3 5,9 5,9 5,9 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 8,9 7,5 6,4 6,0 

Darbo užmokesčio fondas 9,2 7,2 6,0 5,6 

Šaltinis: LR finansų ministerija (www.finmin.lt) 

 

2018 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be 

individualių įmonių), sudarė 935,7 Eur ir, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 

10,0 proc. (84,9 Eur). Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2018 m. III ketv. sudarė 728,0 Eur 

ir, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 60,7 Eur arba 9,1 proc. 

Ukmergės rajono savivaldybėje 2018 m.  III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis sudarė 798,2 Eur ir, palyginus su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 76,0 Eur 

arba 10,5 proc. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis 2018 m. III ketv. sudarė 633,8 Eur ir, 

palyginus su ankstesnių metų atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 54,7 Eur arba 9,4 proc.  

Palyginus su šalies vidurkiu, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Ukmergės 

rajono savivaldybėje 2018 m. III ketv. atsiliko nuo šalies vidurkio 137,5 Eur, o vidutinis mėnesinis 

neto darbo užmokestis mažesnis už šalies vidurkį 94,2 Eur. Pagal bruto darbo užmokestį Ukmergės 

rajono savivaldybė yra 24 vietoje tarp savivaldybių. 

Vidutinis darbuotojų skaičius Ukmergės rajono savivaldybėje 2018 m. III ketv. sudarė 

9347 ir, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2,1 proc. 

  Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis Ukmergės rajono savivaldybėje 

individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, 2018 m. vykdė 892 asmenys, iš jų 609 asmenys 

pasinaudojo savivaldybės tarybos suteiktomis lengvatomis. Į savivaldybės biudžetą 2018 m. buvo 

gauta 35,7 tūkst. Eur pajamų, lengvatų suma sudarė 14,8 tūkst. Eur. Didžiausia asmenų, vykdančių 

individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, dalis užsiėmė prekyba (246), statybos darbais (173), 

kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir soliariumų veikla (101), kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo 

ugdymo veikla (79). 

Rūpindamasi gyventojų verslumo lygiu Ukmergės rajono savivaldybė turi įkūrusi 

Smulkaus ir Vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondą. Šis Fondas yra skirtas smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje ir 

atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus, finansiškai remti. 

Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių verslo situaciją ir gyventojų verslumo lygį, 

yra veikiančių įmonių skaičius ir įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų.  

 

http://www.finmin.lt)/
http://www.finmin.lt)/
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3 lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus apskrityje 2019 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) 

 

2019 m. pradžioje Lietuvoje veikė iš viso 1050937 ūkio subjektai, o Vilniaus apskrityje 

veikė 41817 subjektų, kurie sudaro beveik 40 proc. visų šalyje veikiančių ūkio subjektų. Ukmergės 

rajono savivaldybė pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių  (760) yra trečia Vilniaus apskrityje. 

Palyginus su 2018 m., savivaldybės teritorijoje veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 10. 

Smulkus ir vidutinis verslas yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, 

turintis esminį poveikį bendrai šalies ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui. 

Ukmergės rajone didžiąją dalį veikiančių subjektų sudaro įmonės, turinčios iki 4 darbuotojų (442) bei 

nuo 5 iki 9 darbuotojų (138). Per metus padidėjo įmonių (iki 3), kuriose dirba nuo 250 iki 499 

darbuotojų. 

 
4 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. pradžioje 

 Vilniaus 

apskritis 

Elektrėnų  

sav. 

Šalčininkų 

r. sav. 

Širvintų 

r. sav. 

Švenčionių 

r. sav. 

Trakų r. 

sav. 

Ukmergės 

r. sav. 

Vilniaus 

m. sav. 

Vilniaus 

r. sav. 

Iš viso 41624 469 529 303 379 742 750 36 282 2 504 
Žemės ūkis, 

miškininkystė 

ir 

žuvininkystė 

459 11 30 19 33 27 48 242 57 

Kasyba ir 

karjerų 

eksploatavim

as 

31 1 - - 2 6 1 10 7 

Apdirbamoji 

gamyba 
2420 37 39 51 38 81 102 1 845 256 

Elektros, 

dujų, garo 

tiekimas ir 

oro 

kondicionavi

mas 

378 6 2 5 4 8 5 322 28 

Vandens 

tiekimas, 

nuotekų 

valymas, 

atliekų 

tvarkymas ir 

regeneravima

s 

137 5 2 2 4 5 3 105 16 

Statyba 3169 46 37 17 32 62 59 2 587 246 

Iš viso pagal 

darbuotojų 

skaičių 

Vilniaus 

apskritis 

Elektrėnų  

sav. 

Šalčininkų 

r. sav. 

Širvintų 

r. sav. 

Švenčioni

ų r. sav. 

Trakų r. 

sav. 

Ukmergės 

r. sav. 

Vilniaus 

m. sav. 

Vilniaus 

r. sav. 

Iš viso 41817 477 522 306 370 739 760 35934 2709 

0-4 27992 276 292 182 225 461 442 24371 1743 

5-9 6794 75 92 51 58 99 138 5816 466 

10-19 3212 43 53 32 35 67 71 2682 229 

20-49 2260 41 58 28 26 73 61 1799 174 

50-99 870 26 19 7 18 26 30 687 57 

100-149 254 5 5 4 3 7 7 203 20 

150-249 184 7 2 2 4 3 8 148 10 

250-499 141 2 1 -  -  3 3 127 5 

500-999 71 1 -  -  -  -  -  66 4 

1000 ir 

daugiau 
39 1  - -  1 

- 
-  36 1 

http://www.stat.gov.lt/
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Didmeninė ir 

mažmeninė 

prekyba; 

variklinių 

transporto 

priemonių ir 

motociklų 

remontas 

10006 93 157 56 68 148 182 9 081 645 

Transportas 

ir saugojimas 
2830 56 72 29 27 64 56 2 303 245 

Apgyvendini

mo ir 

maitinimo 

paslaugų 

veikla 

1293 15 17 8 17 35 20 1 094 62 

Informacija 

ir ryšiai 
2192 8 8 7 6 13 9 2 064 76 

Finansinė ir 

draudimo 

veikla 

498 3 1 1 - 5 6 415 17 

Nekilnojamoj

o turto 

operacijos 

2364 15 21 12 7 23 23 2 101 84 

Profesinė, 

mokslinė ir 

techninė 

veikla 

6359 34 24 27 29 58 42 5 984 238 

Administraci

nė ir 

aptarnavimo 

veikla 

1639 13 4 7 8 17 15 1 512 91 

Viešasis 

valdymas ir 

gynyba; 

privalomasis 

soc. 

draudimas 

206 5 5 4 5 5 5 171 1 

Švietimas 1570 28 46 13 24 44 40 1 243 123 
Žmonių 

sveikatos 

priežiūra ir 

soc. darbas 

1186 20 13 17 16 30 30 978 42 

Meninė, 

pramoginė ir 

poilsio 

organizavimo 

veikla 

1730 34 26 11 22 55 35 1 479 108 

Kita 

aptarnavimo 

veikla 

3157 39 25 17 37 56 69 2 746 162 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) 

 

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Ukmergės rajono 

savivaldybėje 2018 m. pradžioje iš visų veikusių ūkio subjektų daugiausia užsiėmė didmenine ir 

mažmenine prekyba (182), apdirbamąja gamyba (102) ir statyba (59). 

 

Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos yra viena 

svarbiausių priemonių atskirčiai tarp šalies miestų ir regionų mažinti.   

 

 

http://www.stat.gov.lt/
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5 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje, Eur 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Lietuvos 

Respublika 

4363 4673 4890 5275 

Vilniaus apskritis 11235 11830 12282 12984 

Elektrėnų sav. 3141 3660 4003 4401 

Šalčininkų r. sav. 41 16 23 24 

Širvintų r. sav. 39 75 136 136 

Švenčionių r. sav. 2157 2300 2614 2724 

Trakų r. sav. 1507 1609 1412 1860 

Ukmergės r. sav. 1224 1538 1549 1725 

Vilniaus m. sav. 15938 16729 17336 18190 

Vilniaus r. sav. 2053 1888 1803 2134 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) 

 

Palyginus tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, 2017 m. 

pabaigoje su 2014 m. pabaiga, matyti, kad investicijos išaugo beveik 41 proc. arba 501 Eur vienam 

gyventojui. 

 
6 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Eur 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Lietuvos 

Respublika 

12 748,53 13 496,82 13 925,59 14816,47 

Vilniaus apskritis 9 072,47 9 528,02 9 888,95 10456,84 

Elektrėnų sav. 75,89 87,70 95,15 104,42 

Šalčininkų r. sav. 0,11 0,53 0,73 0,74 

Širvintų r. sav. 0,67 1,20 2,15 2,12 

Švenčionių r. sav. 55,48 57,91 64,22 65,04 

Trakų r. sav. 50,38 53,12 46,17 60,42 

Ukmergės r. sav. 45,20 55,62 54,64 59,31 

Vilniaus m. sav. 8648,42 9092,27 9452,87 9958,73 

Vilniaus r. sav. 196,32 179,67 173,02 206,06 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) 

 

Ukmergės rajone tiesioginės užsienio investicijos 2017 m., palyginus su 2014 m., 

padidėjo 31,2 proc. arba 14,11 mln. Eur. 

 
7 lentelė. Materialinės investicijos to meto kainomis, tūkst. Eur 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.* 

Vilniaus apskritis 2 367 567 2 475 896 2 724 475  2 882 711 2 864 768 

Elektrėnų sav. 54 180 62 494 62 870 69 918 44 759 

Šalčininkų r. sav. 20 260  27 321 21 693 14 208 20 226 

Širvintų r. sav. 16 420 15 004  12 820 19 442 14 759 

Švenčionių r. sav. 28 700 27 229 27 396 23 529 25 872 

Trakų r. sav. 49 029 56 121 68 276 62 368 55 077 

Ukmergės r. sav. 36 503 31 563 35 198 33 117 41 782 

Vilniaus m. sav. 2 008 253 2 050 205 2 266 812 2 403 959 2 416 100 

Vilniaus r. sav. 154 222 205 959 229 410 256 170 246 193 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) 

*Išankstiniai duomenys 

 

Materialinės investicijos – tai išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui sukurti, įsigyti ar 

jo vertei padidinti. Ukmergės rajono savivaldybėje išankstiniais duomenimis materialinės investicijos 

per paskutiniuosius metus išaugo 26,2 proc. 

 

http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
http://www.stat.gov.lt/
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Keliai. Vietinės reikšmės keliai pagal jų dangų pobūdį Ukmergės rajone paskutiniais 

metais beveik nekinta. 

 
    8 lentelė. Ukmergės rajono vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis metų pabaigoje, km 

  2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis 1.253 1.189 1.189 

Vietinės reikšmės automobilių kelių su danga ilgis 1.129 1.109 1.109 

Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga ilgis 177 180 181 

Žvyro kelių ilgis 952 929 928 

Grunto kelių ilgis 124 80 80 

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

Inžinerinė ir energetinė infrastruktūra. Ukmergės rajone pagrindinis centralizuotos 

šilumos tiekėjas yra UAB „Ukmergės šiluma“. Bendrovė tiekia šilumą Ukmergės miesto ir Ukmergės 

rajono Šventupės ir Dukstynos kaimų, Deltuvos miestelio daugiabučių namų vartotojams.  

Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai yra gyventojai. Jiems tenka apie 74 proc. 

parduodamos šilumos. Šiluma gaminama Ukmergės mieste vienuolikoje katilinių: Dukstynos 

kvartalas – RK-1, 17,5 MW galios katilinė (pagrindinis kuras medžio skiedra, 6,5 MW galios katilas, 

kiti katilai kūrenami dujomis), Ukmergės centras ir Pramonės kvartalas – RK-2, 10 MW galios 

katilinė (kūrenama dujomis, rezervinis skystas kuras), Pivonijos kvartalas – RK-3, 9 MW galios 

katilinė (kūrenama dujomis, rezervinis skystas kuras), „Šilo“ 1,6 MW galios katilinė (kūrenama 

dujomis, rezervinis skystas kuras), Pašilės kvartale įrengtos 7 mažos dujinės katilinės prie 

gyvenamųjų namų, Pašilės pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Šilelis“. Deltuvos miestelyje 

įrengta dujinė katilinė trims  8 butų namams. Šventupės 2,4 MW katilinė kūrenama medžio skiedra, 

rezervinis kuras – gamtinės dujos. Pivonijos kvartale veikia nepriklausomo šilumos gamintojo UAB 

„Ukmergės katilinė“ 4 MW biokuro katilinė. 2017 m. UAB „Ukmergės šiluma“ vykdė iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos 

tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologijas katilinės Nr.3 aptarnavimo teritorijoje 

Ukmergėje“. Buvo pakeista 37 proc. RK3 zonos tinklo vamzdynų.  

 Likęs Ukmergės rajono šilumos ūkis decentralizuotas. Kaimiškųjų seniūnijų 

visuomeniniai pastatai kūrenami biokuru (malkos arba granulės), Dainavos ir Vidiškių pagrindinių 

mokyklų, Rečionių UDC, Vidiškių ir Deltuvos seniūnijų pastatai apšildomi iš katilinių, kūrenamų 

gamtinėmis dujomis. A. Smetonos dvaro pastatai šildomi elektra ir geotermine energija. 

Ukmergės rajone centralizuotai vandenį tiekia bei nuotekas tvarko viešasis vandens tiekėjas UAB 

„Ukmergės vandenys“. 2018 m. vandenį iš centralizuotų tinklų gavo 27704 rajono gyventojai, tame 

skaičiuje Ukmergėje 21742 ir 5962  gyvenvietėse. Prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prisijungę 

24842 gyventojai, tame skaičiuje Ukmergėje 21114 ir gyvenvietėse  3728.    

Visi kiti savivaldybės gyventojai apsirūpina vandeniu ir tvarko nuotekas individualiai. 

Besinaudojančių paslaugomis gyventojų skaičius mažėja, nors vartotojų/namų skaičius auga. 

UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatuoja 35 vandenvietes,  48 gręžinius (dar 21 

užkonservuotas, nenaudojamas), 33 vandens gerinimo įrenginius. Vandentiekio tinklų ilgis rajone 

407,02 km.  

2018 m. UAB „Ukmergės vandenys“ eksploatavo Ukmergės ir 23 gyvenviečių  nuotekų 

tvarkymo sistemas, 17 biologinio nuotekų valymo įrenginių, 1 filtracijos lauko, bei 4 mechaninio 

valymo  įrenginius. Bendras nuotekų tinklų ilgis rajone  299,13 km.  

Nuotekų dumblas kompostuojamas 2012 m. įrengtoje kompostavimo aikštelėje. Čia 

sutvarkomos ir iš miesto atvežamos žaliosios atliekos bei nuotekų dumblas iš Širvintų.  

Ukmergės rajono savivaldybėje lietaus vandens surinkimo infrastruktūra yra 

Ukmergėje, Deltuvoje, Dainavoje ir Rečionyse. Paviršinio vandens surinkimo tinklų ilgis  79,06 km.  

Ukmergės  rajono savivaldybėje yra įregistruotos tik dvi mažosios, bendros 235 kW galios 

hidroelektrinės, pagamina apie 300 000 kW elektros energijos per metus. Elektros paskirstymo tinklas 



9 

 

išvystytas gerai. Kaip ir visoje šalies teritorijoje, taip ir Ukmergės rajono savivaldybėje elektros 

energiją gyventojams tiekia AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuris kasmet įgyvendina po 

kelis  rekonstravimo projektus. Ukmergės rajone yra įrengtos kelios privačios iki 30 kW galios saulės 

energijos elektrinės. Vėjo jėgainių nėra. Ukmergės rajono savivaldybė pastoviai plečia ir 

modernizuoja gatvių apšvietimo tinklus. 

Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa siekiama gerinti 

ūkininkavimo sąlygas Ukmergės rajono savivaldybėje, didinti ūkių konkurencingumą, skatinti gamtai 

draugišką ūkininkavimą, racionalizuoti žemėnaudą, gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, 

remiant viešosios infrastruktūros tvarkymą, sudaryti galimybes NVO projektais skatinti verslumą ir 

užimtumą bei vietos bendruomenių iniciatyvos tęstinumą kaimo vietovėse. 

Įgyvendindama programą žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje, Savivaldybė atlieka valstybės 

deleguotas funkcijas žemės ūkio, kaimo plėtros ir melioracijos srityse. Programa bus siekiama atitikti  

Europos Sąjungos kaimo plėtros tikslus, kad žemės ūkio sektorius būtų konkurencingas, tvarus 

aplinkos požiūriu, o kaimo plėtra būtų darni ir subalansuota.  

Aplinkos apsauga. Ukmergės rajone įrengti ir eksploatuojami dumblo apdorojimo 

įrenginiai prie kurių įrengta žaliųjų atliekų aikštelė.  Aikštelėje 2018 m. priduota 3157,26 t 

struktūrinės medžiagos. 2017 m. į žaliųjų atliekų aikštelę atvežta 3526,53 t žaliųjų atliekų, t. y. 2018 

m. surinkta 369,27 t mažiau. Šių atliekų sumažėjimą lėmė mažesnis šiaudų, kaip struktūrinės 

medžiagos, pridavimas į aikštelę. Ukmergės rajono ir miesto individualių namų valdų savininkams ir 

sodo bendrijų nariams vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtra“ išdalinta 4960 vnt. kompostavimo dėžių. Manytina, kad namudiniame ūkyje 2018 m. 

sukompostuota apie 992,00 t žaliųjų atliekų. 

 Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane 2014–2020 m. laikotarpiui 

nustatytos valstybinės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys, kurias įgyvendina ir mūsų 

savivaldybė. Viena iš jų – užtikrinti, kad iki 2020 m. mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų 

kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų ir stiklo atliekų būtų 

paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti. 2018 m. Ukmergės rajono savivaldybė įsigijo 1800 

komplektų pakuočių atliekų surinkimo konteinerių. Komplektą sudaro 120 l talpos žalias konteineris 

stiklo pakuotei ir 240 l talpos mėlynas konteineris plastiko, popieriaus ir metalo pakuotei. 

Konteineriai išdalinti likusiai Ukmergės miesto daliai, Deltuvos sen.: Deltuvos mstl., Jonuškų k., 

Leonpolio k,. Dainavos k., Statikų k.; Vidiškių sen. - Šaukavos k., Rečionių k, Kadrėnų k., Kurėnų k. 

2018 m. rajone surinkta 516,01 t antrinių žaliavų. 

 2018 m. į mechaninio biologinio apdorojimo  įrenginius (toliau – MBA) nugabenta 

10370,99 t. 2017 m. – 11028,52 t. Darytina prielaida, kad atliekų mažėjimą lėmė atskiras žaliųjų 

atliekų surinkimas iš individualių valdų Ukmergės mieste. 

 Vykdant Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plane numatytas užduotis, 

turime mažinti gabenamų atliekų kiekius į MBA ir regioninį sąvartyną. 2018 m. stambiagabaričių 

atliekų aikštelėje gyventojai paliko 233,301 t atliekų (2017 m. – 219,712 t). Per ataskaitinį laikotarpį 

priduota 13,589 t daugiau. Kadangi atskirų atliekų srautų surinkimas 2018 m. yra didesnis, tai turėjo 

įtakos, kad surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 791,09 t (nuo 2017 m. 11203,94 iki 

2018 m. iki 10412,85 t). 

 Pagal ES struktūrinių fondų priemonę ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros 

plėtra“ buvo įrengtos 43 aikštelės Ukmergės rajone (šiuo etapu įrengtos aikštelės sodų ir garažų 

bendrijose, prie daugiabučių namų bei Ukmergės miesto senamiestyje) ir nupirkti 46 vnt. popieriaus 

(kartono) atliekų rūšiavimo konteinerių, 46 vnt. plastiko atliekų rūšiavimo konteinerių, 43 vnt. stiklo 

atliekų rūšiavimo konteinerių ir 130 vnt. mišrių komunalinių atliekų konteinerių. 

 Įvedus rajone vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 

(komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 100 proc.) ir didėjant žmonių sąmoningumui 

atliekų tvarkymo klausimais, rajone ženkliai sumažėjo užterštų teritorijų. 2018 m. sutvarkytos 

bešeimininkėmis asbesto gaminių turinčiomis atliekomis užterštos teritorijos Kurėjų k., Lyduokių 

sen., Martnonių k., Žemaitkiemio sen., Siesikų mstl., Siesikų sen., Sarapų k., Deltuvos sen., 
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Varkališkių k., Vidiškių sen., Kazliškių k., Želvos sen., Paežerio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. Iš šių 

teritorijų išvežta 41,22 t asbesto turinčių statybinių atliekų.  

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis 2018 m. iš rajono 

teritorijos išvežta 73,64 t padangų atliekų ir 26,76 t stambiagabaričių atliekų padangų, nupirktos 35 

dėžės ekskrementų surinkimui. Jos įrengtos Ukmergės mieste.  

Turizmas. Informacija ir suvenyrai. Ukmergėje informaciją turistams teikia VŠĮ 

Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Ukmergės TVIC). Tai savivaldybės įstaiga, 

kurios pagrindinis veiklos tikslas – rinkti, kaupti ir turistams bei svečiams nemokamai teikti 

informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas Ukmergės rajono savivaldybės vietoves ir 

objektus, taip pat skleisti informaciją apie Ukmergės rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius bei 

kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves. Nuo 2015 m. prie Ukmergės 

TVIC veiklą vykdo rajono amatininkų, tautodailininkų, menininkų, ūkininkų produkcija prekiaujanti 

„Mūsų krautuvėlė“. Tai kartu ir turizmo informacijos teikimo punktas miesto svečiams.  

Turizmo maršrutai. Rajoną lankantiems turistams siūlomi šie turizmo maršrutai: 

Maršrutas Lietuvos šimtmečiui „Ukmergės balandžiai kviečia švęsti laisvę su daina!“. 

Tarp lietuviškumą bei patriotiškumą skatinančių judėjimų verta paminėti legendinę grupę „Antis“. 

Eilutė iš vienos jų dainos, sukurtos prieš tris dešimtmečius – „Balandžių daug Ukmergėj…“ 

Ukmergės mieste virto savotiška realybe. 15 balandžių miestui sukūrė 2016 m. vykusio tarptautinio 

plenero dalyviai. Šiandieną dešimt iš jų jau rado savo vietą Ukmergės miesto senamiestyje. 

Kiekvienas balandis šalia savęs turi lentelę su autoriaus pavarde bei QR kodu, kurį nuskenavus 

pasigirsta tik jam priskirta lietuviška, visiems gerai žinoma daina. 

Kalbančios ir dainuojančios senamiesčio skulptūros. VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo 

informacijos centras bendradarbiaudamas su Ukmergės kultūros centru „įgarsino“ net 13 skulptūrų, 

balsus skulptūrosm „paskolino“ Ukmergės miesto gyventojai. Nuskenavu QR kodą prie kiekvienos 

skulptūros galima išgirsti trumpa istoriją ir nuorodą, kur galima surasti dar vieną objektą. Toks 

virtualus maršrutas tęsiasi per visą Ukmergės senamiestį, o jį apeiti užtrunka apie 2 valandas.  

Šimtmečio vandens maršrutas „U3“ – Užpaliai, Utena ir Ukmergė. VšĮ Ukmergės 

turizmo ir verslo informacijos centras bendradarbiaudamas su Utenos ir Anykščių rajonais, sukūrė 

net 100 km trasą Šventosios upe – U3. Maršrutas yra įdomus tuo, kad pristato ne tik galimybes 

išsinuomoti baidares, bet kviečia ir aplankyti šalia upės esančius lankytinus objektus, siūlo susipažinti 

su įvairiomis edukacijomis, bei paraugti vietinio maisto. 

Tarptautinis turizmo maršrutas „Gediminaičių kelias“. 2014 m. pasirašytas tarptautinio 

bendradarbiavimo memorandumas „Gediminaičių kelias“ su Ukrainos vietos valdžių asociacija 

„Gediminaičių kelias“, kurio dėka Ukmergės piliakalnis ir Pabaisko mūšis tapo keturias šalis 

(Ukrainą, Baltarusiją, Lenkiją ir Lietuvą) jungiančio turistinio maršruto dalimi. 

Žydų kelias. 2015 m. oficialiai įsteigta Žydų kultūros paveldo kelio asociacija. 

Asociacijos steigėjai: Ukmergės, Kėdainių bei Joniškio rajonų savivaldybės, Rytų Europos žydų 

kultūros ir istorijos tyrimų centras bei Lietuvos Muziejų asociacija. Siūloma ekskursija po Ukmergės 

senamiestį Ukmergės žydų tematika. 

Veprių kraterio pažintinis takas. Ukmergės TVIC, bendradarbiaudamas su Ukmergės r. 

savivaldybės administracija ir Ukmergės r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 2015 m. 

parengė naują turizmo produktą – Veprių kraterio pažintinį taką. Išleistas lankstinukas, take įrengtos 

kalvystės darbo metalinės planketės, kuriose pavaizduota Juros periodo, t. y.  to meto, kai Veprių 

apylinkėse nukrito meteoritas ir išmušė 8 km skersmens kraterį, augalija ir gyvūnija. Maršrutas tinka 

keliauti pėsčiomis ir dviračiais.  

„Sveiki! Aš – Ukmergės senamiestis.“ Ukmergės TVIC išleistas pažintinis žemėlapis 

savarankiškai lankantiems Ukmergės senamiestį. Žemėlapyje pateikiami senamiesčio lankytinų vietų 

aprašymai, nurodomos stovėjimo aikštelės, maitinimo įstaigos.   

„Ukmergės dvarų žiedas“ – 1 arba 2 dienų maršrutas automobiliu arba dviračiu 

aplankant rajono dvarus: Taujėnų, Užugirio, Siesikų, Leonpolio, Šventupės dvarus. 
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Tarp turistų lankytinų objektų yra kultūros paveldo objektai. Ukmergės rajone 

labiausiai lankomi yra šie kultūros paveldo objektai: Ukmergės senamiestis, Ukmergės piliakalnis, 

Akmuo Mokas, A. Smetonos dvaras, Siesikų dvaras, Taujėnų dvaras, Veprių Kalvarijos. 

Apgyvendinimas. Didelę reikšmę turizmo sektoriui turi apgyvendinimo paslaugos, 

kurios suteikia galimybę žmonėms apsistoti ir detaliau susipažinti su vietove. 2018 metais Ukmergės 

rajone veikė 24 kaimo turizmo sodybos, 1 viešbutis, 1 svečių namai, 4 stovyklavietės ir 1 kempingas. 

Turizmo produktai. „Surink Lietuvą“. 2018 m. startavo Ukmergės TVIC inicijuotas ir 

kuruojamas projektas „Surink Lietuvą“, sujungęs visas 60 savivaldybių, kurio esmė – Lietuvos 

šimtmečio proga paskatinti žmones ne tik keliauti po savo kraštą, tačiau ir pažinti kiekvieną jo 

lopinėlį. Kiekviename aplankytame krašte yra galimybę įsigyti to krašto formos magnetuką, o 

surinkus visas 60 dalių – sujungti jas į vieną visumą – Lietuvos žemėlapį. Šis projektas sulaukė didelio 

visos Lietuvos susidomėjimo ir dar tęsis bent du metus. O bendradarbiaujant su Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnyba, buvo pasiektas Lietuvos rekordas, nes dėlionė buvo išdidinta net iki 100 kv. 

m.   

„Ukmergės meniu“. Ukmergės TVIC, bendradarbiaudamas su Ukmergės rajono 

maitinimo įstaigomis, įgyvendino projektą „Ukmergės MENIU“. Parengtas ir išleistas žemėlapis su 

projekto partnerių informacija. Žemėlapis platinamas ir viešinamas tarptautinėse turizmo parodose, 

socialiniuose tinkluose, spaudoje.    

Tradiciniai renginiai. Vienas iš turistų traukos elementų yra rajone organizuojami 

kultūros renginiai. Tradiciniai renginiai, sulaukiantys daugiausiai turistų: 

 
9 lentelė. Pagrindiniai Ukmergės rajono savivaldybėje vykstantys renginiai 

Mėnuo Renginys Trumpas aprašymas 

Vasaris Tradicinis bėgimas 

„Pabaiskas – 

Ukmergė“ 

Kasmet rengiamas respublikinis bėgimas „Pabaiskas – 

Ukmergė“ skirtas vasario16-jai paminėti. Suvažiuoja bėgikai 

iš daugelio Lietuvos miestų. Distancija – 11,6 km.   

Kovas Tarptautinis 

perkusinės muzikos 

festivalis „Percussion 

Ukmergė“ 

Aukšto lygio festivalis, kuriame koncertuoja garsūs atlikėjai 

iš JAV, Meksikos, Taivanio, Belgijos, Vokietijos, Lenkijos, 

Lietuvos. Programoje – klasikinė muzika, džiazas, 

improvizacijos, šiuolaikinių kompozitorių kūryba.  

Gegužė 

 

Miesto šventė  Rengiamos teatralizuotos eitynės, parodos, koncertai, 

poezijos skaitymai. Vyksta mugė, sporto renginiai. Gausu 

atrakcionų, pramogų vaikams. Vakare – jaunimo koncertas, 

naktinė kino filmų peržiūra.  

Birželis Gyvosios istorijos  

festivalis 

„Vilkmergės 

(Deltuvos) mūšis“  

Žiūrovų akyse atgimsta 1812 m. imperatoriaus Napoleono 

Bonaparto ir caro Aleksandro I-ojo kariuomenių 

susirėmimas, vyksta gyvosios istorijos pamokos, pažintis su 

kareivių buitimi, koncertai. 

Rugpjūtis „Smetoninės“ Tai teatralizuotas Prezidento Antano Smetonos gimtadienio 

paminėjimas jo vasaros rezidencijoje Užugiryje. Šventės 

svečiai vilki to laikotarpio rūbais, skamba tarpukario muzika, 

ragaujami „smetoniški“ patiekalai.  

Rugsėjis Gyvosios istorijos  

festivalis „Pabaisko 

mūšis“ 

Šis mūšis įvyko 1435 m. tarp Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių 

Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių. Karo 

istorijos klubai imituoja kautynių epizodus, pasakojama 

mūšio eiga, reikšmė. Žiūrovų pamėgta festivalio dalis – 

„Vištų lenktynės“   

Rugsėjis Derliaus šventė 

„Aniuolų sargų 

kermošius“ 

19 a. Ukmergėje vykdavo didelės mugės. Sekant tradicijomis, 

mugė atkurta. Suvažiuoja ir savo produktus siūlo ūkininkai, 

amatininkai, tautodailininkai. Griežia liaudies muzikantai. 

Mugė kasmet vyksta vis kitoje seniūnijoje. 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
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Muziejai. Turistams patrauklūs Ukmergės rajone veikiantys muziejai: Ukmergės 

kraštotyros muziejus ir senosios gaisrinės apžvalgos bokštas, Veprių krašto muziejus, Užugirio krašto 

muziejus, skulptoriaus, medžio drožėjo R. Zinkevičiaus muziejus – dirbtuvės Juodausių kaime. Nuo 

2016 m. Ukmergės kraštotyros muziejus ėmė vykdyti veiklą atnaujintame kino teatro „Draugystė“ 

pastate.  

2018 m. Ukmergės rajono savivaldybė perėmė Siesikų dvaro sodybą. Siesikų dvaro 

sodyba yra valstybės saugomas istorijos ir kultūros paminklas, kurį patikėjimo teise valdė valstybės 

įmonė „Lietuvos paminklai“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sutiko perimti Siesikų dvaro 

sodybą savo nuosavybėn savarankiškai savivaldybės funkcijai, susijusiai su kultūros puoselėjimu, 

vykdyti. Ukmergės rajono savivaldybė numato sutvarkyti šį kultūros paminklą ir pabrėžti rajono 

regioninį savitumą. Restauruoti Siesikų dvaro sodybos pastatai integruosis į Ukmergės rajono 

savivaldybėje esantį ,,Dvarų žiedą“ – (Antano Smetonos dvaras, Taujėnų dvaras, Šventupės dvaras, 

Siesikų dvaras). Siesikų dvaro sodybą sudaro rūmai, du gyvenamieji ir ūkinis pastatai, svirno 

liekanos. XVI amžiuje statyti Siesikų dvaro rūmai, dar vadinami pilimi, yra laikomi viena seniausių 

išlikusių Lietuvoje renesanso stiliaus rezidencijų. 

Meno galerijos. Ukmergės kultūros centre profesionaliai įrengtoje dviejų salių dailės 

galerijoje rengiamos profesionalių menininkų fotografijos, tapybos, keramikos, tekstilės, kalvystės 

darbų bei liaudies menininkų darbų parodos. Parodos šioje galerijoje keičiamos maždaug kas mėnesį. 

„Vilkamirgės galerija“. 2017 m. Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro patalpose menininkų 

Arūno Kulikausko ir Oksanos Judakovos iniciatyva įkurta profesionalaus meno galerija „Vilkamirgės 

galerija“. Ši galerija papildė miesto ekspozicinių erdvių plotą ir įsiliejoį kultūrinį Ukmergės 

gyvenimą.  Malonią staigmeną tarptautinės šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius‘18“ svečiams, 

pateikė „Vilkamirgės“ galerijos kuratoriai, solidžiai prisistatę tarpe dešimčių kitų žinomų bei garsių 

galerijų ir tuo sulaukę didelio mugės lankytojų, kolegų ir menininkų susidomėjimo bei išplukdę senąjį 

miesto vardą į tarptautinius „vandenis“. Galerijos dalyvavimas „ArtVilnius‘18“ mugėje – graži 

reprezentacinė akcija, tačiau svarbiausia, kad galerijos veikla juntamai papildo šiuolaikinio 

vaizduojamojo meno pristatymo Ukmergės rajono visuomenei galimybes, galerijoje eksponuojamų 

autorių pagalba formuoja tam tikrą galerijos savitumą ir stilių, kas mūsų rajono parodinėse erdvėse 

nėra dažna. 

Kinas. 2016 m. atnaujinus Ukmergės kultūros centro didžiąją salę, reguliariai pradėti 

rengti kino seansai 3D formatu. Tai priemonė pritraukti daug lankytojų į Ukmergės miestą iš 

aplinkinių rajonų.  

Kultūros paveldas. Ukmergės rajone yra 458 nekilnojamojo kultūros paveldo objektai, 

tai į kompleksą įeinantys, ar pavieniai statiniai ir vietovės, turintys memorialinių, urbanistikos, 

architektūrinės, sakralinės, mitologinės, etnokultūrinės, archeologinių savybių pobūdį. Kultūros 

paveldo objektai skirstomi pagal reikšmingumo lygmenį: vietinės, regioninės ir nacionalinės, tarp 

kurių ir 9 aukščiausią statusą turintis objektai – paminklai, tai Siesikų dvaro sodybos komplekso 

statiniai ir Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vieta. 

Vietos gyventojų ir atvykstančių turistų lankomi ir gerai atpažįstami piliakalniai, kurių rajone yra 22, 

pilkapynai, partizanų žuvimo vietos, bažnyčios, koplytstulpiai, dvarai, iš kurių išlikę ir prižiūrimi - 

Veprių, Leonpolio, Užugirio, Taujėnų, Lyduokių, Šventupės, Sližių, Siesikų, Krikštėnų, taip pat  ir 

kiti pastatai, namai,  esantys Ukmergės senamiesčio teritorijoje.  

2018 m. į Nekilnojamojo kultūros paveldo registrą įtraukta penki nauji objektai: Vyčio 

apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio ir kitų Lietuvos partizanų žūties vieta, Taujėnų sen., 

Juodvisinės k.; Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta, Želvos sen., Daubariškių k.; Lietuvos 

partizanų kapai, Taujėnų sen., Lėno k.; Lelikonių piliakalnis, Želvos sen., Lelikonių k.,; Pagojės, 

Deltuvos akmuo su plokščiadugniu dubeniu, Deltuvos sen., Deltuvos mstl. 

 

1.3. Socialiniai veiksniai 

Demografinė situacija. Politiniai ir ekonominiai pastarojo dešimtmečio pokyčiai visoje 

šalyje, taip pat ir Ukmergės rajone, turėjo didelės įtakos demografinei situacijai. Ukmergės rajonui, 

kaip ir daugumai kitų šalies rajonų, būdingas neigiamas natūralus gyventojų prieaugis.  
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Lietuvos Respublikos statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2018 m. 

liepos 1 d. Ukmergės rajone gyveno 34146 gyventojai, iš jų 20421 gyventojai gyveno mieste, o 13725 

– kaime.  

2018 m. įregistruota 370 gimimų (201 berniukas ir 169 mergaitės, 7 poros dvynių), tame 

tarpe įtraukti į apskaitą 108 užsienyje gimę vaikai. Užregistruota  645  mirtys,  iš jų: 288 vyrų  ir  357 

moterų, tame tarpe  įtrauktos į apskaitą 8 piliečių, mirusių užsienio valstybėse mirtys.  

 

 
1 pav. Sudaryti įrašai 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

Švietimas. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 7-

51 patvirtino bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrąjį planą, kuriame 

įvardinti mokyklų reorganizavimo bei pertvarkos kriterijai. 2018–2019 m. m. Ukmergės rajone veikė 

5 gimnazijos (Antano Smetonos, Jono Basanavičiaus, Taujėnų, Siesikų ir Želvos), 7 pagrindinės 

mokyklos (Senamiesčio, Dukstynos, Užupio, Deltuvos, Vidiškių, Veprių, Pabaisko), Pašilės ir „Šilo“ 

progimnazijos, Meno mokykla, Sporto centras, „Ryto“ specialioji mokykla, 7 vaikų lopšeliai-

darželiai („Buratinas“, „Eglutė“, „Nykštukas“, „Saulutė“, „Šilelis“, „Vaikystė“ ir „Žiogelis“), 2 

universalūs daugiafunkciai centrai (Balelių ir Rečionių), Švietimo pagalbos tarnyba.  

Įgyvendinant Valstybės švietimo 2013–2022 m. strategijoje numatytus siekius didinti 

ikimokyklinio ugdymo aprėptį, Ukmergės rajono savivaldybėje stengiamasi ugdyti kuo daugiau 

vaikų pagal ikimokyklinio ugdymo programas. 2016–2017 m. m. Ukmergės rajone veikė – 82, 2017–

2018 m. m.– 85 , 2018–2019 m. – 89 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Didėjo ir 

vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo grupes, skaičius. 2018–2019 m. m. pagal ikimokyklinio 

ugdymo programas ugdo(si) 1420 ikimokyklinio amžiaus ir 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

Naujų grupių steigimas, edukacinių erdvių kūrimas, ugdymo įstaigų bei priemonių modernizavimas, 

ugdymo turinio atnaujinimas, sveikos gyvensenos propagavimas – naujovės, kurios būtinos 

šiuolaikinio vaiko visapusiškam ugdymui, kokybiškam vaikų pasirengimui mokytis pagal privalomo 

ugdymo programas.   

  
10 lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius 

 2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m.  

Gimimo įrašai 370

Santuokos sudarymo 

įrašai 221

Santuokos nutraukimo 

įrašai 103Pakeitimo ar 

papildymo įrašai 149

Mirties įrašai 645

2018 metų sudarytų įrašų skaičius

Gimimo įrašai Santuokos sudarymo įrašai Santuokos nutraukimo įrašai

Pakeitimo ar papildymo įrašai Mirties įrašai
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Bendrojo ugdymo 

mokyklų mokinių 

skaičius  

3902 3784 3618 3504 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas (www.stat.gov.lt) ir www.ukmerge.lt 

 

2018 m. spalio 1 d. rajono ugdymo įstaigose dirbo 620 pedagogų, iš jų atestuotų 

pedagogų 612 (98,7 proc.). Ugdymo įstaigų pedagoginės bendruomenės sensta: vyresnio amžiaus 

mokytojų dalis yra daug didesnė už jaunesniųjų. Siekiant spręsti šią problemą buvo parengta 

Ukmergės rajono mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų mokytojų pritraukimo programa. 

Rajono ugdymo įstaigose dirbo 54 vadovai (direktoriai ir pavaduotojai ugdymui). Siekiant sręsti 

laisvų mokyklų vadovų vietų užimtumo programas, pradėta įgyvendinti Vadybinių kompetencijų 

stiprinimo programa. 

2018–2019 m. m. „Ryto“ specialiojoje mokykloje ugdėsi 91 mokinys ir 9 ikimokyklinio 

bei priešmokyklinio amžiaus vaikų. Kitose rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 288 

mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 79 iš jų – turintys didelių ir labai didelių poreikių. 

Bendrojo ugdymo mokyklose įsteigti pagalbos mokiniui specialistų etatai: 7,64 specialiojo pedagogo, 

3,25 logopedo, 7 mokytojo padėjėjo, 4,25 psichologo ir 10,15 socialinio pedagogo. Nuo 2019 m. 

sausio mėn. pradės dirbti Švietimo pagalbos tarnybos mobili pagalbos mokiniui specialistų  komanda. 

Inovatyvios neformaliojo švietimo veiklos organizavimui galimybes sudarė 

nacionaliniu mastu įvestas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis. Sudarytos didesnės 

galimybės kaime gyvenantiems mokiniams dalyvauti NVŠ būrelių veikloje (NVŠ programose, 

įgyvendinamose mieste, užimta 15,52 % mokinių nuo bendro miesto mokyklose besimokančiųjų 

skaičiaus, kaime – 24,78 %).  2018 m. įgyvendintos 29 NVŠ programos (2017 m. – 32), jose užimta 

virš 700 mokinių.  

Ukmergės rajonas 2018 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministerijos vykdomame projekte dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės 

modelio parengimo ir išbandymo (Ukmergės rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus atstovas 

dalyvavo ŠMM ministro sudarytoje modelio rengimo darbo grupėje). Modelis eksperimento tvarka 

išbandytas mūsų savivaldybėje (įvertinti 4 NVŠ teikėjai). Šalies mastu vykdyta patirties sklaida. 

Mokiniams, siekiantiems savirealizacijos ar aukštesnių rezultatų meno ir sporto srityse, 

sudarytos galimybės kryptingai lavintis neformaliojo švietimo įstaigose. Meno mokykloje ir Sporto 

centre veikla organizuojama atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius ir gebėjimus. Įvairiose 

neformaliojo švietimo veiklose, organizuojamose mūsų rajone, iš viso dalyvauja virš 90 % mokinių 

(iš jų apie 30 % renkasi po kelias programas).  

 

 
2 pav. Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

 Didelis dėmesys skirtas vaikų užimtumui vasaros atostogų metu. Programų įgyvendinimo 

metu vykdyta patyčių ir smurto prevencija, diegtas kūrybiškumo ir sveikos gyvensenos ugdymas. 
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2018 m. įgyvendinta 20 programų (2017 m. – 22), jose užimta 700 vaikų. Programų skaičiaus 

sumažėjimui įtakos turėjo mokyklų (Dainavos pagrindinės ir darželio-mokyklos „Varpelis“) 

reorganizavimas ir šiose švietimo įstaigose vykdyti patalpų rekonstrukcijos darbai.  

Atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus, mokyklose įsteigtos 2 papildomos 

pailgintos dienos grupės: iš viso veikia 6 grupės (dvi – 4 valandų; keturios – 3 valandų). Produktyvaus 

popamokinio užimtumo organizavimas pailgintos dienos grupėse tampa paveikiu prevenciniu 

veiksniu. 

Siesikų gimnazijos bendrabutyje 2017–2018 m. m. gyveno 11 mokinių, „Ryto“ 

specialiosios mokyklos bendrabutyje – 35 (9 Veterinarijos g. korpuse ir 26 persikėlė iš Vytauto g. 

korpuso į renovuotas patalpas Vilniaus g.).  

Ukmergės rajono savivaldybė užtikrina mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo 

mokyklos, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal. 2018–2019 m. m. pavežami 1022 mokiniai, iš jų 418 – 

maršrutiniais autobusais, 458 – mokykliniais autobusais, 146 – kitais būdais. 2018 metais gavome 3 

naujus geltonuosius autobusus, kurie perduoti Senamiesčio pagrindinei mokyklai, Siesikų gimnazijai 

ir Vidiškių pagrindinei mokyklai.  

Ieškodamos įvairesnių, inovatyvių ugdymo formų ir metodų, mokyklos dalyvauja 

įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose projektuose. Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija, siekdama pritraukti kuo daugiau lėšų ir kuo efektyviau jas panaudoti švietimo 

infrastruktūros gerinimui, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų finansavimo 

šaltinių remiamus projektus. 

Kultūra. Ukmergės rajone vyksta daug įvairių kultūrinių renginių, skatinančių 

profesionalaus ir mėgėjų meno plėtrą bei keliančių jo kokybę, taip pat prisidedančių prie Ukmergės 

vardo garsinimo ir kultūros konkurencingumo. Didžioji jų dalis inicijuoti ir vykdomi Ukmergės 

rajono savivaldybės įstaigų bei organizacijų: Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos, Ukmergės kraštotyros muziejaus, Ukmergės kultūros centro ir VšĮ Turizmo ir verslo 

informacijos centro. Šios įstaigos stengiasi užtikrinti Ukmergės vardą Lietuvoje ir pasaulyje 

garsinančių renginių tęstinumą. Solidžiai įspūdinga Miesto šventė, atsinaujinęs Tarptautinis 

perkusinės muzikos festivalis, Pabaisko (Šventosios) mūšio šventė, išaugo ir struktūriškai 

susiformavo „Aniuolų sargų kermošius“, nuosekliai formuojamos naujų, į etnokultūros tradicijų 

saugojimą bei krašto istorijos pažinimą orientuotų, renginių: Smetoninių bei Deltuvos kautynių 

minėjimo tradicijos. 

Daug dėmesio skiriama įvairių kultūrinių programų įgyvendinimui. Dailės–dizaino-

mažosios architektūros kūrinių įsigijimo miesto viešosioms erdvėms programos dėka miesto viešos 

erdvės pasipuošia meniniais objektais. Įgyvendinant Istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių 

kraštiečių atminimo įamžinimo programą atidengiamos memorialinės lentos, atminimo ženklai, 

leidiniai ir t.t. Kultūros ir kūrybinės veiklos programos lėšomis buvo dalinai finansuojama įvairūs 

kūrybiniai ir kultūriniai projektai, o Etninės kultūros globos programos lėšomis – projektai, susiję su 

Etninės kultūros globos programos įgyvendinimu. Literatūrinės Vlado Šlaito premijos skyrimo 

komisija organizuoja premijų skyrimą geriausiems Lietuvos poetams ar rašytojams. Geriausių rajono 

kultūros darbuotojų skatinimo ir geriausio kūrybinio projekto apdovanojimo programos dėka 

pagerbiami geriausi kultūros darbuotojai, apdovanojamas geriausias kūrybinio projekto autorius bei 

pagerbiamas kultūros mecenatas. 

Labiausiai pastebimas 2018 m. kultūrinio lauko bruožas – Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečio minėjimo Ukmergės rajone 2018–2020 metų programoje numatyti darbai.  
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3 pav. Kultūros įstaigų tinklas 2018 m. 

 

Sveikatos apsauga. Ukmergės rajone teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos ir pirminės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos. Pirminės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikia 3 pirminės sveikatos priežiūros įstaigos:  

➢ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras; 

➢ UAB „Teragyda“;  

➢ UAB Vilkmergės klinika. 

Ukmergės PSPC sudėtyje veikia greitosios medicinos pagalbos skyrius, psichikos 

sveikatos centras su psichiatrijos dienos stacionaru, kaime esančios 7 ambulatorijos ir 16 

bendruomenės sveikatos punktų. 

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikia viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė. Čia 

teikiamos stacionarinės ir ambulatorinės antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikia Ukmergės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras.  

Ukmergės rajono gyventojai, lyginant su kitų Vilniaus apskrities savivaldybių 

gyventojais, didžiąją dalį paslaugų gauna savo ligoninėje bei mažiausia dalis išvyksta gydytis į 

tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias ligonines. 
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      11 lentelė. Mirusių nuo pagrindinių priežasčių rodikliai 2012 – 2017 m. 

Mirusių dėl: 2012 m. 2013 m. 2014m. 2015m. 2016 m. 2017 m. 

Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų sk.100 000 gyv. 

Ukmergės r. 1121,5 1201,5 1036,7 1157,7 1134,1 1128,7 

Lietuva 775,5 789,8 768,1 812,0 805,5 795,9 

Vilniaus apskr. 665,0 676,5 661,7 683,5 664,5 617,4 

Mirusiųjų nuo piktybinių navikų sk. 100 000 gyv. 

Ukmergės r. 327,4 408,4 306,2 394,1 336,0 370,5 

Lietuva 267,7 266,2 273,8 287,4 285,8 282,7 

Vilniaus apskr. 229,5 238,5 251,2 248,5 244,8 237,1 

Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių sk. 100 000 gyv. 

Ukmergės r. 190,8 137,0 147,7 139,6 128,8 126,4 

Lietuva 122,5 122,2 113,8 110,4 106,8 99,4 

Vilniaus apskr. 127,3 120,9 109,1 106,3 101,2 92,1 

      Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

Didžiausias sergamumas Ukmergės rajone yra kvėpavimo sistemos ligomis, 

kraujotakos sistemos ligomis. Lyginant kelių metų bendro sergamumo įvairiomis organizmo sistemos 

ligomis pokyčius matyti, kad Ukmergės rajone sumažėjo sergamumas ausų ligomis, akių ligomis, 

kvėpavimo sistemos ligomis. Pastebimas mažėjimas žmonių, sergančių kraujotakos sistemos ligomis. 

 
    12 lentelė. Sergamumas kai kuriomis ligomis 2012–2017 m. 

Sergamumas dėl:  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Kvėpavimo sistemos ligų: 1000-čiui gyventojų  

Lietuva  427,0 401,5 318,3 280,4 302,7 311,1 

Vilniaus apskr.  458,1 434,6 321,8 321,8 311,5 314,1 

Ukmergės r.  448,0 401,5 320,8 271,2 310,5 305,8 

Kraujotakos sistemos ligų: 1000-čiui gyventojų  

Lietuva  304,0 336,4 239,4 246,1 246,3 247,7 

Vilniaus apskr.  260,9 280,5 215,3 215,3 210,6 207,1 

Ukmergės r.  365,2 336,4 289,4 265,0 266,1 262,7 

Akių ligų: 1000-čiui gyventojų  

Lietuva  159,2 178,2 152,1 159,1 160,3 160,6 

Vilniaus apskr. 176,3 196,1 160,9 160,9 159,5 155,7 

Ukmergės r. 197,6 178,2 165,6 162,6 168,7 146,8 
    Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

  

Rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir gyventojai dalyvauja įgyvendinant 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas 6 profilaktines sveikatos 

programas. Deja, rajono gyventojų aktyvumas dalyvaujant prevencinių priemonių programose, buvo 

nepakankamas. Ukmergės rajono savivaldybė atsilieka nuo Vilniaus teritorinės ligonių kasos 

aptarnaujamos teritorijos savivaldybių vidutinių rodiklių. Lyginant su jais gyventojų aktyvumu, 

atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje atsiliekame 15 proc., gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinėje programoje 51 proc., storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programoje – 14 proc., širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos priemonių programoje – 

12 proc., priešinės liaukos prevencinių priemonių programoje – 9 proc., vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis medžiagomis programoje – 24 proc. 

Visuomenės sveikatos pokyčiai – inertiškas ir daug laiko reikalaujantis procesas, todėl 

ją būtina stiprinti ir ugdyti nuo mažens. Kasmetinių mokinių profilaktinio sveikatos patikrinimo 

duomenis, regos bei laikysenos sutrikimų dažnis tarp Ukmergės rajono savivaldybės mokinių didėja. 

Savivaldybės mokinių tarpe, lyginant su Vilniaus apskrities ir Lietuvos vidurkiu, rečiau nustatyti 

stuburo iškrypimai, laikysenos, virškinimo sistemos sutrikimai, tačiau dažniau – regos sutrikimai. 
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Ypač didelį susirūpinimą kelia sveikatą žalojanti gyvensena ir socialinė vaikų aplinka: rūkymas, 

alkoholio vartojimas, mažas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, ankstyvi lytiniai santykiai ir 

nėštumas, patyčios, smurtas. 

VšĮ Ukmergės ligoninėje vykdomas projektas ,,VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio 

bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimas“, kuris finansuojamas Valstybės investicijų 

programos lėšomis. Darbuotojai ir pacientai džiaugiasi puikiai suremontuotomis  Ortopedijos – 

traumatologijos skyriaus patalpomis, įrengtas Diabetinės pėdos kabinetas, suremontuotos Vidaus ligų 

skyriaus patalpos. Savivaldybė VšĮ Ukmergės ligoninei 2018 m. patalpų remontui, paslaugų plėtimui, 

gydytojų rezidentūros rėmimo programai skyrė 140,4 tūkst. Eur. 

Savivaldybė 2018 m. Ukmergės PSPC e. sveikatos paslaugų plėtrai skyrė 20 tūkst. Eur. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių 

tinklo konsolidavimo ketvirtojo etapo planą. Plano tikslas – gerinti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų (toliau – paslaugos) kokybę, saugumą ir prieinamumą, tam racionaliai naudoti Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos finansinius, žmogiškuosius ir infrastruktūros išteklius. VšĮ Ukmergės 

ligoninės laukia nauji iššūkiai, teks žymiai sumažinti aktyvaus gydymo profilio lovas ir sumažinti 

pacientų hospitalizacijos rodiklius. 

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre vykdomi 2 projektai: Ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Ukmergės rajone. 

Ukmergės rajone tuberkulioze sergantiems asmenims planuojama teikti maisto talonus, kurių pagalba 

būtų galima užkirsti kelią tuberkuliozės ligos pablogėjimui ar atsparios vaistams formos išsivystymui.  

Kitas projektas pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas 

Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre. Projekto metu planuojama atnaujinti Ukmergės 

PSPC infrastruktūrą bei medicininę įrangą, baldus, kompiuterinę įrangą, įsigyti automobilius, skirtus 

pacientų lankymui namuose. Taip pat planuojamas registratūros patalpų, sanitarinių mazgų 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, procedūrinio kabineto remontas, DOTS kabineto ir 

priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas. Projektu tikimasi kokybiškesnių 

bei greitesnių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų teikimo.  

Plečiasi Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamos 

paslaugos ir veikla. Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų. Rajono savivaldybės administracija šiame projekte dalyvauja partnerio 

teisėmis. Projektas pradėtas įgyvendinti šiais metais, o įvairios jo veiklos numatytos iki 2020-tų metų. 

Bendra projekto vertė – 222,1 tūkst. Eur. Šio dvejus metus truksiančio projekto tikslas – padidinti 

rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius sveikatos elgsenos pokyčius.  

Per teorinius ir praktinius užsiėmimus planuojama ukmergiškius supažindinti su 

sveikos gyvensenos vertybėmis, jas įdiegti, didinti sveikatos raštingumą, skleisti gerąją patirtį, 

formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Veiklos numatytos įvairioms amžiaus grupėms – tiek 

moksleiviams, jų tėvams, tiek senjorams. 

Veiklų spektras yra labai platus: bus organizuojamos šviečiamieji renginiai, kuriuose 

bus galima išgirsti žinių iš medikų, sveikos gyvensenos ir mitybos specialistų, vyks praktiniai 

užsiėmimai – mankštos (lauke ir patalpose), sporto renginiai, netradicinės kūno kultūros pamokos, 

sveiko maisto gaminimo užsiėmimai, kitokios veiklos.  

Vykdant projektą „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“, įgyvendinamas Jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis, Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių 

medžiagų vartojimo mažinimo, smurto artimoje aplinkoje ir savižudybių prevencijos programa. 

Socialinė apsauga. Socialinė parama (išmokos). Didžiąją išlaidų socialinei paramai 

dalį 2018 metais sudarė valstybės biudžeto lėšos ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymui skirtos 

lėšos – 7980,6 tūkst. Eur, iš jų – 54,8 proc. šalpos išmokoms ir 30,7 proc. išmokoms vaikams. Išlaidos 

asmenų su sunkia negalia socialinei globai ilgalaikės (trumpalaikės) globos įstaigose – 7,6 proc., 

išlaidos mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti – 3,4 proc., 

laidojimo pašalpai – 2,6 proc. socialinei paramai skirtų lėšų.  
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4 pav. Valstybės biudžeto ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos 2018 metais. 

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 
 

 
5 pav. Savivaldybės biudžeto lėšų pasiskirstymas 2018 metais. 

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

Žemiau pateiktose lentelėse atliekama socialinei paramai skirtų valstybės biudžeto, 

valstybės deleguotų funkcijų vykdymui skirtų ir savivaldybės biudžeto lėšų bei šios paramos gavėjų 

analizė 2016–2018 metais. 
 

13 lentelė. Valstybės biudžeto lėšos socialinei paramai 2016 – 2018 metais 

Paramos rūšis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Gavė-

jai 

Lėšos 

tūkst. Eur 

Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Šalpos išmokos 2496 4300,0 2400 4260,6 2332 4365,

5 

Transporto išlaidų kompensacijos 75 12,3 73 8,4 76 8,8 

Išmokos vaikams 1443 676,1 1984 925,9 6941 2447,

9 

54,80%30,70%

2,60%

3,40%
7,60%

0,90%

Valstybinės šalpos išmokos

Išmokos vaikams

Laidojimo pašalpos

Socialinė parama mokiniams

Išlaidos asmenų su sunkia negalia socialinei globai

Kitos socialinės išmokos

46,60%

7,50%

21,90%

3,20% 8,20%

12,10%

0,50% Socialinė pašalpa

Socialinė globa suaugusiems

asmenims

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo

vandens ir karšto vandens išlaidų

kompensacija
Vienkartinė socialinė parama

Neįgaliųjų socialinės integracijos

programa

Socialinės gerovės programa

Kitos lėšos
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Būsto pritaikymo neįgaliesiems 

dalinis finansavimas 

6 20,6 5 17,4 5 8,6 

Būsto pritaikymo vaikams su sunkia 

negalia finansavimas 

x x 1 3,1 3 7,7 

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų dalinis finansavimas 

738 69,0 561 61,4 568 61,0 

Iš viso: x 5078,0 x 5276,8 x 6960,

9 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

14 lentelė. Valstybės deleguotų funkcijų vykdymui skirtos lėšos socialinei paramai 2016 – 2018 metais 

Paramos rūšis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Gavėjai Lėšos 

tūkst. Eur 

Socialinė parama mokiniams (parama 

mokinio reikmenims įsigyti ir 

mokinių nemokamas maitinimas) 

1489 323,9 1256 271,5 1207 268,4 

Parama mirties atveju 687 208,8 671 204,0 687 208,8 

Socialinė globa asmenims su sunkia 

negalia  

157 385,5 168 450,7 180 603,9 

Iš viso: x 918,2 x 926,2 x 1081,1 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

15 lentelė. Savivaldybės biudžeto lėšos socialinei paramai 2016 – 2018 metais 

Paramos rūšis 2016 m. 2017 m. 2018 m. 
Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Gavėjai Lėšos 

tūkst. 

Eur 

Gavėjai Lėšos 

tūkst. Eur 

Socialinės pašalpos 1443 1034,3 1541 969,2 1125 1025,3 

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo 

vandens išlaidų ir karšto vandens 

išlaidų kompensacijos 

4377 447,0 3834 382,5 3842 482,2 

Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų 

išlaikymas socialinės globos 

įstaigose 

39 150,2 37 145,2 34 166,3 

Finansinė pagalba (vienkartinės 

pašalpos ir kt.) 

321 48,0 393 59,7 413 70,8 

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje 

projektų dalinis finansavimas 

738 7,0 561 12,2 568 11,0 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 

programa 

x 64,2 x 68,2 x 180,3 

Socialinės gerovės programa x x x 118,5 x 266,7 

Iš viso: x 2147,7 x 2086,4 x 2202,6 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

Socialinės paslaugos. Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, užkirsti kelią asmens, 

šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, rajone planuojamos, organizuojamos ir 

teikiamos socialinės paslaugos. Kasmet išsamiai išanalizuojama ir įvertinama situacija, socialinių 

paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai, numatomos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros 
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kryptys, sudaromas priemonių planas, numatant socialinių paslaugų finansavimo šaltinius bei 

reikalingas lėšas.  

Socialinių paslaugų infrastruktūrą kiekvienoje vietovėje lemia socialinių paslaugų 

poreikiai, pasiūla bei savivaldybės ir kliento finansinės galimybės.  

Savivaldybės pavaldumo įstaigos – Ukmergės globos centras ir Ukmergės nestacionarių 

socialinių paslaugų centras, socialinės globos įstaigos, nevyriausybinės organizacijos užtikrina 

teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, didina jų įvairovę, gerina kokybę ir prieinamumą rajono 

gyventojams. Bendrąsias socialines paslaugas kaimo gyventojams savivaldybėje pavesta teikti 

kaimiškųjų seniūnijų socialiniams darbuotojams.  

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymui, kurio pagrindu savivaldybėms perduotą valstybinę vaiko teisių apsaugos funkciją 

nuo liepos 1 d. perėmė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos, atvejo vadybos ir pagalbos šeimoms bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) 

organizavimo funkcijos pavestos savivaldybei.  

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Ukmergės vaikų globos namai buvo perorganizuoti į Ukmergės 

globos centrą. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu patvirtino 

Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų 

planą, kuriame numatytos priemonės kaip iki 2020 m. vaikų globos namuose sumažinti vaikų skaičių 

iki 30. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-214 pakeistas 

socialinės globos normų aprašas. Siekiant įgyvendinti socialinės globos normų apraše įtvirtintas 

nuostatas parengtas naujas Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 

2018–2020 metų veiksmų planas, kuriame numatytos konkrečios pertvarkos priemonės. 

Per 2018 metus Ukmergės rajono savivaldybėje tėvų globos neteko 64 vaikai. 

Institucinėje globoje buvo 46 tėvų globos netekę vaikai. Ukmergės mieste įsteigti 2 bendruomeniniai 

vaikų globos namai, kuriuose 18 vaikų teikiamos bendruomeninės vaikų globos paslaugos. Yra 

paruošti 4 budintys globotojai. 13 vaikų nustatyta vaikų laikinoji globa tėvų prašymu.  

Ypatingas dėmesys yra skiriamas vaiko globos šeimoje skatinimui, todėl vienas iš 

globos centro uždavinių yra teikti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) paslaugas. Per 

2018 metus centre organizuotos dvi savitarpio paramos grupės globėjams, budintiems globotojams, 

globėjams giminaičiams, organizuoti gerosios patirties pasidalinimai, renginiai, susitikimai bei 

kelionės. Paslaugos buvo teikiamos: 

➢ norintiems įvaikinti, globoti (rūpintis) vaikus – 71 atveju;  

➢ budintiems globotojams – 168 atvejais (per metus paruošti 4 budintys globotojai); 

➢ globėjams – 53 atvejais;  

➢ globėjams giminaičiams – 70 atvejų; 

➢ globojamiems (rūpinamiems) vaikams – 84 atvejais;  

➢ bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams – 44 atvejais.  

➢ Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre teikiamos bendrosios ir specialiosios 

socialinės paslaugos. 

Siekiant suvienodinti metodinį vadovavimą, darbo su socialinės rizikos šeimomis 

tvarką, tolygiai paskirstyti darbuotojų darbo krūvį, užtikrinti vieningą darbuotojų mokymų 

organizavimą, 2018 metų pradžioje kaimo seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės 

rizikos šeimomis perkelti į Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrą. Socialinio darbo su 

šeimomis sektoriuje dirba 6 atvejo vadybininkai, kurie organizuoja specialistų pagalbą ir pagalbos 

plano sudarymą šeimai bei 24 socialiniai darbuotojai. 

 
16 lentelė. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre per 2018 m. suteiktos socialinės paslaugos.  

Eil. 

Nr. 

Socialinės paslaugos Gavėjai 

1. Informavimas, konsultavimas 3584  

2. Tarpininkavimas ir atstovavimas 1113  

3. Maitinimo organizavimas 1412  
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4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne Gavėjų apskaita nevedama  

5. Transporto organizavimas  157  

6. Sociokultūrinės paslaugos 264  

7. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas:  

 skalbimo paslaugos 39  

 skalbinių džiovinimo paslaugos 32  

 dušo paslaugos 26  

8. Pagalba į namus  135  

9. Atvejo vadyba 163 šeimos 

10. Socialinė priežiūra šeimoms, auginančioms vaikus 749  

11. Socialinė priežiūra socialinės rizikos asmenims 19  

12. Vaikų dienos socialinė priežiūra 23  

14. Dienos socialinė globa institucijoje 27 

15. Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose (Integrali 

pagalba) 

29   

16. Laikinas apnakvindinimas 32  

17. Apgyvendinimas nakvynės namuose 25  

18. Aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis 

išduota 378 

grąžino 203  

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

2018 m. viena iš prioritetinių socialinių paslaugų teikimo sričių išliko pagalba į namus. 

Siekiant didinti socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo kokybę, į šias paslaugas 

integruojant slaugos į namus paslaugas, skatinant kompleksinės integralios pagalbos asmens namuose 

paslaugų plėtrą, šeštus metus vykdomas Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas 

,,Integralios pagalbos teikimas Ukmergės rajone“.  

Nepaisant pastangų išlaikyti pagalbos reikalingą žmogų savo gyvenamojoje aplinkoje, 

vis dar išlieka didelis ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis. Šios paslaugos Ukmergės 

rajono gyventojams teikiamos visoje šalyje veikiančiose socialinės globos įstaigose, savivaldybės 

administracijai pasirašius socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis. Per 2018 metus buvo 

administruojamos 175 suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų 

kompensavimo sutartys.  

Esant dideliam dienos socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus ir neįgaliems 

asmenims poreikiui, ypatingas dėmesys skiriamas dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės 

nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtrai. Parengta projekto „Dienos socialinės globos 

paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra“ paraiška. Projekto partneris 

– Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su 

CVPA, parengtas techninis projektas, įvykę viešieji pirkimai rangos darbams atlikti ir pasirašius 

rangos sutartį vykdomi darbai.  

Atsižvelgta į namų netekusių, socialinius įgūdžius, ryšius praradusių, socialinės rizikos 

asmenų situaciją. Siekiant užtikrinti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose 

paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims, nuo 2018 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo 

Ukmergės nestacionarių paslaugų centro nakvynės namai. Per 2018 m. nakvynės namuose laikino 

apnakvindinimo paslaugas gavo 32 asmenys, laikino apgyvendinimo – 25.   

Svarbus vaidmuo teikiant socialines paslaugas tenka nevyriausybinėms organizacijoms. 

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga ir Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija, įgyvendindamos 

savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas Socialinių paslaugų teikimo programas,  prisideda prie 

pagalbos į namus paslaugų teikimo. Per 2018 m. šias paslaugas gavo 42 rajono gyventojai, iš jų 27 

gyvenantys kaimo vietovėse. Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga įgyvendina „Sutrikusią inkstų 

funkciją turinčių neįgaliųjų  pavėžėjimo į UAB ,,Nefrologų pagalba““ programą, 2018 metais 

pavėžėjimo paslaugos buvo teikiamos 6 neįgaliesiems.  



23 

 

Nuo 2012 m. per savivaldybę finansuojami neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. Juos vykdo 5 rajone 

veikiančios organizacijos.  

 
17 lentelė. 2018 m. įgyvendinant projektus pasiekti rezultatai 

Organizacijos, įgyvendinusios projektą, 

pavadinimas 

Paslaugas gavusių 

asmenų skaičius  

Iš jų: 
suaugusių 

neįgaliųjų 

neįgalių 

vaikų 

šeimos 

narių 

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras 52 52 - - 

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija 232 213 11 8 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

,,Ukmergės Viltis“ 

48 36 12 - 

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga 210 187 5 18 

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras 26 25 1 - 

Viso 568 513 29 26 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

2018 m. dienos socialinės priežiūros paslaugas 8 vaiko dienos centruose gavo 162 

vaikai iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.   

 
18 lentelė. Vaiko dienos centrų finansavimas ir pasiekti rezultatai 2018 metais. 

Eil. 

Nr. 

Organizacijos pavadinimas Vaikų 

skaičius 

Skirtas finansavimas, Eur 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

1. VšĮ ,,Gelbėkit vaikus“ Ukmergės vaiko dienos 

centras   

20 16138,00 2736,00 

2. Ukmergės rajono III Antakalnio kaimo 

bendruomenės vaiko dienos centras   

20 16138,00 1614,00 

3. Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo 

bendruomenės vaiko dienos centras   

30 16048,00 3000,00 

4. Ukmergės rajono Deltuvos miestelio bendruomenės 

vaiko dienos centras 

22 16138,00 1640,00 

5. Ukmergės rajono Varinės kaimo bendruomenės 

vaiko dienos centras   

18 11600,00 3000,00 

6. Ukmergės rajono Pabaisko kaimo bendruomenės 

vaiko dienos centras   

16 12911,00 1435,00 

7. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 

vaiko dienos centras   

16 9699,00 2465,00 

8. Ukmergės rajono Dainavos kaimo bendruomenės 

vaiko dienos centras   

20 16096,00 1610,00 

 Iš viso: 162 114 768,00 17 500,00 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

Siekiant sudaryti sąlygas šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas 

paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, rajone 

vykdomas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Kompleksinių 

paslaugų šeimai plėtra Ukmergės rajone“. Projektą įgyvendina du savivaldybės partneriai: VšĮ 

„Ukmergės šeimos centras“ konsultuoja, tarpininkauja besikreipiantiems dėl pagalbos asmenims, 

informuoja apie teikiamas paslaugas rajone; VšĮ „Lyderių karta“ teikia paslaugas įstaigoje – 

psichosocialines, mediacijos, teisinės pagalbos, šeimos įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, 

vaikų priežiūros. Paslaugos orientuotos į šeimas, projekto dalyviai gali gauti ne vieną projekte 
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siūlomą paslaugą. Per 2018 metus nemokamomis projekto paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 900 

unikalių Ukmergės miesto gyventojų.  

VšĮ Ukmergės šeimos centre 2018 metais besilaukiančioms šeimoms ir šeimoms, 

auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus buvo organizuojami meninės saviraiškos užsiėmimai; 

besilaukiančioms moterims pasiūlyti BODYMIND užsiėmimai, paskaitos apie vaikų auklėjimą, jų 

raidą, prieraišumą, taip pat paskaitos, orientuotos į jaunų šeimų santykių gerinimą ir kt. temomis. 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. rajone buvo įsteigta nauja Tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus pareigybė. Koordinatorius vadovauja Vaiko gerovės komisijai, analizuoja 

informaciją susijusia su vaiku ir jo aplinka, priima sprendimą dėl prevencinių ir pagalbos priemonių 

teikimo vaikui ir jo šeimai, organizuoja bendrus pasitarimus su paslaugas teikiančiomis 

institucijomis.   

 

 
 6 pav. Rajono mokiniams skirtos priežiūros priemonių skaičius 

   Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

          
         7 pav. Rajono mokiniams skirtos minimalios priežiūros priemonės  

         Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 
 

Reikia pasidžiaugti, kad nors ir mažais žingsneliais, bet bendromis visų institucijų 

darbuotojų pastangomis, šeimos keičia gyvenimo būdą, lanko pozityvios tėvystės įgūdžių mokymus, 

specialistų konsultacijas. 2018 metais sudarytas Ukmergės rajono savivaldybėje teikiamų viešųjų 

paslaugų žemėlapis. Savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinta Šeimos reikalų komisija, kuri aptars 

būtinų paslaugų plėtrą 2019 ir vėlesniais metais. 

Įgyvendinama Užimtumo didinimo programa, vykdomos Neįgaliųjų socialinės 

integracijos ir Socialinės gerovės programos. 

Siekiant užtikrinti kokybiškų ir prieinamų socialinių paslaugų teikimą vietos 

gyventojams, savivaldybė dalyvauja tarpinstitucinėse programose. Įgyvendinamos Nacionalinėje 

neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 m. programoje, Prekybos žmonėmis ir kitose 

programose numatytos priemonės.  

9
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Siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje 

aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino Ukmergės 

rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016–

2020 m. programą, kurios tikslas – mažinti smurtą artimoje aplinkoje apraiškas Ukmergės rajone.  

Viešasis saugumas. Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvoje 2018 metais užregistruotų nusikalstamų veikų 

skaičius (57830), palyginus su 2017 metais (63846), sumažėjo beveik 9,4 % (6016). Didžiausią dalį 

užregistruotų nusikalstamų veikų sudarė nusikaltimai – 92,8 % (53651), baudžiamieji nusižengimai 

sudarė 7,2 % (4179). 

Saugumo situaciją Ukmergės rajone iš dalies apibūdina statistika apie užregistruotas 

nusikalstamas veikas, bei jų kitimo tendencijos. Ukmergės rajone per 2018 metus užregistruotos 616 

nusikalstamos veikos (2017 m. – 603, 2016 m. – 523, 2015 m. – 557, 2014 m. – 864, 2013 m.  – 935, 

2012 m. – 991), iš jų: 581 nusikaltimai ir 35 baudžiamieji nusižengimai. Nusikalstamų veikų ištyrimo 

procentas eilę metų išlieka stabilus, ištiriama apie pusę nusikalstamų veikų (2017 m. – 64 %, 2016 

m. – 48,4 %, 2015 m. – 56,7 %, 2014 m. – 56,6%, 2013 m.  – 53%, 2012 m. – 56,9%). 2018 m. ištirta 

57 % nusikalstamų veikų.  
 

19 lentelė. Duomenys apie nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus Ukmergės rajono savivaldybėje 

Užregistruota ir ištirta nusikaltimų 

 2017 2018 

Iš viso užregistruota 578 581 

      ištirta 363 397 

Viešose vietose užregistruota 43 59 

      ištirta 32 22 

Gatvėse užregistruota 15 25 

      ištirta 13 6 

Užregistruota ir ištirta baudžiamųjų nusižengimų 

 2017 2018 

Iš viso užregistruota 25 35 

      ištirta 17 22 

Viešose vietose užregistruota 4 6 

      ištirta 4 2 

Gatvėse užregistruota 3 3 

      ištirta 3 1 
Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos 

 

Ukmergės rajono savivaldybė jau eilę metų iš savivaldybės biudžeto finansuoja 

Ukmergės rajono policijos komisariato vykdomą prevencinę programą ,,Prevencija“. Programa skirta 

užtikrinti moksleivių teisinės savimonės bei pareigos suvokimo ugdymą, atitraukti jaunimą nuo 

socialiai nepageidaujamos veiklos, skatinti policijos, švietimo įstaigų bei rajono bendruomenės 

bendradarbiavimą, ugdyti ir skatinti rajono gyventojų pilietiškumą, skleisti saugios kaimynystės 

idėjas. Dalis programai skirtų lėšų panaudota tęstinio prevencinio projekto „Saugaus eismo klasė“ 

vykdymui. Saugaus eismo klasėje eismo taisyklių mokomi jaunieji dviratininkai, pradinukai, 

ikimokyklinukai. Programos lėšos panaudotos organizuojant jaunųjų policijos rėmėjų žygį. Taip pat 

buvo organizuotas „Saugiausios ir sveikiausios Ukmergės rajono seniūnijos“ konkursas, buvo 

surengtas teisinių žinių konkursas „Temidė“. Užugiryje, Prezidento Antano Smetonos dvare, buvo 

organizuotas pirmasis respublikinis policijos rėmėjų sąskrydis, o Ukmergės kraštotyros muziejuje 

buvo surengta paroda „Lietuvos policijai 100“. 

Eismo saugumo situaciją rajone liudija statistika apie eismo įvykius.  
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20 lentelė. Duomenys apie įskaitinius eismo įvykius Ukmergės rajono savivaldybėje  

  2012 m. 2013 m. 2014 

m. 

2015 m. 2016 

m. 

2017 

m. 

2018 m. 

Įskaitiniai 

eismo įvykiai 

 30 30 21 15 22 21 24 

Jų metu 

asmenų žuvo  

 5 5 4 0 6 1 2 

Jų metu 

asmenų 

sužalota  

 33 23 21 20 21 26 25 

Šaltinis: Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos 

 

Ukmergės rajone 2018 m. užregistruota 198 gaisrai, kai tuo tarpu 2017 m. – 168, o 2016 

m. – 164 gaisrai. Paskutinius dvejus metus gaisruose žuvusių žmonių nebuvo. Pernai ugniagesiai 

gaisruose išgelbėjo 3 žmones, 2017 m. – 1, o 2016 m. – 5 žmones. 

Siekiant didinti priešgaisrinės saugos efektyvumą, užtikrinti žmonių saugumą, 

Ukmergės rajono savivaldybė kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 

Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo valdyba vykdo tęstinį prevencinį projektą ,,Priešgaisrinė sauga“. 

Pagrindiniai šio projekto tikslai: 

➢ efektyvesnė Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prevencinė veikla, šviečiant 

Ukmergės rajono gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais; 

➢ rajono gyventojų pilietiškumo ugdymas ir skatinimas. 

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba vykdo prevencinį projektą ,,Tapk 

savanoriu ugniagesiu – padėk artimui“. Šio projekto pagrindiniai tikslai: 

➢ gaisrinės saugos žinių skleidimas Ukmergės rajono gyventojams, jų gaisrinės saugos kultūros 

tobulinimas ir švietėjiškos veiklos vystymas; 

➢ savanoriškų ugniagesių junginių būtinumo, privalumų bei naudos sklaida ir viešinimas, narių 

skaičiaus didinimas. Savanorių ugniagesių teorinio ir praktinio parengimo organizavimas; 

➢ jaunųjų ugniagesių judėjimo ir švietėjiškos veiklos vystymas Ukmergės rajono švietimo 

įstaigose; 

➢ saugios savivaldybės koncepcijos propagavimas ir jos vystymas. 

 

NVO sektorius. Rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) įneša ne-

menką indėlį į krašto gerovę. 2018 m. Ukmergės rajone veikė apie 160 NVO. Dažniausiai šios 

organizacijos savo veiklą vykdo kultūros, sporto, socialinėje srityje. Rajone įsikūrę net 42 

bendruomenės (2 mieste, 40 kaimuose), apjungiančios ir aktyvinančios vietos gyventojus bendrai 

veiklai.  

NVO projektų finansavimui savivaldybės biudžete kasmet numatomos lėšos – 

nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa.  Šiomis lėšomis kasmet finansuojami rajono 

nevyriausybinių organizacijų konkursui teikiami projektai, kofinansuojami NVO, teikiančių į įvarius 

fondus paraiškas dėl finansavimo, projektai, organizuojami mokymai NVO veiklai aktualiai 

klausimais. Kasmet finansuojama apie 60 NVO (NVO rėmimo programa) projektų,  kultūros ir 

kūrybinės veiklos skatinimo bei etninės kultūros - 32 projektai, kofinansuojami 5-7 projektai, 

organizuojami 2 seminarai, konferencijos. 

                      2018 m. buvo organizuotas NVO kompetencijų ugdymo mokymų ciklas ir konferencija. 

Mokymuose dalyvavo 92 nevyriausybinių organizacijų atstovai. Žmonės turėjo galimybę pagilinti 

žinias buhalterinės apskaitos, projektų rengimo ir valdymo srityse, mokėsi dirbti komandoje, būti 

verslūs, susiburti bendrai veiklai. 

  Sportas. Siekiant įgyvendinti projektą „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“, 

„Šilo“ progimnazijos baseinas ir dalis patalpų perduota Sporto centrui; pradėta šių patalpų renovacija. 

Bus įrengtos ir tinkamai paruoštos patalpos stalo teniso ir šachmatų užsiėmimams, prie baseino bus 
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įrengtas negilus baseinas ankstyvojo amžiaus vaikams. Įgyvendinamų projektų tikslas – ugdymo 

paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant sporto bazę. 

Ukmergės rajone visiems miesto ir kaimo gyventojams sudaromos sąlygos dalyvauti 

sveikatingumo ir sporto renginiuose. Švietimo ir sporto skyrius, Sporto centras kartu su sporto 

klubais, seniūnijomis, sporto šakų federacijomis surengė virš 200 varžybų ir sveikatingumo renginių, 

kuriuose savivaldybės administracijos duomenimis dalyvavo apie 8000 sporto mėgėjų. Tradiciniai 

sporto renginiai, kuriuose sulaukiama didelio dalyvių ir žiūrovų skaičiaus: bėgimas „Pabaiskas-

Ukmergė“, Ukmergės miesto šventės sporto varžybos ir žaidimai, Respublikinės žirgų ristūnų 

varžybos, Kalėdinis šeimų futbolo turnyras. Jau ne pirmi metai rajono gyventojai aktyviai dalyvauja 

Fabrikų kroso etapų dviračių ir bėgimo varžybose, tinklinio turnyre. Didelio susidomėjimo sulaukė 

netradiciniai renginiai – Pirties diena „Duodam garo Ukmergėj 2018“ bei Plento dviračių lenktynių 

etapas. 

Švietimo ir sporto skyrius kartu su Sporto centru 2017–2018 m. m. surengė rajono 

mokinių sporto žaidynes, kurių programoje – 13 sporto šakų varžybos. Šiose žaidynėse buvo 

sudarytos sąlygos dalyvauti visoms rajono mokykloms. Geriausios mokyklų komandos atstovavo 

rajonui Lietuvos mokinių sporto žaidynių varžybose. Sporto centro bei klubų auklėtiniai Europos ir 

Pasaulio čempionatuose laimėjo prizinių vietų, pasiekė aukštų rezultatų Lietuvos suaugusiųjų, 

jaunimo, jaunių ir jaunučių čempionatuose. Visoms rajono ugdymo įstaigoms sudaromos sąlygos 

nemokamai organizuoti plaukimo užsiėmimus sporto centro baseine, skatinamas bendrojo ugdymo 

mokyklų antrų klasių mokinių mokymas plaukti. Atlikus modernizavimo darbus, padaugėjo ir 

suaugusiųjų baseino lankytojų. 

Ukmergės rajono nevyriausybinėms sporto organizacijoms, reprezentuojančioms 

rajoną šalies ir užsienio sporto renginiuose iš savivaldybės biudžeto skirta 18 tūkst. Eur. Siekiant 

užtikrinti tinkamą Ukmergės atstovavimą Regionų krepšinio lygos A diviziono varžybose, VšĮ sporto 

klubui „Olimpas“ skirta iš rajono biudžeto 17 tūkst. Eur, o moterų krepšinio komandai „Vilkmergė“, 

dalyvaujančiai MultiGyn ir Baltijos šalių čempionate – 24 tūkst. Eur. 2018 metais organizuotas 

geriausiųjų rajono sportininkų, jų trenerių, sporto mokytojų, seniūnijų atstovų, kūno kultūros 

mokytojų apdovanojimas. 

 

2. VIDAUS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Teisinė bazė. Ukmergės rajono savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir vidaus dokumentais: Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamentu, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatais ir kitais savivaldos 

institucijų veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Organizacinė struktūra. Ukmergės rajono savivaldybės taryba yra atstovaujamoji 

institucija, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, kuriai vadovauja 

tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras. 

2015 metų balandžio 14 dieną įvyko pirmasis naujai išrinktos Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu prisiekė gyventojų tiesiogiai išrinktas savivaldybės meras 

ir dar 24 Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės taryba išrinkta 2015–2019 m. kadencijai. 2018 

m. sausio 1 d. Savivaldybės tarybos narių amžiaus vidurkis – 52,64 metų (jauniausiam – 29 metai, 

vyriausiam – 68 metai), Savivaldybės taryboje dirba 18 vyrų (72 proc.) ir 7 moterys (28 proc.).  

Sudaryti 6 komitetai, kurių pagrindinės funkcijos yra Tarybai teikiamų klausimų 

preliminarus nagrinėjimas, išvadų bei pasiūlymų teikimas, įstatymų laikymosi, Tarybos sprendimų, 

mero potvarkių vykdymo kontrolė: 

➢ Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas;  

➢ Kaimo ir aplinkosaugos komitetas;  

➢ Savivaldybės ūkio komitetas; 

➢ Sveikatos ir socialinės paramos komitetas;  

➢ Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas;  

➢ Kontrolės komitetas. 
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7 Tarybos nariai (28 proc.) išrinkti pagal Darbo partijos rinkimų sąrašą, 6 (24 proc.) – 

pagal Lietuvos socialdemokratų partijos rinkimų sąrašą, 5 (20 proc.) – pagal Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos rinkimų sąrašą, 4 (16 proc.) – pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 

demokratų rinkimų sąrašą, 2 (8 proc.) – pagal Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) rinkimų sąrašą, 1 

(4 proc.) – pagal visuomeninio rinkimų komiteto „N. Puteikio komanda“ rinkimų sąrašą. 

Sutartį dėl valdančiosios koalicijos sudarymo Ukmergės rajono savivaldybės taryboje 

pasirašė Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės skyriaus pirmininkas, Darbo partijos Ukmergės 

skyrius pirmininkas ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Ukmergės skyriaus 

pirmininkas.  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovai, 

išrinkti į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą, sudarė mažumos (opozicinę) koaliciją.  

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariai Savivaldybės taryboje veikia susivieniję į 

5 frakcijas: 

Savivaldybės tarybos daugumą atstovaujančios frakcijos: 

➢ Darbo partijos frakcija;         

➢ Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija;       

➢ Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. 

 

          Savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) atstovaujančios frakcijos: 

➢ Valstiečių ir žaliųjų frakcija; 

➢ Sąjūdžio frakcija. 

Viena Tarybos narė nepriklauso jokiai frakcijai.  

Ukmergės rajono savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos 

direktorius. Savivaldybė administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai.  

         Ukmergės rajono savivaldybės administracija yra juridinis asmuo, kurį sudaro 

struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir 

struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos. Savivaldybės administracijos struktūra patvirtinta 

2015 m. spalio 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-177.  

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvyko šie esminiai pasikeitimai: socialinio darbo su rizikos 

šeimomis organizavimo funkcijos perduotos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui, 

žemės ūkio funkcijų vykdymas iš seniūnijų perduotas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių, seniūnijų 

buhalterinė apskaita integruota į vieningą administracijos apskaitos sistemą ir perduota tvarkyti Turto 

valdymo ir apskaitos skyriui.  

Administracijos struktūra dar kartą keitėsi nuo 2018 m. liepos 1 d., priėmus naujos 

redakcijos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Reorganizuotas Vaiko teisių apsaugos ir 

socialinės paramos skyrius ir jo pagrindu įsteigtas Socialinės paramos skyrius ir du jo poskyriai: 

Socialinių paslaugų poskyris ir Socialinių išmokų poskyris. Įsteigta duomenų apsaugos pareigūno 

pareigybė. 

Savivaldybės administracijos struktūra:  

Skyriai: Architektūros ir urbanistikos, Centralizuoto vidaus audito, Civilinės 

metrikacijos, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių, Investicijų ir užsienio ryšių, Kultūros ir 

turizmo, Personalo ir dokumentų valdymo skyrius ir jo poskyriai: Personalo ir dokumentų valdymo, 

Ūkinio aptarnavimo; Statybos ir infrastruktūros, Strateginio planavimo ir biudžeto, Švietimo ir 

sporto, Teisės, Turto valdymo ir apskaitos skyrius ir jo poskyriai: Apskaitos, Turto ir įmonių 

valdymo; Socialinės paramos skyrius ir jo poskyriai: Socialinių paslaugų, Socialinių išmokų; 

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius ir jo poskyriai: Rinkliavų, Viešosios tvarkos ir 

aplinkosaugos; Viešųjų pirkimų, Žemės ūkio ir kaimo plėtros.  

Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius: jaunimo reikalų 

koordinatorius, Savivaldybės gydytojas, specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorius, specialistas duomenų apsaugai. 

Struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, 

Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių, Želvos, Žemaitkiemio. 
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Žmogiškieji ištekliai. Nustatytas didžiausias leistinas savivaldybės administracijos 

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių skaičius – 225 nuo 2018 

m. sausio 1 d. 
 

21 lentelė. Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  

skaičius 2019 m. sausio 1 d. 

 Administracija Seniūnijos Iš viso 

Etatų skaičius 124 101 225 

Iš jų: 

Valstybės tarnautojų 78 21 99 

Darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis 

46 80 126 

Šaltinis: Savivaldybės tarybos Sekretoriatas ir Savivaldybės administracija 

 

22 lentelė. Administracijos valstybės tarnautojų kvalifikacinės klasės 2017–2018 m. 

Kvalifikacinės klasės 2017 2018 

I kvalifikacinė klasė 20 23 

II kvalifikacinė klasė 55 58 

III kvalifikacinė klasė 14 13 

Iš viso: 89 94 
Šaltinis: Savivaldybės tarybos Sekretoriatas ir Savivaldybės administracija 

 

Ukmergės rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojai tobulino administracinius 

gebėjimus, nuolat kėlė profesinę kvalifikaciją. 

 

 

 

 

8 pav. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal amžių 
Šaltinis: Savivaldybės tarybos Sekretoriatas ir Savivaldybės administracija 
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9 pav. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos dirbančiųjų pasiskirstymas pagal lytį 
Šaltinis: Savivaldybės tarybos Sekretoriatas ir Savivaldybės administracija 

 

Planavimo sistema. Ukmergės rajono savivaldybė, vykdydama jai pavestas funkcijas, 

vadovaujasi Ukmergės rajono savivaldybės 2014–2020 m. ilgalaikės plėtros strategija, Vilniaus 

regiono 2014–2020 m. plėtros planu. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. spalio 27 d. 

sprendimu Nr. 7-246 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo 

tvarkos aprašą. 

Finansiniai ištekliai. 2018 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, 

pajamos ir sandoriai sudarė 38482,2 tūkst. Eur arba 100,9 proc. planuotų patikslintų pajamų. 

Neįskaitant dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 

22252,9 tūkst. Eur pajamų.   

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane patvirtintų investicijų 

projektų įgyvendinimui 2018 m. į savivaldybės biudžetą gauta 2970,9 tūkst. Eur iš Europos Sąjungos 

ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei 103,0 tūkst. Eur dotacijų iš valstybės biudžeto. 

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (einamiesiems 

tikslams) savivaldybės biudžetui buvo skirta 2914,0 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 

7365,5 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti – 570,1 tūkst. Eur, kelių priežiūros ir 

plėtros programai vykdyti – 1678,3 tūkst. Eur. Valstybės investicijų programoje numatytų projektų 

finansavimui buvo skirta 356,0 tūkst. Eur. 

Patikslintas 2018 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 20066,7 tūkst. 

Eur, gauta 20640,8 tūkst. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 102,9 proc. Didžiausią 

surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 17936,8 tūkst. 

Eur. Šio mokesčio gauta 185,8 tūkst. Eur daugiau negu planuota. 

Turto mokesčių gauta 1249,3 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas 

nekilnojamojo turto mokestis – į biudžetą gauta 620,2 tūkst. Eur (39,4 tūkst. Eur daugiau nei 2017 

m.),  žemės mokesčio gauta 615,3 tūkst. Eur (56,0 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.).  
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 10 pav. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamos  
 Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

2018 m. savivaldybės biudžeto išlaidos, įskaitant visus finansavimo šaltinius, tame 

tarpe  Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, 2017 m. nepanaudotą 

savivaldybės biudžeto pajamų dalį bei skolintas lėšas, sudarė 39301,5 tūkst. Eur. 

 

 
11 pav. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto asignavimai 
Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

 

Informacinės technologijos. Ukmergės rajono savivaldybėje visų darbuotojų darbo 

vietos kompiuterizuotos.  20 proc. visų kompiuterių sudaro nešiojamieji kompiuteriai ir planšetiniai 

įrenginiai. Nešiojamuosius kompiuterius turi 100 proc. vadovų, 80 proc. padalinių vadovų ir 16 proc. 

Gyventojų pajamų 

mokestis 17936,8
Turto mokesčiai 

1249,3

Prekių ir paslaugų 

mokesčiai 1454,7

Kitos pajamos 

1538,8

Turto realizavimo 

pajamos73,3ES finansinės 

paramos lėšos, 

kt.tarptautinės 

paramos lėšos 

3054,1,0

Specialios 

tikslinės dotacijos 

valstybinėms 

(perduotoms 

savivaldybėms) 

funkcijoms  

11205,6

Kelių priežiūros ir plėtros 

programa; 1678,3

Kitos tikslinės 

lėšos 291,3

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 

PAJAMOS (tūkst. Eur)

Smulkaus ir 

vidutinio verslo 

bei turizmo 

plėtros pograma; 

468,7

Kaimo plėtros 

programa; 1078,6

Viešosios 

infrastruktūros 

plėtros programa; 

4890,5

Aplinkos 

apsaugos 

programa; 2138,3

Žinių visuomenės 

plėtros programa; 

16057,6
Sveikatos 

apsaugos ir 

socialinės 

paramos 

programa; 6400,6

Kultūros paslaugų 

plėtros programa; 

3008,9

Kūno kultūros ir 

sporto plėtros 

programa; 162,1

Savivaldybės 

valdymo 

programa; 5096,2

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS (tūkst. EUR)
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specialistų. Visi savivaldybės darbuotojai turi prieigą prie interneto ryšio. Apie 70 proc. Ukmergės 

rajono savivaldybės darbuotojų turi ECDL pažymėjimus.  

Administracijoje ir teritoriniuose padaliniuose įdiegtos pagrindinės informacinės 

sistemos – Finansų valdymo ir apskaitos, Dokumentų valdymo ir elektroninių paslaugų teikimo, 

Mokesčių ir rinkliavų administravimo, Socialinės paramos administravimo ir kitos sistemos. Nuo 

2017 metų savivaldybės administracija pradėjo dirbti su elektroniniais dokumentais, visi teisės aktai 

ir dauguma siunčiamų raštų pasirašomi elektroniniu parašu. 

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos, savivaldybė pradėjo teikti elektronines paslaugas. 

Vykdyto centralizuoto projekto metu 65 savivaldybės teikiamos paslaugos perkeltos į elektroninę 

erdvę. Dabar rajono gyventojai ir juridiniai asmenys per portalą www.epaslaugos.lt, bet kuriuo paros 

metu, jiems patogiu laiku nepriklausomai nuo savivaldybės darbo laiko, gali pateikti prašymus 

įvairioms pažymoms ar leidimams gauti, deklaruoti gyvenamąją vietą, ar pateikti skundą 

savivaldybei, gauti kitas paslaugas.  

Savivaldybės administracijos atskiri pastatai ir teritorinių padalinių pastatai sujungti į 

vieną kompiuterių tinklą optinėmis ryšio linijomis. Mieste esančiose patalpose taip pat įrengta 

bevielio duomenų ryšio perdavimo sistema. Bevielis ryšys dengia apie 100 proc. visų mieste esančių 

patalpų. 90 proc. Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų turi fiksuotą telefoninį ryšį (vienam 

darbuotojui vienas tel. numeris). Seniūnijose – 50 proc. darbuotojų turi fiksuotą telefoninį ryšį 

(vienam darbuotojui vienas tel. numeris). 50 proc. darbuotojų turi tarnybinį mobilųjį ryšį. Tarnybinį 

mobilųjį ryšį turi 100 proc. vadovų ir teritorinių padalinių vadovų bei 10 proc. specialistų.  

Vidaus kontrolė. Centralizuotas vidaus audito skyrius yra savivaldybės administracijos 

struktūrinis padalinys, savivaldybės tarybos įsteigtas atlikti vidaus auditą ar Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijoje, kituose savivaldybei pavaldžiuose ir (arba) jos valdymo sričiai 

priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse. Centralizuotas vidaus audito skyrius yra tiesiogiai 

pavaldus ir atskaitingas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui, kuris yra 

nepriklausomas nuo vertinamos savivaldybės administracijos ar kito viešojo juridinio asmens veiklos, 

jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas. Skyrius savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vidaus audito metodika, Vietos 

savivaldos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, Skyriaus 

nuostatais, patvirtintais Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus. Skyriaus tikslai 

– padėti didinti Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, kitų savivaldybei pavaldžių ir (arba) 

jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir 

kitus veiklos planus, programas ir procedūras. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią 

tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos bei visų jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epaslaugos.lt/
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III SKYRIUS 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE PROGRAMAS 

 

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BEI TURIZMO PLĖTROS PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija  

Ukmergės kraštotyros muziejus 

Kodas 188752174 

 

190346558 

Vykdytojas (-ai) Savivaldybės administracija 

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Kultūros ir turizmo skyrius  

Ukmergės kraštotyros muziejus 

 VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo 

informacijos centras“ 

Vilniaus prekybos pramonės amatų rūmai, 

Ukmergės filialas 

Statybos ir infrastruktūros skyrius  

Kodas 1 

2 

7 

9 

9.3 

9.4 
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Programos parengimo 

argumentai: 

Programa sukurta siekiant sudaryti palankias sąlygas verslo bei 

turizmo plėtrai Ukmergės rajone. Tikimasi, kad programa skatins 

rajono gyventojų verslumą, sudarys sąlygas didesnio turistų srauto 

pritraukimui į rajoną, pagerins turizmo viešąją infrastruktūrą, 

rinkodarą, didins rajono turistinį patrauklumą.  

Ilgalaikis prioritetas: Konkurencingumo didinimas ir palankios 

verslui aplinkos kūrimas Kodas 1 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti palankią ekonominę aplinką sudarant 

sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, 

skatinant atvykstamąjį ir vietos turizmą 

Kodas 
 

1 

 

Programos aprašymas: 

Išplėtotas smulkus ir vidutinis verslas daro didelę įtaką viso rajono plėtrai, atsiranda naujų darbo 

vietų kūrimo galimybės, didėja socialinis stabilumas. Programos įgyvendinimas padės didinti 

savivaldybės patrauklumą investicijoms, didins gyventojų verslumo lygį, skatins turizmą rajone. 

Tikimasi, kad bus pritraukta daugiau investuotojų tiek turizmo, tiek kitose srityse, bus plėtojamas 

verslas ir didinamas rajono konkurencingumas.  

Efekto vertinimo kriterijus: 

Tiesioginės užsienio investicijos rajone, tenkančios vienam rajono gyventojui (pokytis lyginant su 

praėjusiais metais), proc.  

Programos 

tikslas 

Sudaryti palankią aplinką smulkaus ir vidutinio verslo 

plėtrai bei inovacijų diegimui 

Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Įgyvendinant tikslą bus kuriama palanki aplinka smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, siekiama 

sudaryti galimybes naujų verslo subjektų atsiradimui, siekiama išlaikyti jau veikiančius verslo 

subjektus.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Iš SVV fondo paramą gavusių verslo subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais), 

proc.  
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1 uždavinys. Skatinti verslumą Ukmergės rajone 

Programa siekiama skatinti verslumą Ukmergės rajone. Planuojama įrengti Tolerancijos centrą, 

organizuoti įvairias verslumo skatinimo kampanijas, įgyvendinti su verslumo skatinimu susijusius 

projektus.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą savivaldybėje, įsigijus verslo liudijimą, skaičius 

 

2 uždavinys. Didinti rajono įmonių konkurencingumą 

Rajono konkurencingumo didinimas – vienas iš Savivaldybės uždavinių. Programoje šiam 

uždaviniui įgyvendinti numatyta parama smulkiam ir vidutiniam verslui (Ukmergės rajono SVV 

rėmimo fondas). 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Iš SVV fondo paramą gavusių verslo subjektų skaičius  

 

3 uždavinys. Kurti gerą ir investicijoms patrauklų Ukmergės rajono įvaizdį 

Siekiant įgyvendinti uždavinį, Ukmergės rajono savivaldybė planuoja dalyvauti įvairiose parodose 

bei įgyvendinti įvairias rinkodaros priemones.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įgyvendintų rinkodaros priemonių skaičius  

Parodų, mugių, kuriose dalyvauta, skaičius  

Įvykusių oficialių delegacijų vizitų į miestus partnerius užsienyje, per einamuosius kalendorinius 

metus, skaičius  

Renginių, kuriuose dalyvauja miestų partnerių atstovai, skaičius 

 

Programos 

tikslas 

Skatinti vietos ir atvykstamąjį turizmą rajone, 

panaudojant kultūros paveldą bei gamtos išteklius 

Kodas 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Šiuo programos tikslu siekiama pritaikyti rajono gamtos išteklius ir kultūros paveldo objektus 

lankymui, taip skatinant vietos ir atvykstamąjį turizmą. 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Apsilankiusių VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre turistų skaičiaus pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais), proc.  

Pritaikytų lankymui objektų skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc.  

 

1 uždavinys. Gerinti viešąją turizmo infrastruktūrą rajone 

Siekiant gerinti viešąją turizmo infrastruktūrą planuojama sutvarkyti kuo daugiau kultūros paveldo 

objektų ir pritaikyti juos lankymui. Numatoma esamų lankytinų objektų ir esamos turizmo 

infrastruktūros priežiūra. Taip pat numatomas naujos turizmo infrastruktūros įrengimas: 

informaciniai stendai, ženklai, nuorodos, poilsio aikštelės ir kt. Planuojama turizmui pritaikyti 

rajono gamtos išteklius: Šventosios ir Siesarties upes, ežerus, mitologinius akmenis, Veprių kraterį.  

Siekiant kuo didesnio informuotumo, planuojama išleisti ir platinti informacinius leidinius apie 

rajono turizmo išteklius.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Pritaikytų lankymui turizmui objektų skaičius  

Išleistų informacinių leidinių skaičius  

Naujai įrengtų arba rekonstruotų kelio ženklų, rodyklių, informacinių stendų, žyminčių lankytinus 

objektus, skaičius 

 

2 uždavinys. Skatinti aktyvaus turizmo ir pramogų bei poilsio paslaugų plėtrą 
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Siekiant įgyvendinti uždavinį įrengiamos paplūdimių ir poilsio aikštelės, įgyvendinama Turizmo 

paslaugų plėtros Ukmergės rajone programa bei Rajono turizmo infrastruktūros vystymo ir 

propagavimo programa.  

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Naujai įrengtų paplūdimių ir poilsio aikštelių skaičius  

Apsilankiusių VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre turistų skaičius 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programoje numatytas priemones, bus pagerintos sąlygos rajone smulkiam ir 

vidutiniam verslui bei turizmo plėtrai. Siekiama padidinti turistų srautus, sutvarkyti ir pritaikyti 

turizmui turimą infrastruktūrą, didinti informavimo apie turizmą Ukmergės rajone galimybes. 

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžeto lėšos, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų 

tarptautinių fondų lėšos, kitos lėšos,.  

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

 

1.1. Tikslas – Kurti patrauklią aplinką verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui. 

1.1.1. Uždavinys: Gerinti verslo ir investicinę aplinką. 

1.1.2. Uždavinys: Skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę. 

1.2. Tikslas – Efektyviai išnaudoti rajono turistinį potencialą. 

1.2.1. Uždavinys: Plėtoti ir atnaujinti viešąją turizmo infrastruktūrą. 

1.2.2. Uždavinys: Skatinti turizmo paslaugų ir rinkodaros plėtrą. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai 

 

Programos koordinatorės: 

Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja 

Lolita Gerulskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja 
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KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Deltuvos seniūnija  

Lyduokių seniūnija  

Pabaisko seniūnija  

Pivonijos seniūnija  

Siesikų seniūnija  

Šešuolių seniūnija  

Taujėnų seniūnija  

Veprių seniūnija  

Vidiškių seniūnija  

Želvos seniūnija  

Žemaitkiemio seniūnija 

Kodas 188752174 

 

188689553 

188689749 

188689891 

188690331 

188689934 

188690146 

188690299 

188690484 

188690527 

288690670 

188690712 

Vykdytojas (-ai) Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius 

Seniūnijos:  

Deltuvos seniūnija  

Lyduokių seniūnija  

Pabaisko seniūnija  

Pivonijos seniūnija  

Siesikų seniūnija  

Šešuolių seniūnija  

Taujėnų seniūnija  

Veprių seniūnija  

Vidiškių seniūnija  

Želvos seniūnija  

Žemaitkiemio seniūnija 

Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 

Kodas 1 

 

14 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

34 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Šia programa siekiama įgyvendinti valstybės deleguotas funkcijas 

žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje, sudaryti sąlygas žemės ūkio 

konkurencingumui didinti, skatinti gamtai draugišką ūkininkavimą 

ir subalansuotą kaimo vietovių plėtrą. 

Ilgalaikis prioritetas: Konkurencingumo didinimas ir palankios 

verslui aplinkos kūrimas 

Kodas 1 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti palankią ekonominę aplinką sudarant 

sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, 

skatinant atvykstamąjį ir vietos turizmą 

Kodas 
1 

 

Programos aprašymas: 

Programa skirta tinkamai įgyvendinti valstybės deleguotas funkcijas žemės ūkio ir kaimo plėtros 

srityje. Atnaujinti ir pagerinti kaimo gyvenamosios aplinkos viešąją infrastruktūrą, skatinti aktyvią 

bendruomenių veiklą, skatinti gamtai draugišką ūkininkavimą, racionalizuoti žemėnaudą, 

atnaujinant melioracijos sistemas. 
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Programos 

tikslas 

Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas Ukmergės rajone Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Racionalizavus žemėnaudą ir atnaujinus melioracijos sistemas, Ukmergės rajone padidės 

naudojamos žemės plotai, išaugs žemės ūkio produktų gamybos apimtys. Sudarius tinkamas 

sąlygas teikti paraiškas ir siekti paramos už deklaruojamas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, 

gyvulius, draudimo įmokų kompensavimą, išaugs ūkio subjektų pajamos, didės ūkių 

konkurencingumas.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Žemės ūkio produkcijos gamybos apimties pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc.  

Ūkininkų ūkių skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc.  

Vidutinio ūkio žemės ploto pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc.  

 

1 uždavinys. Tinkamai įgyvendinti valstybės deleguotas žemės ūkio funkcijas  

Įgyvendinant uždavinį bus prižiūrimi ir remontuojami esami melioracijos statiniai, remontuojami 

drenažo rinktuvai, prižiūrimi ir remontuojami hidrotechniniai statiniai, vedama melioruotos žemės 

ir melioracijos įrenginių apskaita. Užtikrinti valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą: 

siekiančių ūkio subjektų gauti paramą už deklaruojamus žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, 

gyvulius, draudimo įmokų kompensavimo paraiškų administravimas. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Rekonstruotų melioracijos objektų skaičius  

Suremontuoti ir rekonstruoti melioracijos grioviai ir drenažo rinktuvai, km 

Deklaruotų žemės ūkio pasėlių plotas, ha 

Pareiškėjų, siekiančių gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų 

skaičius 

 

2 uždavinys. Gerinti kaimo gyvenamosios aplinkos viešąją infrastruktūrą  

Įgyvendinant uždavinį bus siekiama ieškoti pačių įvairiausių būdų gyvenimo kaime kokybei 

gerinti, kaip įmanoma panaudoti turimus kultūrinius, finansinius išteklius, sukurti visaverčiam 

bendruomenės gyvenimui palankią infrastruktūrą. Planuojama modernizuoti gyvenviečių 

vandentvarką, gerinti aplinką ir kraštovaizdį.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Miestelių ir gyvenviečių, kuriuose pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, skaičius 

 

Programos 

tikslas 

Skatinti bendruomeniškumą Ukmergės rajone Kodas 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Tikslu siekiama skatinti bendruomeniškumą Ukmergės rajone, aktyvinti rajono bendruomenę 

dalyvauti įvairiuose projektuose, būti aktyviems sporto, kultūros ir kitose srityse, bendromis 

jėgomis gerinti bendruomenės gyvenamąją aplinką, skatinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties 

sklaidą tarp bendruomenių.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Kaimo bendruomenių įgyvendintų projektų skaičiaus pokytis 

 

1 uždavinys. Skatinti ir aktyvinti kaimo bendruomenių veiklą 

Siekiant skatinti bendruomeniškumą ir aktyvinti bendruomenės veiklą bus remiami vietos 

bendruomenių teikiami projektai paramai gauti. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

Savivaldybės kofinansuotų projektų skaičius  
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Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programoje numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, padidės ūkių  

konkurencingumas, kaimo gyventojų ir ūkininkų pajamos. Tikimasi, jog padidės kaimo 

bendruomenių aktyvumas, bus pagerinta gyvenamosios aplinkos viešoji infrastruktūra, tikimasi, 

kad bus pasinaudota parama kaimo plėtrai; pagerės socialinė aplinka kaime, žmonių užimtumas, 

padidės kaimo gyventojų aktyvumas, gebėjimas tarpusavyje bendraujant ir bendradarbiaujant 

savarankiškai spręsti gyvenamosios vietovės problemas. Bus pagerintas melioracijos sistemų 

funkcionavimas, pagerės tvenkinių, tiltų, pralaidų, griovių, drenažo žiočių ir kitų hidrotechninių 

statinių eksploatacinė būklė, drenažo sausinimo sistemų veikimas.  

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžeto lėšos, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

nuosavos lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

 

1.3. Tikslas – Gerinti gyvenimo ir ekonominės veiklos sąlygas kaimo vietovėse. 

1.3.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas žemės ūkio ir kitai ekonominei veiklai, skatinti 

konkurencingumą. 

1.3.2. Uždavinys: Kurti patrauklias gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas  

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkio įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai 

 

Programos koordinatorius: 

Salvijus Stimburys, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas 
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VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-ai) Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Ukmergės miesto seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Kodas 188752174 

 

188689553 

188689749 

188689891 

188690331 

188689934 

188690146 

188690299 

188689368 

188690484 

188690527 

288690670 

188690712 

Vykdytojas (-ai) Architektūros ir urbanistikos skyrius 

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius 

Socialinės paramos skyrius  

Turto valdymo ir apskaitos skyrius 

Statybos ir infrastruktūros skyrius  

UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 

UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius 

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių 

skyrius  

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Ukmergės miesto seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Kodas 2 

5 

        12 

4 

11 

11.2 

11.3 

14 

16 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Programa skirta prižiūrėti, gerinti ir pagal poreikius modernizuoti 

Ukmergės rajono viešąją infrastruktūrą – transporto tinklus, gerinti 

keleivių pervežimą, gerinti susisiekimą rajone ir susisiekimą su 

kitais rajonais, didinti rajono patrauklumą. Rajonui svarbu, kad būtų 

užtikrinta saugi ir patikima energetinė infrastruktūra. Norint 

pasiekti optimalių rezultatų būtina plėsti bei modernizuoti šilumos 

bei elektros energijos gamybos ir tiekimo procesus ir pačią 

infrastruktūrą.  
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Siekiant sukurti palankias gyvenimo rajone sąlygas, atsiranda 

poreikis nuolat gerinti rajono gyvenamąjį fondą – atnaujinti aplinką, 

plėtoti socialinį būstą ir skatinti urbanistinę plėtrą.  

Ilgalaikis prioritetas: Darni teritorijų ir infrastruktūros plėtra Kodas 3 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Palaikyti rajone švarią ir saugią aplinką bei 

pritaikyti ją gyventojų poreikiams 

Kodas    3 

 

Programos aprašymas: 

Programa parengta siekiant pagerinti transporto viešąją infrastruktūrą, didinti patogaus susisiekimo 

galimybes, atnaujinti ir prižiūrėti šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo infrastruktūrą, 

skatinti urbanistinę plėtrą rajone. Tikimasi, jog sutvarkius viešąją susisiekimo infrastruktūrą 

sumažės avaringumas ir aplinkos užterštumas Ukmergės rajone. 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Avaringumo lygio pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.  

Programos 

tikslas 

Prižiūrėti, pagal poreikius gerinti ir modernizuoti viešąją 

susisiekimo infrastruktūrą Ukmergės rajone 

Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Įgyvendinant tikslą planuojama Ukmergės mieste ir rajone rekonstruoti kelius (gatves), šaligatvius 

ir dviračių bei pėsčiųjų takus pagal Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimu 

patvirtintą Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų 

programą. Bus tobulinamos automobilių kelių dangos, asfaltuojami žvyrkeliai, diegiamos saugaus 

eismo priemonės. Planuojama statyti Ukmergės miesto pietinį aplinkkelį su tiltu per Šventosios 

upę, Deltuvos gyvenvietės aplinkkelį. Tikslu taip pat siekiama gerinti keleivių pervežimą 

Ukmergės rajone.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Asfaltuotų kelių dalis, proc.  

 

1 uždavinys. Modernizuoti esamą transporto infrastruktūrą 

Uždaviniui įgyvendinti numatoma Ukmergės rajono ir miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir 

dviračių takų rekonstrukcija. Planuojama asfaltuoti žvyrkelius ir taip gerinti susisiekimą atokesnėse 

vietovėse, mažinti aplinkos užterštumą ir dulkėtumą.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Bendras prižiūrimų gatvių ir kelių ilgis, km  

Naujai išasfaltuotų gatvių ilgis, km  

Naujai išasfaltuotų kelių ilgis, km 

Naujai įrengtų ir atnaujintų pėsčiųjų – dviračių takų ilgis, m 

 

2 uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, statant naujus susisiekimo tinklus 

Efektyviai įsisavinant Europos sąjungos struktūrinių fondų paramą, skirtą susisiekimo 

infrastruktūros gerinimui tikimasi, jog nauja susisiekimo infrastruktūra padidins rajono 

patrauklumą investuotojams, pritrauks daugiau verslo subjektų ir privačių asmenų. Gavus 

finansavimą, planuojama pastatyti Ukmergės m. pietinį aplinkkelį su tiltu per Šventosios upę, 

Deltuvos gyvenvietės aplinkkelį, įrengti pietinį aplinkkelį sujungiant Vilniaus g. ir valstybinės 

reikšmės kelią Ukmergė-Molėtai.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įrengtų aplinkkelių skaičius  

Įsigytų naujų transporto priemonių autobusų parke skaičius  

 

3 uždavinys. Gerinti keleivių pervežimą 

Siekiant užtikrinti palankias sąlygas gyventojų pervežimui ir gyventojų judėjimui rajone, 

savivaldybė skiria kompensacijas UAB Ukmergės autobusų parkui už moksleivių vežimą, už 
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pensininkų ir neįgaliųjų lengvatinį vežimą bei kompensuoja nuostolius, susidariusius dėl būtinų 

keleivinio transporto paslaugų.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Kompensuotų maršrutų skaičius  

Su nuolaida parduotų bilietų skaičius  

Programos 

tikslas 

Užtikrinti saugią ir patikimą energetinę infrastruktūrą Kodas 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Tikslui pasiekti planuojama plėsti bei modernizuoti šilumos bei elektros energijos gamybos ir 

tiekimo infrastruktūrą. Siekiama skatinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą.  

 

1 uždavinys. Plėsti bei modernizuoti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą 

 Planuojama atnaujinti visuomeninių įstaigų šilumos ūkį ir skatinti atsinaujinančių energijos 

išteklių panaudojimą.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įrengtų naujų katilinių skaičius  

Visuomeninių įstaigų, kuriose atnaujintas šilumos ūkis, skaičius  

 

2 uždavinys. Plėsti bei modernizuoti elektros energijos gamybos ir paskirstymo tinklą 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija planuoja organizuoti gyvenamųjų kvartalų elektros 

tinklų plėtrą, modernizuoti elektros įrengimus, kabeliuoti oro linijas, rekonstruoti apšvietimo 

sistemas, įrengti naujus elektros inžinerinius tinklus. Tinkamas gatvių apšvietimas mieste ir 

seniūnijose padės sumažinti nusikalstamumo lygį rajone.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Kabeliuotų oro linijų ilgis, km  

Likviduotų avarijų skaičius  

Šviestuvų skaičius seniūnijose 

Naujų įrengtų elektros inžinerinių tinklų ilgis, km  

 

Programos 

tikslas 

Gerinti Ukmergės rajono gyvenamąjį fondą Kodas 3 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Tinkama, saugi ir švari gyvenamoji aplinka yra vienas iš faktorių, lemiančių rajono patrauklumą, 

todėl Ukmergės rajono savivaldybės administracija gyvenamojo fondo gerinimui skiria daug 

dėmesio. Siekiant tikslo planuojama skatinti gyvenamąją statybą, atnaujinti gyvenamųjų namų 

aplinką, skatinti rajono urbanistinę plėtrą, plėtoti socialinį būstą.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.  

 

1 uždavinys. Atnaujinti gyvenamąją namų aplinką ir skatinti gyvenamąją statybą 

Siekdama realizuoti šį uždavinį savivaldybė remia daugiabučių namų savininkus (Daugiabučių 

namų savininkų rėmimo fondas), planuoja atnaujinti ir praplėsti esamas mašinų stovėjimo aikšteles 

ir vaikų žaidimo aikšteles prie daugiabučių namų, atnaujinti daugiabučius namus, pasinaudojant ES 

struktūrinių fondų parama. Nuolat skelbiama informacija apie tinkamą statyboms laisvą valstybinę 

žemę.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Atnaujintų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius  

Rekonstruotų daugiabučių namų skaičius  

 

2 uždavinys. Plėtoti socialinį būstą 
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Įgyvendinant šį uždavinį, Savivaldybė numato išlaidas socialinio būsto remontui, savivaldybės 

biudžeto lėšomis planuojama pritaikyti šiuo metu nenaudojamą pastatą, esantį Linų g. 6, 

Ukmergėje, įrengiant jame socialinius būstus.  

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įsigyto socialinio būsto skaičius 

 

3 uždavinys. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą  

Siekiant darnios aplinkos būtina užtikrinti kompleksišką rajono teritorijų planavimą. Tinkamas ir 

savalaikis teritorijų planavimas didina rajono konkurencingumą ir patrauklumą. Ukmergės rajono 

savivaldybė skatina rajono plėtrą, rengdama teritorijų planavimo dokumentus. Planuojama rengti 

projektinę dokumentaciją, administruoti teritorijų planavimo ir statybos priežiūrą, rengti 

kraštovaizdžio projektus, teritorijų specialiuosius planus bei Ukmergės miesto bendrąjį planą.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Parengtų projektų ekspertizių skaičius  

Parengtų bendro naudojimo teritorijų planavimo dokumentų skaičius 

Parengtų kraštovaizdžio projektų skaičius 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programoje numatytas priemones pagerės Ukmergės miesto ir rajono transporto 

infrastruktūros būklė, bus optimizuotas elektros energijos ir šilumos gamybos bei tiekimo tinklas. 

Pagerinta rajono gatvių apšvietimo infrastruktūra leis sumažinti nusikalstamumą. Sutvarkytos ir 

naujai išasfaltuotos gatvės, keliai, pėsčiųjų ir dviračių takai sumažins transporto įvykių skaičių, 

avaringumą, taip pat užterštumą ir dulkėtumą rajone, didės gyventojų mobilumas.  

Tinkamai ir laiku suprojektuotos teritorijos padidins rajono patrauklumą ir konkurencingumą.  

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

3.1. Tikslas – Užtikrinti efektyvią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą. 

3.1.2. Uždavinys: Didinti energetikos sistemų efektyvumą. 

3.2. Tikslas – Gerinti susisiekimo sąlygas ir eismo saugumą. 

3.2.1. Uždavinys: Plėtoti ir tobulinti susisiekimo infrastruktūrą bei viešojo transporto paslaugas. 

3.4. Tikslas – Užtikrinti darnią gyvenamąją aplinką ir teritorinę plėtrą. 

3.4.1. Uždavinys: Planuoti rajono teritorijų plėtrą ir racionalų išteklių naudojimą. 

3.4.2. Uždavinys: Kurti patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatai 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymas 

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai  
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Programos koordinatoriai: 

Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 

Artūras Sakalauskas, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas 

 

 

APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Ukmergės miesto seniūnija 

Kodas 188752174 

 

188689368 

Vykdytojas (-ai) Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius  

Statybos ir infrastruktūros skyrius  

UAB „Ukmergės vandenys“  

Savivaldybės gydytojas  

Ukmergės miesto seniūnija 

Kodas 7 

5 

11 

11.1 

1.6 

27 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Programa parengta siekiant įgyvendinti LR vietos savivaldos 

įstatymu nustatytas savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų 

nustatytas (priskirtas) savivaldybių funkcijas: geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; antrinių žaliavų 

surinkimo bei perdirbimo organizavimas; komunalinių atliekų 

tvarkymo sistemų diegimas; sąvartynų, atitinkančių ES standartus, 

įrengimas bei eksploatavimas. 

Ilgalaikis prioritetas: Darni teritorijų ir infrastruktūros plėtra 
Kodas 3 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Palaikyti rajone švarią ir saugią aplinką bei 

pritaikyti ją gyventojų poreikiams Kodas 
 

3 

 

Programos aprašymas: 

Programa siekiama užtikrinti Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams švarią, saugią aplinką, 

plėtoti ir modernizuoti vandens tiekimo bei atliekų surinkimo ir šalinimo sistemą, išvalyti ir 

sutvarkyti užterštas rajono teritorijas, prižiūrėti ir tvarkyti želdynus, įgyvendinti prevencines 

aplinkosaugos priemones, skleisti aplinkosaugos žinias visuomenei. Svarbu kiek įmanoma 

sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, mažinti taršą. 

Įgyvendinant aplinkos apsaugos programą organizuojamas komunalinių atliekų surinkimas ir 

tvarkymas, bešeimininkėmis atliekomis, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti, užterštų teritorijų  

tvarkymas, atliekų surinkimo konteinerinių aikštelių plėtra, vykdomi avarinių želdinių tvarkymo 

darbai, naujų želdinių sodinimas, finansuojamos išlaidos miško sklypų savininkams, valdytojams 

ir naudotojams, įgyvendinantiems medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones.  

 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Išvalytų ir sutvarkytų teritorijų ploto pokytis, lyginant su praėjusiais metais, proc.  

Programos 

tikslas 

Užtikrinti rajono gyventojams švarią ir saugią aplinką, 

išsaugant ir racionaliai panaudojant gamtos išteklius 

Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 
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Įgyvendinant uždavinį bus pagerinta aplinkos būklė, modernizuotos atliekų tvarkymo sistemos, 

išvalytas ir sutvarkytas užterštas kraštovaizdis, išplėtota ir modernizuota vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo sistema.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Gyventojų, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga, skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.  

 

1 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą 

Siekdama modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą, Ukmergės rajono savivaldybė įrengė, prižiūri ir 

eksploatuoja dumblo apdorojimo įrenginius, atliekų priėmimo aikštelę Gerseniškių gatvėje, atliekų 

surinkimo konteinerines aikšteles.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Atliekų tvarkymo aikštelių plotas, ha  

 

2 uždavinys. Išvalyti užterštas teritorijas ir sutvarkyti kraštovaizdį 

Bus sutvarkytos bešeimininkėmis atliekomis užterštos teritorijos rajone, išvalytas Veprių ežeras, 

sutvirtinti Šventosios upės krantai, sutvarkytos Šventosios upės ir Vilkmergės upelio pakrantės. 

Savivaldybė nuolat prižiūri ir tvarko Ukmergės miesto aplinką bei želdynus, įgyvendina beglobių 

kačių ir šunų kontrolės programą.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas, ha 

Ukmergės mieste tvarkomų teritorijų plotas, ha 

 

3 uždavinys. Plėtoti bei modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą 

Įgyvendinant uždavinį toliau tęsiamas projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. 

Įgyvendinant investicinį projektą „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergėje“ 

ir, gavus papildomą finansavimą, numatoma papildomai nutiesti paviršinių nuotekų tinklų 

Gruodžio 17-osios, Linų, Alyvų, Malkų, Vilties, Dirvonų, Anykščių, Mindaugo, P. Cvirkos, 

Tvenkinių, Jogailos ir Vilniaus gatvėse, Ukmergės mieste.  

Numatoma Balelių ir Viškonių kaimuose plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklus. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Nutiestų/rekonstruotų vandentiekio tinklų ilgis, km 

Nutiestų/rekonstruotų buitinių nuotekų tinklų ilgis, km 

Nutiestų paviršinių nuotekų tinklų ilgis, km 

Pastatytų paviršinio vandens valymo įrenginių skaičius, 

Pastatytų/rekonstruotų nuotekų valymo įrenginių skaičius 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Numatomos Projektų investicijos prisidės prie Ukmergės miesto bei rajono socialinės – 

ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo, 

suteiks galimybes Ukmergės miesto bei rajono gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas Ukmergės rajono savivaldybėje, pagerins paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų 

teritorijų, siekiant sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį 

aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste. 

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 
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Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

3.1. Tikslas – Užtikrinti efektyvią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą. 

3.1.1. Uždavinys: Vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą ir 

plėtrą.  

3.3. Tikslas – Išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę.  

3.3.1. Uždavinys: Kurti pažangią ir ekonomiškai pagrystą atliekų tvarkymo sistemą. 

3.3.2. Uždavinys: Gerinti aplinkos būklę, užtikrinti sveiką gyvenamąją aplinką. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas 

Lietuvos Respublikos geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas 

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas 

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai 

 

Projekto koordinatoriai: 

Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 

Vilija Grabauskienė, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus Viešosios tvarkos ir 

aplinkosaugos poskyrio vedėja 

 

 

ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA 
 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų 

valdytojas (-ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija 

Lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

Lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Lopšelis-darželis „Šilelis“ 

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

Deltuvos pagrindinė mokykla 

Dukstynos pagrindinė mokykla 

Pabaisko pagrindinė mokykla 

Pašilės progimnazija 

Senamiesčio pagrindinė mokykla 

Vidiškių pagrindinė mokykla 

Siesikų gimnazija 

„Šilo“ progimnazija 

Taujėnų gimnazija 

Užupio pagrindinė mokykla 

Veprių pagrindinė mokykla 

Želvos gimnazija 

Kodas 188752174 

190323940 

190324095 

190324138 

190324476 

190324519 

190325044 

190324661 

190343829 

190342499 

190338458 

190340861 

190341810 

190343590 

290342870 

190342531 

190343067 

190342150 

190343448 

190343786 
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Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Antano Smetonos gimnazija 

Jono Basanavičiaus gimnazija 

Balelių universalus daugiafunkcis centras 

Sporto centras 

Meno mokykla 

„Ryto“ specialioji mokykla 

Švietimo pagalbos tarnyba 

Rečionių universalus daugiafunkcis centras 

190341625 

190341397 

302430612 

302297514 

302541858 

302849927 

195005532 

302542159 

Vykdytojas (-ai) Švietimo ir sporto skyrius 

Statybos ir infrastruktūros skyrius 

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių 

skyrius 

Lopšelis-darželis „Buratinas“ 

Lopšelis-darželis „Eglutė“ 

Lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

Lopšelis-darželis „Saulutė“ 

Lopšelis-darželis „Šilelis“ 

Lopšelis-darželis „Žiogelis“ 

Lopšelis-darželis „Vaikystė“ 

Deltuvos pagrindinė mokykla 

Dukstynos pagrindinė mokykla 

Pabaisko pagrindinė mokykla 

Pašilės progimnazija  

Senamiesčio pagrindinė mokykla 

Vidiškių pagrindinė mokykla 

Siesikų gimnazija 

„Šilo“ progimnazija 

Taujėnų gimnazija 

Užupio pagrindinė mokykla 

Veprių pagrindinė mokykla 

Želvos gimnazija 

Antano Smetonos gimnazija 

Jono Basanavičiaus gimnazija 

Balelių universalus daugiafunkcis centras 

Sporto centras 

Meno mokykla 

„Ryto“ specialioji mokykla 

Švietimo pagalbos tarnyba 

Rečionių universalus daugiafunkcis centras  

Jaunimo reikalų koordinatorius 

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras 

Kodas 13 

11 

7 

 

16 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

13.9 

13.10 

13.12 

13.13 

13.15 

13.17 

13.19 

13.20 

13.21 

13.22 

13.23 

13.24 

13.25 

13.26 

13.27  

13.30 

13.31 

13.32 

13.33 

13.35 

1.5 

1.5.1 

 

Programos 

parengimo 

argumentai: 

Programa parengta siekiant įgyvendinti Valstybinę švietimo 2013–2022 

metų strategiją, Lietuvos Respublikos švietimo, vietos savivaldos 

įstatymais reglamentuotas savarankiškąsias ir deleguotas savivaldybei 

funkcijas (ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis, 

neformalusis vaikų ugdymas, suaugusiųjų formalus ir neformalusis 

švietimas, maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, jaunimo užimtumas, 

savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 m. mokymosi bendrojo 
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ugdymo ar kitokioje švietimo įstaigoje užtikrinimas, pagalbos mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai teikimas ir kt.).  

Ilgalaikis 

prioritetas: 

Visuomenės gerovės kūrimas ir paslaugų 

kokybės gerinimas 

Kodas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas 

strateginis tikslas: 

Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti 

tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone 

Kodas 
 

2 

 

Programos aprašymas: 

Žinių visuomenės plėtros programa apima aukštos kokybės švietimo paslaugų teikimą ir jų 

prieinamumą Ukmergės rajone. Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti kokybišką formalųjį 

(priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį) ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusių švietimą, 

savišvietą, pagalbą mokiniui (pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę), pagalbą 

mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo), sukurti saugią, 

modernią ir atitinkančią higienos normų reikalavimus ugdymo ir ugdymosi aplinką, tenkinti vaikų 

ir jaunimo užimtumo, saviraiškos ir bendravimo poreikius.  

Žinių visuomenės programa užtikrina Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir jaunimo politikos 

formavimą, įstaigų valdymo tobulinimą, kokybiškų švietimo paslaugų teikimą. Programa siekiama 

užtikrinti skaidrų finansavimą pagal LR teisės aktus. Įgyvendinant programą siekiama užtikrinti 

mokinių privalomąjį mokymą(si) bendrojo ugdymo mokyklose, organizuoti ir vykdyti valstybinius 

ir mokyklinius brandos egzaminus, didinti ugdymo prieinamumą pagal ikimokyklinio ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas, rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, suaugusiųjų 

formaliuoju ir neformaliuoju švietimu, kitais intelektualiniais ir materialiniais  resursais.  

Ukmergės rajono savivaldybė vykdo ugdymo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestaciją, skatinančią švietimo srities darbuotojus tobulinti savo kompetencijas, ieškoti inovatyvių 

mokymo formų ir metodų. Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba analizuoja mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikius, įgyvendina poreikius atliepiančias veiklas, koordinuoja pedagogų metodinę 

veiklą, suaugusiųjų ir mokinių neformalųjį švietimą, pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir 

psichologinės pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikimą. 

Organizuojamas mokinių, gyvenančių toliau nei 3 kilometrai nuo mokyklos, pavėžėjimas į 

mokyklas ir atgal. Švietimo pagalbos tarnyba organizuoja rajonines olimpiadas, deleguoja šių 

olimpiadų nugalėtojus į regioninius ir šalies turus. Inicijuoja gabių vaikų ir jaunimo skatinimą siekti 

gerų rezultatų įvairiose srityse. 

Ukmergės rajono savivaldybė, siekdama pagerinti ugdymo kokybę ir prieinamumą visiems rajono 

moksleiviams, organizuoja ir vykdo įstaigų pastatų ir edukacinių erdvių modernizavimo darbus, 

įgyvendina Mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų mokytojų pritraukimo programą. 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Besimokančiųjų skaičiaus rajone pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc. 

Programos 

tikslas 

Užtikrinti prieinamą ir aukštos kokybės švietimo 

paslaugų teikimą rajono gyventojams 

Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Atsižvelgdama į nuolat besikeičiančias gyvenimo sąlygas, besikeičiančią visuomenę, Ukmergės 

rajono savivaldybė siekia, kad visiems rajono gyventojams būtų teikiamos aukštos kokybės 

švietimo paslaugos. Tai skatina asmenis suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti asmeninių kompetencijų, 

reikalingų kasdieniniame gyvenime ir ateities profesinei kompetencijai. Kokybiškas švietimas 

sudaro prielaidas rajone išugdyti išsilavinusią, drąsią, savarankišką bendruomenę, gebančią priimti 

sprendimus, tinkamai įvertinti esamas problemas, ieškoti jų sprendimo, nuolat tobulėti.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Įgijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais 

metais, proc.  
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1 uždavinys. Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų įvairovę ir užtikrinti 

jų prieinamumą 

Atsižvelgiant į būtinybę padėti vaikams tenkinti prigimtinius, socialinius, kultūrinius, pažintinius 

poreikius, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programas, vaikai pagal ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomi ikimokyklinėse įstaigose, bendrojo ugdymo 

mokyklų ikimokyklinėse grupėse. Ugdymo įstaigos aprūpinamos ugdymo priemonėmis, kuriama 

vaikams įdomi, jauki ir higienos normas atitinkanti aplinka. 

Nuo 2016 m. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ( LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 

9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas). Visiems priešmokyklinio amžiaus 

vaikams sudarytos sąlygos ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse ar jungtinėse grupėse. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programas skaičius  

Vaikų, besimokančių pagal ikimokyklinio ugdymo programas skaičius 

 

2 uždavinys. Optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, gerinti paslaugų kokybę ir 

prieinamumą 

Siekiant gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą bendrojo ugdymo mokyklose, 

planuojamos lėšos švietimo įstaigų veiklos organizavimui. Nuolat yra peržiūrimas mokyklų tinklas, 

siekiant užtikrinti visiems Savivaldybės ugdymo įstaigose ugdomiems Lietuvos piliečiams ir 

užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo 

prieinamumą, jo įvairovę, kokybę bei galimybes mokytis visą gyvenimą už protingą ir savivaldybei 

pakeliamą kainą. Siekiama užtikrinti įvairių poreikių ir įvairių gabumų vaikų ugdymą. Tinklo 

optimizavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintomis 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Mokyklos 

aprūpinamos reikiamomis priemonėmis. Siekiant modernizuoti ugdymo procesą, diegiamos 

elektroninio švietimo priemonės, naujos informacinės ir komunikacinės technologijos.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, skaičius  

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programas, skaičius  

Mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programas, skaičius  

 

3 uždavinys. Užtikrinti neformaliojo švietimo prieinamumą ir kokybę 

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, saviraiškos ir lavinimo(si) 

poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Inovatyvių veiklų pasiūlos plėtrai, 

popamokinės veiklos prieinamumo didinimui galimybes sudarė nacionaliniu mastu skiriamas 

finansavimas neformaliajam vaikų švietimui. Neformaliojo vaikų švietimo programos 

įgyvendinamos vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. 

7-2 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 

tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo”. Mokiniai ir suaugę asmenys turi galimybę ugdytis 

neformaliojo švietimo mokyklose, kaip reglamentuota Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 

(priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 2011-03-17 Nr. XI-1281) 15 straipsnyje. Meno mokykloje 

ir Sporto centre veikla organizuojama atsižvelgiant į individualius ugdytinių poreikius ir gebėjimus. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Mokinių, lankančių neformalaus švietimo įstaigas, skaičius 

Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose (NVŠ), skaičius. 

Mokinių, dalyvaujančių konkursuose ir olimpiadose, skaičius  

 

4 uždavinys. Tenkinti jaunimo užimtumo, saviraiškos ir bendravimo poreikius 

Savivaldybė siekia sudaryti sąlygas vaikų ir jaunimo saviraiškos, bendravimo ir užimtumo poreikių 

tenkinimui. Įgyvendinant jaunimo politiką ir atsižvelgiant į pagrindinius savivaldybės jaunimo 
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politikos tikslus, siekiama sudaryti sąlygas formuotis intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai 

asmenybei, padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.  

Įgyvendinama darbo su jaunimu programa, kuria siekiama skatinti jaunimo neprofesionalų meną, 

savanorystę ir sudaryti sąlygas jaunimo saviraiškai bei kūrybai, skatinti jaunimo verslumą, remti 

jaunimo nevyriausybines organizacijas, gerinti jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų veiklos 

kokybę. Šioje srityje veikia VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras, dirbantis atvirojo darbo su jaunimu 

principu – paremtu jaunų žmonių savanorišku apsisprendimu ir užtikrinančiu aktyvų jų įsitraukimą, 

neatsižvelgiant į socialinį statusą. Centro veikla orientuota į socialinę, ekonominę, geografinę 

atskirtį patiriančius bei socializacijos problemų turinčius jaunuolius nuo 14 iki 29 m. Siekiama 

vystyti mobilųjį darbą su jaunimu. Įgyvendinama Socializacijos ir užimtumo programa, plėtojamas 

Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Jaunimo laisvalaikio centro veikloje dalyvaujančių jaunų žmonių skaičius 

Vaikų, gavusių paramą iš Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo, skaičius  

 

5 uždavinys. Plėtoti profesinio informavimo sistemą 

Karjeros kūrimas ir valdymas yra nuolatinė, visą gyvenimą trunkanti, kiekvienam asmeniui 

reikšminga veikla, kuriai atlikti reikia tinkamų karjeros kompetencijų. 

Mokinių ugdydamas karjerai sukuria sąlygas ugdyti šias kompetencijas, siekti profesinės karjeros. 

Rajone nuo 2014 m. vykdomas mokinių profesinis veiklinimas (Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministro 2014-01-15 įsakymas Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos patvirtinimo“). 

Vilniaus teritorinės darbo biržos Ukmergės skyriuje nuo 2015 m. spalio mėn. veikia įsteigtas 

Jaunimo darbo centras. Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje įgyvendintas pameistrystės 

projektas „Pameistrystė Ukmergėje“ (Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“) Siekiant 

geresnės mokymosi mokykloje kokybės ir darbo rinkos poreikių atitikties ir veiksmingesnės 

asmens integracijos į darbo rinką, Ukmergės Užupio pagrindinėje mokykloje ir Ukmergės rajono 

Siesikų gimnazijoje įsteigtos produktyviojo mokymo klasės. Šių klasių mokiniams dalis mokymosi 

proceso (2 dienos per savaitę) vykdoma praktinio mokymosi vietose (Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministro 2015-06-25 įsakymas Nr. V-680 „Dėl produktyviojo mokymosi 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Švietimo ir sporto skyriaus  bei Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialo iniciatyva 2018 m. spalio mėnesį  įvyko susitikimas su 

Lietuvos Junior Achievement atstovais dėl inovatyvių verslumo ugdymo programų diegimo 

galimybes Ukmergės rajone. Susitarta organizuoti ekonomikos mokytojų ir karjeros ugdymo 

specialistų bei mokinių komandų parengimą steigti mokomąsias bendroves. Jau įsteigtos 

Mokomosios mokinių bendrovės (MMB) Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijose, 

Užupio, Senamiesčio pagrindinėse mokyklose, Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje. 

Planuojama ir toliau plėtoti inovatyvių verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo programų 

įgyvendinimą rajono mokyklose. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Konsultuotų asmenų skaičius  

 

6 uždavinys. Tenkinti suaugusiųjų mokymosi poreikius ir užtikrinti galimybių įvairovę 

Rajone sudaromos sąlygos suaugusiems asmenims mokytis visą gyvenimą, siekiama tenkinti jų 

pažinimo poreikius, įgyti papildomų kompetencijų (kaip reglamentuota Lietuvos Respublikos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme):vykdomos suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo programos, kurių įgyvendinimą koordinuoja Ukmergės švietimo pagalbos 

tarnyba. Tarnyba parengė ir įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi planą (patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

kovo 30 d. sprendimu Nr. 7- 44 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi 2017 metų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus 

paskyrimo“). Šio plano tikslas – sukurti mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos sistemą, 
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kuri sudarytų sąlygas suaugusių asmenų socialinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam 

tobulėjimui. 

Rajone vykdoma suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtra, nuolat gerinama 

paslaugų kokybė. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Formalioje ir neformaliojo švietimo programose besimokančiųjų suaugusiųjų skaičius 

Programos 

tikslas 

Užtikrinti saugią mokymosi ir mokymo aplinką Kodas 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Svarbu ne tik siekti švietimo paslaugų teikimo plėtros ir jų prieinamumo didinimo, bet ir siekti, kad 

būtų sukurta saugi mokymosi aplinka. Savivaldybė rūpinasi, kad formalaus ir neformalaus švietimo 

įstaigos atitiktų higienos normų reikalavimus, šalina trūkumus, renovuoja ir modernizuoja švietimo 

įstaigų pastatus, skatina energijos taupymą.  

 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Renovuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų procentas nuo visų švietimo įstaigų, proc.  

 

1 uždavinys. Renovuoti ir modernizuoti rajono švietimo įstaigas 

Renovuojant švietimo įstaigas kiek įmanoma išnaudojamos galimybės pritraukti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų ir kitų tarptautinių finansavimo šaltinių lėšas. Planuojama modernizuoti 

Ukmergės vaikų lopšelį-darželį „Eglutė“, Ukmergės Dukstynos ir Ukmergės rajono Vidiškių 

pagrindines mokyklas bei neformalaus ugdymo įstaigas. Įgyvendinant projektą sporto paslaugų 

plėtra, įrengiamos papildomos baseino patalpos,  bei patalpos stalo teniso ir šachmatų treniruotėms. 

Panaudojant savivaldybės biudžeto lėšas, planuojama pagal Higienos normos reikalavimus  įrengti 

tvoras dalyje miesto lopšelių-darželių teritorijose. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Rekonstruotų ir modernizuotų švietimo įstaigų skaičius  

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Sukurta palanki mokymuisi ir saugi aplinka sudarys sąlygas Ukmergės rajono vaikams, jaunimui 

ir suaugusiems įgyti reikiamų žinių, nuolat tobulėti, bus patenkinti užimtumo ir saviraiškos 

poreikiai, pagerės teikiamų švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas visiems Ukmergės rajono 

gyventojams. Bus įgyvendinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, veiksmingumo, tęstinumo 

principai.  

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

 

2.1. Tikslas – Didinti švietimo sistemos efektyvumą, vaikų ir jaunimo užimtumą. 

2.1.1. Uždavinys: Užtikrinti efektyvų ir kokybišką švietimo paslaugų teikimą. 

2.1.2. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija (2013) 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 
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Lietuvos Respublikos socialinės integracijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl 2016 metų nacionalinės reformos darbotvarkės 

patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2015-04-09 įsakymas Nr. 323 „Dėl Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus 

optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas (2014), 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Higienos normos, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymai, kiti Lietuvos Respublikos ir Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai  

 

Programos koordinatorė: 

Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINĖS PARAMOS PROGRAMA 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Savivaldybės administracija 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Ukmergės globos centras 

Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centras 

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Kodas 188752174 

302298267 

190990058 

300123034 

 

188689553 

188689749 

188689891 

188690331 

188689934 

188690146 

188690299 

188690484 

188690527 

288690670 

188690712 

Vykdytojas (-ai) Savivaldybės administracija 

Socialinės paramos skyrius  

Savivaldybės gydytojas 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

VšĮ Ukmergės PSPC 

VšĮ Ukmergės ligoninė 

Ukmergės globos centras 

Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centras 

VšĮ Ukmergės šeimos centras 

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Kodas 1 

12 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 

12.4 

12.5 

 

12.6 

20 

21 

22 

23 
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PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Šia programa įgyvendinamas strateginis tikslas – teikti kokybiškas 

ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. Programa 

yra tęstinė. Ši programa padės kurti saugią socialinę aplinką vietos 

bendruomenei. Glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiomis 

institucijomis formuojama ir įgyvendinama savivaldybės socialinės 

plėtros politika.  

Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme 

numatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: pirminė 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių 

sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; pirminė 

visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje; 

planuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos, steigiamos, 

išlaikomos socialinių paslaugų įstaigos, plečiama jų veikla, 

užtikrinamas bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, sudaromos palankios sąlygos savivaldybės 

neįgaliųjų socialiniam integravimui į visuomenę, šeimų stiprinimui 

(rengiamos ir rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu tvirtinamos Neįgaliųjų socialinės integracijos ir Socialinės 

gerovės programos); apskaičiuojama ir skiriama piniginė socialinė 

parama. 

valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos: antrinės sveikatos 

priežiūros organizavimas; visuomenės sveikatos priežiūra 

savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose 

ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos 

stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsena; užtikrinamas 

socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia, 

apskaičiuojamos ir skiriamos socialinės išmokos, įgyvendinamos 

kitos teisės aktais perduotos funkcijos. 

Ilgalaikis prioritetas: Visuomenės gerovės kūrimas ir paslaugų 

kokybės gerinimas 

Kodas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti 

tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone  

Kodas 2 

 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Statybos ir infrastruktūros skyrius 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

7 

11 
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Programos aprašymas:  

Programa siekiama užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų bei sveikatos apsaugos paslaugų 

teikimą, gerinti gyventojų socialinę gerovę, stiprinti sveikatą, plėtoti socialines ir asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, vykdyti prevencines programas, didinti teikiamų paslaugų įvairovę ir 

prieinamumą kiekvienam rajono gyventojui. 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas rajone teikia viena Savivaldybės (Ukmergės 

pirminės sveikatos priežiūros centras) ir dvi privačios įstaigos (UAB „Teragyda“, UAB 

„Vilkmergės klinika“).  

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Ukmergės rajono savivaldybėje teikia Ukmergės 

PSPC Psichikos sveikatos centras bei UAB „Vilkmergės klinika“, antrinio lygio – Ukmergės 

ligoninė. 

Antrinės asmens sveikatos ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikia Ukmergės ligoninė. Didžiąją dalį paslaugų rajono gyventojai gauna savo ligoninėje. Dalį 

antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų taip pat teikia 9 privačios 

gydymo įstaigos.  

Plečiasi Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamos paslaugos ir veikla, 

aktyviai dalyvaujama projektinėje veikloje. Įgyvendinant projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas 

Ukmergės rajone“ bus padidintas rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti 

pozityvius sveikatos elgsenos pokyčiai. Vykdant projektą „Sveikas ir išmanus Ukmergės 

jaunimas“, įgyvendinamas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis. 

Siekiant mažinti sergamumą atskiromis ligomis, Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino 

Ukmergės rajono savivaldybės sveikatinimo priemonių planą 2016–2020 m. 

Siekiant reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant išvengti 

klausos sutrikimų ar jos netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo 

triukšmo poveikio, Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino Triukšmo prevencijos 

Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles, kurios reglamentuoja triukšmo 

prevenciją ir jo mažinimo priemones, nustato tyliąsias viešąsias zonas Ukmergės rajono 

savivaldybės teritorijoje bei veiklos ribojimą šiose zonose. 

Programa įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės 2014–2020 metų ilgalaikės plėtros strategijos 

uždavinį ,,Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę 

atskirtį“.  

Lietuvos Respublikos teisės aktais numatytų pašalpų, išmokų ir kompensacijų skyrimą rajono 

gyventojams organizuoja Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius). Prašymų dėl socialinių 

išmokų priėmimą, apskaičiavimą ir skyrimą kaimo gyventojams vykdo kaimo seniūnijos. 

Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas socialinių paslaugų politiką, planuoja ir organizuoja 

socialinių paslaugų teikimą Ukmergės rajono gyventojams iš savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės 

biudžeto lėšų, specialiųjų tikslinių dotacijų ir kt. Planuojant socialines paslaugas rajone, kasmet 

rengiamas Socialinių paslaugų planas. Savivaldybės biudžetinės įstaigos – Ukmergės globos 

centras ir Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, socialinės globos įstaigos, 

nevyriausybinės organizacijos užtikrina teikiamų socialinių paslaugų tęstinumą, didina jų įvairovę, 

gerina kokybę ir prieinamumą rajono gyventojams.  

Įgyvendinama Neįgaliųjų socialinės integracijos programa, Socialinės gerovės programa, 

Užimtumo didinimo programa, dalyvaujama kitose socialinėse programose.  

Smurto artimoje aplinkoje prevencija. Siekiant užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir 

pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, Ukmergės rajono savivaldybės 

taryba patvirtino Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo 

nukentėjusiems asmenims 2016–2020 m. programą. Šios programos tikslas – mažinti smurtą 

artimoje aplinkoje apraiškas Ukmergės rajone. Kad pasiekti šį tikslą, būtina: 

- šviesti visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto 

apraiškas; 

- tobulinti savivaldybės institucijų darbuotojų, kitų asmenų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje 

prevencijos ir pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims srityse, profesinę kompetenciją; 

http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/2016-04-28/6/1
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- tobulinti paslaugų teikimo smurtą patyrusiems asmenims ir jų šeimos nariams sistemą, gerinti 

paslaugų kokybę, prieinamumą; 

- skatinti kurtis nevyriausybines organizacijas, dirbančias smurto prevencijos srityje. 

Savižudybių prevencija. Siekiant užtikrinti savižudybių prevenciją ir pagalbos teikimą rajono  

gyventojams esant krizinėms situacijoms Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino 

Ukmergės rajono savižudybių prevencijos 2018–2021 metų programą. Šios programos tikslas 

- sukurti efektyvaus tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą Ukmergės rajone, užtikrinančią 

kokybiškų psichikos sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti 

asmenims bei jų ir nusižudžiusiųjų artimiesiems. Kad būtų pasiektas šis tikslas būtina: 

- sukurti bei įdiegti efektyvią ir nuolatinę tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą Ukmergės 

rajone, ją nuolat vertinant ir tobulinant. 

- teikti kokybiškas psichikos sveikatos paslaugas asmenims, esantiems psichologinėje krizėje, 

turintiems savižudiškų minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti bei nusižudžiusiųjų 

artimiesiems. 

- vykdyti mokymo programą specialistams, susiduriantiems su savižudybės rizikos asmenimis, 

kurių metu įgytos žinios leistų atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti riziką bei efektyviai 

į ją reaguoti. 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Gyventojų sergamumas (pokytis lyginant su praėjusiais metais), proc. 

Socialinėms paslaugoms tenkančių lėšų dalis nuo savivaldybės biudžeto, proc. 

Programos 

tikslas 

Gerinti sveikatos paslaugų teikimą Ukmergės rajone Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Ukmergės rajone, nes tai yra vienas iš 

veiksnių, turinčių įtakos sveikos ir aktyvios rajono bendruomenės gyvenimo kokybės užtikrinimui. 

Siekiama plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklą, didinti visuomenė 

informuotumą sveikatos klausimais, rinkti, analizuoti ir vertinti rodiklius, apibūdinančius 

Ukmergės rajono gyventojų sveikatos būklę, sveikatos priežiūros sistemos raidą, sveikatai įtakos 

turinčius gyvensenos bei aplinkos veiksnius, vertinti savivaldybėje vykdomas valstybines 

visuomenės sveikatinimo programas ir jų poveikį visuomenės sveikatai, plėtoti valstybės lėšomis 

įgyvendinamas 6 prevencines programas, siekiant anksti diagnozuoti  onkologines ligas pirmomis 

jų stadijomis, įgyvendinti prevencines priemones ir mažinti rajono gyventojų sergamumą. 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Visuomenės informuotumas sveikatos ugdymo klausimais, proc.  

Prevencinių priemonių skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc. 

 

1 uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą 

Įgyvendinant uždavinį bus finansuojama Visuomenės sveikatos biuro veikla, plėtojamos 

elektroninės sveikatos paslaugos, rengiamos ir vykdomos įvairios programos. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis bus finansuojamos sveikatos 

programos. Bus plėtojama Savivaldybės bendruomenės sveikatos punktų veikla, visuomenės 

sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose  ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Bus vykdoma gydytojų rezidentūros rėmimo 

programa.   

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Parengtų ir vykdytų programų ir projektų skaičius 

Mokinių, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius 

Laiku surenkamų visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų duomenų procentas 

Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius 

Dantų protezavimo paslaugų rėmimo atvejų skaičius 
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2 uždavinys. Plėtoti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų 

infrastruktūrą ir materialinę bazę 

Plėtojant sveikatos priežiūros paslaugas modernizuojamos ir remontuojamos sveikatos priežiūros 

įstaigos, modernizuojamos energetinės ir šildymo sistemos, remontuojami medicinos punktai, 

atnaujinama įranga, greitosios medicinos pagalbos transportas. Įkurtas Psichiatrijos dienos 

stacionaras, kuris padeda psichinių sutrikimų turintiems asmenims geriau integruotis į aplinką, 

didina ligonių užimtumą. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Renovuotų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų skaičius  

Įstaigų, kuriose įgyvendintos energijos tapymo programos, skaičius  

Programos 

tikslas 

Gerinti socialinių paslaugų teikimą Ukmergės rajone Kodas 2 

Šiuo tikslu siekiama užtikrinti socialinės paramos teikimą Ukmergės rajono gyventojams, didinti 

socialinių paslaugų įvairovę rajone, gerinti kokybę ir prieinamumą.  

 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Gyventojų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.; 

Institucijoje globojamų (rūpinamų) vaikų dalies nuo bendro globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus 

pokytis (proc.) per metus; 

Bendruomeninių paslaugų gavėjų skaičius nuo bendro institucijoje globojamų vaikų skaičiaus 

(procentais). 

 

1 uždavinys. Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, siekiant 

nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių 

Siekiama: 

- užtikrinti integralios pagalbos paslaugų tęstinumą Ukmergės rajono gyventojams; 

- užtikrinti dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centro plėtrą; 

- sudaryti sąlygas šeimoms (asmenims) gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau 

šeimos (asmens) gyvenamosios vietos; 

- sudaryti galimybes Socialinės paramos skyriaus darbuotojams, savivaldybės socialinės 

srities įstaigų, seniūnijų socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams kelti profesinę 

kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose mokymuose, supervizijose; 

- užtikrinti Ukmergės globos centre teikiamų paslaugų plėtrą; 

- įgyvendinti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą;  

- užtikrinti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimą;  

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įgyvendintų socialinių paslaugų tęstinumo ir plėtros programų (projektų) skaičius; 

Darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius.  

 

2 uždavinys. Teikti bendruomenei socialinę paramą. 

Siekiama: 

- užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir  kitais teisės aktais 

numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą; 

- užtikrinti bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų (socialinė priežiūra ir socialinė globa) 

teikimą; 

- sudaryti sąlygas savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į 

bendruomenę; 

- užtikrinti šeimos socialinės gerovės priemones; 
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- plačiau įtraukti NVO į socialinių paslaugų, socialinės reabilitacijos neįgaliesiems 

bendruomenėje paslaugų teikimą. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre, 

seniūnijose;  

Įgyvendintų Neįgaliųjų socialinės integracijos programoje numatytų priemonių skaičius; 

Vaikų, gavusių paslaugas vaikų dienos centruose, skaičius; 

NVO įgyvendintų socialinių paslaugų teikimo programų skaičius; 

Mokinių, gavusių socialinę paramą, skaičius; 

Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius;  

Paramą maisto produktais gavusių asmenų skaičius; 

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą institucijoje gavusių senyvo amžiaus, neįgalių asmenų 

skaičius; 

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą institucijoje gavusių vaikų (netekusių tėvų globos) skaičius; 

Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje gavusių asmenų skaičius; 

Įgyvendintų Socialinės gerovės programoje numatytų priemonių skaičius. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Programos įgyvendinimas padės suformuoti tinkamą visuomenės požiūrį į sveikatą, leis išsiaiškinti 

rizikos veiksnius ir apsaugoti gyventojų sveikatą nuo nepalankių aplinkos veiksnių poveikio, 

sumažinti gyventojų sergamumą. Rajone renovavus ir modernizavus sveikatos priežiūros įstaigas, 

jos daugiau lėšų galės skirti sveikatos paslaugų teikimui.  

Įgyvendinant programą įvairioms Ukmergės rajono gyventojų socialinėms grupėms sudaroma 

galimybė integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo ir užtikrinant normalias 

gyvenimo sąlygas. Teikiant  socialinę paramą labiausiai jos stokojantiems Ukmergės rajono 

gyventojams, įgyvendinami socialinio teisingumo, lygiateisiškumo, žmogaus teisių užtikrinimo 

principai.  

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

2.2. Tikslas – Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas. 

2.2.1. Uždavinys: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas. 

2.2.2. Uždavinys: Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą, propaguoti sveiką gyvenseną. 

2.2.3. Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą, mažinti 

socialinę atskirtį.  

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas 

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas  

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas 

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas 
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Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 

Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai. 

 

Programos koordinatoriai: 

Asta Leonavičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja 

Dainora Šlinkšienė, Savivaldybės gydytoja 

 

 

KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado 

Šlaito viešoji biblioteka 

Ukmergės kultūros centras 

Ukmergės kraštotyros muziejus 

Ukmergės miesto seniūnija 

Kodas 188752174 

 

290346210 

 

190351690 

190346558 

188689368 

Vykdytojas (-ai) Kultūros ir turizmo skyrius  

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado 

Šlaito viešoji biblioteka 

Ukmergės kultūros centras 

Ukmergės kraštotyros muziejus 

Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio 

filialas 

Ukmergės kraštotyros muziejaus Veprių 

filialas 

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

Statybos ir infrastruktūros skyrius 

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Ukmergės miesto seniūnija 

Kodas 9 

 

9.1 

9.2 

9.3 

9.3.1 

 

 

9.3.2 

2 

11 

7 

27 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Programa parengta siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo savarankiškąsias savivaldybės funkcijas 

– gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros 

puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, 

teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, 

reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos 

priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, 

reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra), 

kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės 

įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės 

teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir 

kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės 

sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto 

registrą organizavimas ir stebėsena.  
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Ilgalaikis prioritetas: Visuomenės gerovės kūrimas ir paslaugų 

kokybės gerinimas 

Kodas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti 

tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone 

Kodas 2 

 

Programos aprašymas: 

Programa skirta kultūros sričiai, kurioje didžiausias dėmesys yra skiriamas aktyvios kultūrinės 

veiklos skatinimui, visuomenės ir bendruomenės kultūrinio tapatumo puoselėjimui ir išsaugojimui.  

Siekiama teigiamų pokyčių Ukmergės rajono kultūrinėje situacijoje, etninės kultūros 
puoselėjimui,  kultūros renginių sklaidai bei kultūros ir kūrybinio sektoriaus verslumo skatinimui. 

Ukmergės rajono savivaldybė, gerindama kultūrinio gyvenimo kokybę, formuoja atidesnį 

bendruomenės požiūrį į kultūrą, leidžia žvelgti į šią socialinę sritį kaip į prioritetinę. 

 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Kultūros veikloje dalyvavusių gyventojų dalis nuo visų Ukmergės rajono gyventojų, proc. 

 

Programos 

tikslas 

Gerinti kultūrinio gyvenimo Ukmergės rajone kokybę Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Ukmergės rajono savivaldybė siekia efektyviai organizuoti kultūrinę veiklą rajone, optimizuoti 

kultūros paslaugas teikiančių įstaigų veiklą, atskleisti rajono kultūrinį savitumą. Nuolat ieškoma 

galimybių renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas, atnaujinti jų materialinę bazę. Savivaldybė 

skatina bendruomenę aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, domėtis ne tik krašto kultūra, bet 

ir istorija, puoselėti ją ir išsaugoti ateities kartoms.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Įvykusių kultūros renginių pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.  

 

1 uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir materialinę bazę 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, pagal galimybes panaudodama Savivaldybės 

biudžeto, ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšas, rekonstruoja ir modernizuoja 

kultūros įstaigas – vyksta Vlado Šlaito viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija, planuojama 

užbaigti ekspozicijos įrengimo darbus Ukmergės kraštotyros muziejuje. Savivaldybė kasmet 

užtikrina Kraštotyros muziejaus, Kultūros centro, Bibliotekos veiklą. Kasmet ieškoma galimybių 

išleisti kultūrinių ir istorinių leidinių, atnaujinti (ar pagaminti naujus) ir įrengti ženklus, žyminčius 

istorines ir kultūriniu požiūriu svarbias vietas.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Išleistų kultūrinių ir istorinių leidinių, skaičius  

Įrengtų žymų (ženklų), skaičius  

 

2 uždavinys. Formuoti bendruomenės požiūrį į kultūrą, skatinti bei populiarinti kultūrinius 

renginius 

Norint išsaugoti rajono kultūrinį savitumą svarbu, kad visa bendruomenė dalyvautų kultūros 

puoselėjimo, istorijos išsaugojimo ir jos kūrimo procesuose. Todėl nuolat siekiama aktyvinti 

bendruomenės narius, žmonės skatinami dalyvauti meno mėgėjų kolektyvų veikloje, įvairiuose 

renginiuose, patys imtis iniciatyvos ir skleisti idėjas rengiant renginius. Organizuojamos parodos, 

pagal galimybes atnaujinami eksponatai muziejuose, rengiami festivaliai, kitos šventės. 

Internetiniame tinklapyje nuolat fiksuojami kultūros įvykiai, skelbiami skelbimai, kvietimai ir kita 

aktuali informacija, susijusi su krašto kultūra ir jos puoselėjimu. Įgyvendinamos specialios 

programos – kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo, etninės kultūros globos, geriausių rajono 

kultūros darbuotojų skatinimo. Įgyvendinant paveldosaugos programą – kultūros paveldo 
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apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir paveldosaugos programas bus plėtojamas 

kultūrinis, pažintinis turizmas ir kraštovaizdis. 

 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Įvykusių kultūros renginių rajone skaičius   

Internetiniame tinklapyje, fiksuojančiame ir analizuojančiame rajono kultūros reiškinius, paskelbtų 

naujienų skaičius  

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Kartu su kultūrinės veiklos skatinimu, siekiama išsaugoti Ukmergės rajone esantį nekilnojamąjį 

kultūros paveldą ir jį perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo 

naudotis. 

Skleidžiant informaciją apie paveldą bus siekiama užtikrinti sąlygas kultūros paveldo apsaugai, 

profesionalaus ir mėgėjų meno raidai. Atsiras daugiau galimybių kultūros mainams, daugiau 

galimybių pristatyti Ukmergės rajoną ir jo kultūrą bei istoriją tiek Lietuvos, tiek užsienio 

besidomintiems asmenims. Įgyvendinus programą pagerės kultūros paslaugas teikiančių įstaigų 

materialinė bazė, pagerės darbo aplinka, įstaigos taps patrauklesnės. Tuo pačiu atsiras daugiau 

galimybių plėtoti kultūrinę veiklą ir gerinti teikiamas kultūrines paslaugas. 

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

 

2.3. Tikslas – Plėtoti kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą. 

2.3.1. Uždavinys: Gerinti kultūrinę aplinką, didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas 

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas 

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas 

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas 

Lietuvos kultūros politikos nuostatos 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

Regionų kultūros plėtros programa 

Etninės kultūros plėtros valstybinė programa 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai 

 

Programos koordinatorė: 

Lolita Gerulskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja 
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Ukmergės sporto centras 

Kodas 188752174 

 

302297514 

Vykdytojas (-ai) Švietimo ir sporto skyrius 

Ukmergės sporto centras 

Kodas 13 

13.30 

 

Programos parengimo 

argumentai: 

Programa parengta siekiant skatinti ir remti Savivaldybės 

teritorijoje veikiančių nevyriausybinių sporto organizacijų veiklą, 

skirti finansavimą geriausiems rajono sportininkams, įgyvendinti 

sporto bazių plėtros strategiją, remti rajono sportininkų dalyvavimą 

įvairiuose renginiuose, propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti fiziškai 

aktyvią ir sveiką visuomenę.  

Ilgalaikis prioritetas: Visuomenės gerovės kūrimas ir paslaugų 

kokybės gerinimas 

Kodas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti 

tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone 

Kodas 2 

 

Programos aprašymas: 

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa siekiama: didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų 

prieinamumą, skatinti nevyriausybines organizacijas garsinti Ukmergę sporto renginiuose šalyje ir 

užsienyje, skleisti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo nuostatas visuomenėje. 

Ukmergės rajono savivaldybė įvairiomis priemonėmis skatina kūno kultūros ir sporto paslaugų 

plėtrą, didina sporto paslaugų kokybę ir jų įvairovę, siekia suformuoti modernų kūno kultūros ir 

sporto įstaigų tinklą; bendradarbiaudama su savivaldybėje veikiančiomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis (sporto klubais), organizuoja įvairius sveikatingumo ir sporto renginius rajono 

gyventojams. Nemaža dalis sporto renginių organizuojama mokyklinio amžiaus vaikams ir 

jaunuoliams. Sveikos gyvensenos įpročių diegimas ankstyvame amžiuje yra ypatingai svarbus, 

kadangi vaikystėje ir paauglystėje išugdyti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įpročiai dažnai 

išlaikomi visą gyvenimą, todėl skatina bendrą visuomenės sveikatingumo rodiklių gerėjimą. 

Patraukli aplinka sportavimui pritraukia didesnę dalį visuomenės, skatina žmones sveikai gyventi 

ir būti fiziškai aktyviais.  

Efekto vertinimo kriterijus: 

Sportinėje veikloje dalyvavusių gyventojų dalis nuo visų gyvenančių savivaldybėje, proc.  

Programos 

tikslas 

Skatinti kūno kultūros ir sporto paslaugų plėtrą Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Tikslu siekiama formuoti teigiamą įvairių amžiaus grupių rajono gyventojų požiūrį į sveikatą, kūno 

kultūrą ir sportą, mažinti fizinį pasyvumą ir skatinti sportuoti savarankiškai, lankant sporto įstaigas 

ar įsiliejant į kitą sportinę veiklą. Norint sudaryti palankias sąlygas sportavimui tiek lauke, tiek 

patalpose, atnaujinama sporto įstaigų materialinė bazė, rekonstruojamos ir modernizuojamos 

patalpos. Nuolat skleidžiama informacija apie galimybę sportuoti, dalyvauti sporto renginiuose.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais), proc.  

 

1 uždavinys. Didinti sporto, sveikatingumo paslaugų rajone įvairovę bei jų kokybę, sudaryti 

lygias galimybes sportuojančių vyrų ir moterų fiziniam aktyvumui vystyti 
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Siekiant padidinti sporto, sveikatingumo paslaugų įvairovę ir kokybę Ukmergės rajone, rengiamos 

ir prižiūrimos sporto aikštelės prie mokyklų, vykdomas Ukmergės sporto centro paslaugų plėtros 

projektas (plaukimo baseino ir patalpų, perduotų iš „Šilo“ progimnazijos). Organizuojant sporto ir 

sveikatingumo renginius siekiama įtraukti kuo daugiau rajono vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų.  

Įgyvendinama Ukmergės rajono reprezentavimo sporto renginiuose užsienyje programa.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Sporto ir sveikatingumo renginių skaičius  

Sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius 

Rekonstruotų ir modernizuotų sporto objektų skaičius  

Įrengtų sporto aikštelių prie mokyklų skaičius  

Sportuojančių vyrų ir moterų santykis 

 

2 uždavinys. Formuoti modernų kūno kultūros ir sporto įstaigų, organizacijų tinklą 

Ukmergės rajono savivaldybė, siekdama suformuoti modernų kūno kultūros ir sporto įstaigų bei 

organizacijų tinklą, skatina kultūros ir sporto sklaidą, modernizuoja švietimo ir sporto įstaigų 

techninę bazę, plėtoja e-paslaugas ir diegia modernias informacines technologijas.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Sporto įstaigų, kuriose atnaujinta ir modernizuota techninė bazė, skaičius  

Rajono internetiniuose tinklapiuose paskelbtų naujienų skaičius 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programą bus sudarytos sąlygos rajono žmonėms užsiimti kūno kultūra ir sportu, bus 

užtikrinta sporto įstaigų veikla, skatinami rajono sportininkai, bus užtikrintas saugus sportavimas 

tiek, lauke tiek sporto salėse. Tikimasi, kad bus sudomintas ir į sveikatingumo bei sportinė veiklą 

įtrauktas didesnis skaičius rajono gyventojų nepriklausomai nuo jų amžiaus ar lyties.  

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

3.2. Tikslas – Skatinti kūno kultūros ir sporto paslaugų plėtrą. 

3.2.1. Uždavinys: Formuoti modernų kūno kultūros ir sporto įstaigų, organizacijų tinklą. 

3.2.2. Uždavinys: Padidinti sporto, sveikatingumo paslaugų įvairovę ir jų kokybę. 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas  

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės nutarimai, įsakymai ir kiti Lietuvos Respublikos ir 

Ukmergės rajono savivaldybės teisės aktai 

 

Programos koordinatorė: 

Rasa Ragelytė-Kraucevičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 
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SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2019-ieji metai 

Asignavimų valdytojas (-

ai) 

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Ukmergės miesto seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Kodas 188752174 

 

188689215 

283106460 

188689553 

188689749 

188689891 

188690331 

188689934 

188690146 

188690299 

188689368 

188690484 

188690527 

288690670 

188690712 

Vykdytojas (-ai) Savivaldybės administracija 

Vyresnysis specialistas civilinei saugai ir 

mobilizacijai 

Personalo ir dokumentų valdymo skyrius 

Turto valdymo ir apskaitos skyrius 

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius 

Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius 

Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 

Teisės skyrius  

Kultūros ir turizmo skyrius 

Civilinės metrikacijos skyrius 

Statybos ir infrastruktūros skyrius 

Socialinės paramos skyrius  

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių 

skyrius 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 

Deltuvos seniūnija 

Lyduokių seniūnija 

Pabaisko seniūnija 

Pivonijos seniūnija 

Siesikų seniūnija 

Šešuolių seniūnija 

Taujėnų seniūnija 

Ukmergės miesto seniūnija 

Veprių seniūnija 

Vidiškių seniūnija 

Želvos seniūnija 

Žemaitkiemio seniūnija 

Tarybos sekretoriatas 

Kodas 1 

 

1.2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

35 
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Programos parengimo 

argumentai: 

Programa parengta siekiant užtikrinti Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, savivaldybės 

struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų darbą, užtikrinti 

kokybiškų ir visiems prieinamų viešųjų paslaugų teikimą. Programa 

įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu 

nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos ir valstybinės 

(valstybės perduotos savivaldybėms) savivaldybės funkcijos.  

Ilgalaikis prioritetas: Visuomenės gerovės kūrimas ir paslaugų 

kokybės gerinimas 

Kodas 2 

Šia programa 

įgyvendinamas strateginis 

tikslas: 

Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti 

tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą 

Ukmergės rajone 

Kodas 2 

 

Programos aprašymas: 

Savivaldybės valdymo programa siekiama tinkamai įgyvendinti priskirtas funkcijas, didinti 

savivaldybės valdymo efektyvumą, optimizuoti administracijos darbą, didinant darbuotojų 

motyvaciją, užtikrinti efektyvų lėšų ir turto panaudojimą, vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.  

Savivaldybės valdymo programa finansuojama savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos, 

savivaldybės administracijos veikla, civilinės būklės aktų registravimas, pirminės teisinės pagalbos 

teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, gyvenamosios vietos 

deklaravimas, gyventojų registro tvarkymas, archyvinių dokumentų tvarkymas, vaikų ir jaunimo 

teisių apsauga, civilinės saugos organizavimas, mobilizacijos, valstybinės žemės ir kito valstybės 

turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo. 

Vykdant administracinės naštos mažinimo priemones bus siekiama kuo mažesnėmis laiko 

sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus įsipareigojimus, 

supaprastinti administracines procedūras, kelti elektroninių administracinių paslaugų brandos lygį. 

Informacinių technologijų ir viešųjų paslaugų plėtojimas orientuotas į administracinės naštos 

mažinimą – įdiegtas projektas ,,Centralizuotas savivaldybės paslaugų perkėlimas į elektroninę 

erdvę“.  

 

Efekto vertinimo kriterijus: 

Savivaldybėje gautų raštų, kreipimųsi, prašymų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, 

proc.  

Programos 

tikslas 

Užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą ir 

tobulinti viešojo administravimo sistemą 

Kodas 1 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Įgyvendindama programą savivaldybė siekia įgyvendinti kokybišką valdymą ir veiksmingą veiklos 

funkcijų vykdymą, mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, efektyviai 

organizuoti savivaldybės tarybos, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, struktūrinių 

teritorinių padalinių – seniūnijų darbą, planuoti ir vykdyti finansinius įsipareigojimus, tinkamai 

valdyti turtą.  

Administracijoje ir teritoriniuose padaliniuose įdiegtos pagrindinės informacinės sistemos- Finansų 

valdymo ir apskaitos, Dokumentų valdymo ir elektroninių paslaugų teikimo, Mokesčių ir rinkliavų 

administravimo, Socialinės paramos administravimo ir kitos sistemos. Tai leidžia priimti 

sprendimus mažinant administracinę naštą gyventojams. 

Rezultato vertinimo kriterijai:  

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas, proc. 

Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.  

 

1 uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui 

Efektyvus darbo organizavimas yra vienas iš faktorių, lemiančių tinkamą Savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimą. Savivaldybės administracijos atskiri pastatai ir teritorinių padalinių pastatai sujungti 
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į vieną kompiuterių tinklą optinėmis ryšio linijomis. Mieste esančiose patalpose taip pat įrengta 

bevielio duomenų ryšio perdavimo sistema. Įdiegtos priemonės gerina asmenų aptarnavimo 

kokybę, leidžia suteikti paslaugas vietoje, perduoti asmenų prašymus kitiems savivaldybės 

administracijos struktūriniams padaliniams.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų skaičius  

Parengtų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų skaičius  

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius  

 

2 uždavinys. Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas 

Valstybinės (perduotos savivaldybėms) savivaldybės funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos 

savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir 

įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktais. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi 

įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Siekiant įgyvendinti uždavinį tvarkomas gyventojų 

registras, archyviniai dokumentai, prižiūrimas valstybinės kalbos vartojimas, administruojama 

jaunimo teisių apsauga, registruojami civilinės būklės aktai, rūpinamasi savivaldybės turtu, 

organizuojamas gyvenamosios vietos deklaravimas, teikiama pirminė teisinė pagalba gyventojams, 

dalyvaujama rengiantis mobilizacijai, administruojami civilinės gynybos reikalai, organizuojamas 

priešgaisrinių tarnybų darbas, vykdoma užimtumo programą, siekiant užtikrinti kuo didesnį 

gyventojų užimtumą, ugdyti jų darbo įgūdžius, nepažeidžiant moterų ir vyrų lygių galimybių. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Išduotų archyvinių pažymų skaičius 

Išduotų gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų skaičius  

Suteiktos pirminės teisinės pagalbos piliečiams atvejų skaičius 

Priešgaisrinių tarnybų išvykimų į gaisrus skaičius  

Užimtumo didinimo programos dalyvių skaičius 

 

3 uždavinys. Gerinti savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems 

rajono gyventojams, mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims 

Įgyvendinant uždavinį, siekiama mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims. 

Vykdant administracinės naštos priemones bus siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir 

finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, 

maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, ir užtikrinti administracinės naštos stebėseną 

bei viešumą. 

Siekiant mažinti administracinę naštą, siekiama toliau kelti teikiamų administracinių paslaugų 

kokybės lygį. Savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos perkeltos į elektroninę erdvę 

savivaldybei dalyvaujant projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę 

erdvę“. Įgyvendinus šį projektą, gyventojai gali užsakyti reikalingas elektronines paslaugas per 

elektroninius valdžios vartus. Patikimai veikiančios informacinės sistemos ir pažangios 

informacinės technologijos sudaro prielaidas administracinės naštos mažinimui verslui ir 

gyventojams. 

Nuolat rūpinamasi savivaldybės administracijos, struktūrinių-teritorinių padalinių ir savivaldybei 

pavaldžių įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, rūpinamasi Tarybos narių mokymais. 

Skiriama lėšų reprezentacinei leidybai ir savivaldybės informacijos skelbimui spaudoje bei kituose 

informaciniuose leidiniuose. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Darbuotojų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius  

Tarybos narių, dalyvavusių mokymuose, skaičius  

Elektroninėje erdvėje teikiamų administracinių paslaugų skaičius 

Reprezentacinių leidinių skaičius  

Valstybės registrų duomenų naudojimas administracinėms paslaugoms teikti skaičius 
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4 uždavinys. Įgyvendinti įvairias prevencijos programas 

Siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui, padėti užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą 

Ukmergės rajone, savivaldybė kartu su Vilniaus apskrities VPK Ukmergės rajono policijos 

komisariatu įgyvendina programą „Prevencija“. 

Siekiant skleisti gaisrinio saugumo žinias, vykdyti švietėjišką veiklą ugdymo įstaigose, kelti 

ugniagesio gelbėtojo profesijos prestižą visuomenėje, savivaldybė kartu su Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrine gelbėjimo valdyba įgyvendina 

programą „Priešgaisrinė sauga“, o su Ukmergės priešgaisrine tarnyba – projektą „Tapk savanoriu 

ugniagesiu – padėk artimui savo“. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Ukmergės rajone užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus pokytis Ukmergės rajone, proc.  

Programos 

tikslas 

Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise 

priklausančio turto ir socialinio būsto valdymą 

Kodas 2 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Šiuo tikslu savivaldybė siekia racionaliai ir efektyviai naudoti ir valdyti Savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantį turtą ir socialinį būstą.  

 

1 uždavinys. Racionaliai valdyti savivaldybei priklausantį turtą 

Siekdama įgyvendinti uždavinį savivaldybė diegia finansų valdymo sistemą bei modernizuoja 

dokumentų valdymo sistemą, inventorizuoja ir teisiškai įregistruoja pastatus, inžinerinius tinklus ir 

žemę, prižiūri ir esant poreikiui modernizuoja administracijos struktūrinių padalinių bei 

priešgaisrinių tarnybų pastatus.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Einamaisiais metais inventorizuotų nekilnojamojo turto objektų skaičius 

Programos 

tikslas 

Valdyti savivaldybės finansinius įsipareigojimus Kodas 3 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Įgyvendindama savo funkcijas, Savivaldybė vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti 

neužtenka įvairių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos skolintos lėšos. Turi būti 

numatytas paskolų bei palūkanų grąžinimas laiku.  

Rezultato vertinimo kriterijus:  

Savivaldybės finansinių įsipareigojimų vykdymas, proc. 

 

1 uždavinys. Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą  

Siekiama laiku grąžinti paskolas ir palūkanas už jas.  

Produkto vertinimo kriterijai:  

Padengtos paskolos, tūkst. eurų 

Programos 

tikslas 

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą rajone Kodas 4 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas: 

Labai svarbu stiprinti Nevyriausybinių organizacijų veiklą, nes jos atstovauja gyventojų interesus 

ir inicijuoja aktualių problemų sprendimą, padeda gerinti gyvenimo kokybę. Nevyriausybinės 

organizacijos orientuojasi į atskirų piliečių grupių interesus, tačiau jos nėra finansiškai pajėgios 

vienos spręsti problemas ar įgyvendinti projektus. Dėl to Savivaldybė įgyvendina Nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo programą ir tuo pačiu skatina jau esamų organizacijų veiklą bei naujų 

kūrimąsi.  

Rezultato vertinimo kriterijai:  

NVO skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais, proc.  

 

1 uždavinys. Skatinti NVO kūrimąsi ir remti NVO veiklą 
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Ukmergės rajono savivaldybė, skatindama nevyriausybinių organizacijų kūrimąsi ir veiklą, 

organizuoja jaunimo lyderių, jaunimo darbuotojų mokymus bei seminarus, taip pat įgyvendina 

Nevyriausybinių organizacijų rėmimo, Vaiko dienos centrų kofinansavimo programas. 

Produkto vertinimo kriterijai:  

Mokymų ir seminarų jaunimui skaičius  

Nevyriausybinių organizacijų skaičius  

Nevyriausybinių organizacijų projektų, paremtų iš NVO rėmimo programos, skaičius  

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:  

Įgyvendinus programoje numatytas priemones ir pasiekus užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, bus 

suderinti bendruomenės interesai ir valstybės politika, bus užtikrintas Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos efektyvus, racionalus ir kryptingas darbas, tinkamai vykdomos 

savivaldybės funkcijos, bus pagerinta savivaldybės teikiamų paslaugų kokybė. 

 

Galimi programos vykdymo finansavimo šaltiniai:  

Savivaldybės biudžetas, ES struktūrinių fondų ir programų bei kitų tarptautinių fondų lėšos, 

privačios lėšos, Valstybės biudžeto lėšos. 

 

Veiksmai, numatyti Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijoje 2014–2020 

m., susiję su vykdoma programa: 

2.4. Tikslas – Didinti savivaldybės veiklos efektyvumą.  

2.4.1. Uždavinys: Gerinti savivaldybės valdymą, viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 

2.4.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas nevyriausybinio sektoriaus plėtrai. 

 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:  

Lietuvos Respublikos Konstitucija 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas 

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas 

Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas 

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas 

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas 

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas 

Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės teisės aktai ir Ukmergės rajono savivaldybės 

institucijų teisės aktai 

 

Programos koordinatorė: 

Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja 



IV. ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYTOJŲ SĄRAŠAS 

 

VALDYTOJAS VYKDYTOJAS VYKDYTOJO 

KODAS 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Ukmergės rajono savivaldybės administracija 1 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai 1.2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Jaunimo reikalų koordinatorius 1.5 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija VšĮ „Jaunimo laisvalaikio centras“ 1.5.1 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Savivaldybės gydytojas 1.6 

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 1.6.1 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija VšĮ „Ukmergės PSPC“ 1.6.2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija VšĮ „Ukmergės ligoninė“ 1.6.3 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius 2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Personalo ir dokumentų valdymo skyrius 3 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Turto valdymo ir apskaitos skyrius 4 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius 5 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Strateginio planavimo ir biudžeto skyrius 6 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Investicijų ir užsienio ryšių skyrius 7 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Teisės skyrius  8 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Kultūros ir turizmo skyrius 9 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka 9.1 

Ukmergės kultūros centras Ukmergės kultūros centras 9.2 

Ukmergės kraštotyros muziejus Ukmergės kraštotyros muziejus 9.3 

Ukmergės kraštotyros muziejus Ukmergės kraštotyros muziejaus Užugirio filialas 9.3.1 

Ukmergės kraštotyros muziejus Ukmergės kraštotyros muziejaus Veprių filialas 9.3.2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“ 9.4 

Ukmergės rajono  savivaldybės administracija Civilinės metrikacijos skyrius 10 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Statybos ir infrastruktūros skyrius  11 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija UAB „Ukmergės vandenys“ 11.1 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 11.2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 11.3 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius 12 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Deltuvos senelių globos namai 12.1 
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Ukmergės rajono savivaldybės administracija Ukmergės rajono Želvos parapijos katalikiški senelių namai 12.2 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Jasiuliškių pensionatas 12.3 

Ukmergės globos centras Ukmergės globos centras 12.4 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras 12.5 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija VšĮ Ukmergės šeimos centras 12.6 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Švietimo ir sporto skyrius 13 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“  Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“  13.1 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ 13.2 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ 13.3 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ 13.4 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“ 13.5 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“  Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“  13.6 

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“  13.7 

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla 13.9 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla 13.10 

Ukmergės r. Pabaisko pagrindinė mokykla Ukmergės r. Pabaisko pagrindinė mokykla 13.12 

Ukmergės Pašilės progimnazija Ukmergės Pašilės progimnazija 13.13 

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla 13.15 

Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla 13.17 

Ukmergės r. Siesikų gimnazija Ukmergės r. Siesikų gimnazija 13.19 

Ukmergės „Šilo“ progimnazija Ukmergės „Šilo“ progimnazija 13.20 

Ukmergės r. Taujėnų gimnazija Ukmergės r. Taujėnų gimnazija 13.21 

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla 13.22 

Ukmergės rajono Veprių vidurinė mokykla Ukmergės rajono Veprių pagrindinė mokykla 13.23 

Ukmergės r. Želvos gimnazija Ukmergės r. Želvos gimnazija 13.24 

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija Ukmergės Antano Smetonos gimnazija 13.25 

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija  Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija  13.26 

Ukmergės rajono Balelių universalus daugiafunkcis centras Ukmergės rajono Balelių universalus daugiafunkcis centras 13.27 

Ukmergės sporto centras Ukmergės sporto centras 13.30 

Ukmergės meno mokykla Ukmergės meno mokykla 13.31 

Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla 13.32 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba 13.33 

Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras Ukmergės rajono Rečionių universalus daugiafunkcis centras 13.35 
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Ukmergės savivaldybės administracija Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius 14 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Centralizuoto vidaus audito skyrius 15 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyrius 16 

Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 17 

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba 18 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų skyrius 19 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas 32 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Ukmergės rajono vietos veiklos grupė 34 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Tarybos sekretoriatas 35 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Ukmergės miesto vietos veiklos grupė 36 

   

Seniūnijos: Seniūnijos:  

Ukmergės miesto seniūnija Ukmergės miesto seniūnija 27 

Deltuvos seniūnija Deltuvos seniūnija 20 

Lyduokių seniūnija Lyduokių seniūnija 21 

Pabaisko seniūnija Pabaisko seniūnija 22 

Pivonijos seniūnija Pivonijos seniūnija 23 

Siesikų seniūnija Siesikų seniūnija 24 

Šešuolių seniūnija Šešuolių seniūnija 25 

Taujėnų seniūnija Taujėnų seniūnija 26 

Veprių seniūnija Veprių seniūnija 28 

Vidiškių seniūnija Vidiškių seniūnija 29 

Želvos seniūnija Želvos seniūnija 30 

Žemaitkiemio seniūnija Žemaitkiemio seniūnija 31 

 



2020 - ųjų metų 

išlaidų 

projektas

2021 - ųjų metų 

išlaidų projektas
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1

1 1

04.07.03.01 SL 63,90 63,90 100,00 100,00 253,00

04.07.03.01 ES 0,00 1118,80 1118,80 2876,90

04.07.03.01 VB 0,00 100,00 100,00 253,00

63,90 0,00 0,00 63,90 1318,80 0,00 0,00 1318,80 3382,90 0,00

04.01.01.01 SB 18,00 2,60 15,40 20,00 3,00 17,00 50,00 50,00

04.01.01.01 ES 0,00 0,00 0,00

18,00 2,60 0,00 15,40 20,00 3,00 0,00 17,00 50,00 50,00

04.04.03.01 SL 39,10 39,10 80,00 80,00 170,00 18,00

04.04.03.01 ES 0,00 0,00 893,00 893,00 1934,00 148,90

04.04.03.01 VB 0,00 80,00 80,00 150,00 32,60

39,10 0,00 0,00 39,10 1053,00 0,00 0,00 1053,00 2254,00 199,50

04.04.03.01 SL 0,00 0,00 243,60 243,60 221,40

04.04.03.01 ES 0,00 0,00 1226,80 1226,80 171,00

04.04.03.01 VB 0,00 100,00 100,00 25,10

04.04.03.01 KT(d) 0,00 163,40 163,40

0,00 0,00 0,00 0,00 1733,80 0,00 0,00 1733,80 417,50 0,00

1 1 121,00 2,60 0,00 118,40 4125,60 3,00 0,00 4122,60 6104,40 249,50Iš viso uždaviniui:

1 1 8

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių 

infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio 

aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko 

su prieigomis įrengimas   
2; 7

Iš viso priemonei:

1 1 9

Ukmergės miesto viešųjų erdvių 

infrastruktūros sutvarkymas II: Vilniaus 

gatvės skvero ir Ligoninės parko su 

prieigomis infrastruktūros įrengimas  

2; 7

Iš viso priemonei:

1 1 7 Investicijų skatinimo programa 7

Iš viso priemonei:

1 strateginis tikslas. Kurti palankią ekonominę aplinką sudarant sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, skatinant atvykstamąjį ir vietos turizmą 

1 programa. Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programa

Tikslas. Sudaryti palankią aplinką smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai bei inovacijų diegimui

Uždavinys. Skatinti verslumą Ukmergės rajone

1 1 1

 Ukmergės miesto buvusio karinio 

miestelio ir šalia esančių teritorijų viešųjų 

erdvių infrastruktūros vystymas 

2;7;11

Iš viso priemonei:

tūkst. EUR

2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)
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 2019–2021 m. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO BEI TURIZMO 

PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ 

ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai
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iš jų

Ukmergės rajono savivaldybė

iš
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is
o
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o
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rt

u
i 
įs
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y
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1 2

04.01.01.01 SB 21,80 21,80 31,00 31,00 31,00 31,00

21,80 21,80 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00

1 2 21,80 21,80 0,00 0,00 31,00 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00

1 3

04.07.03.01 SB 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00

3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

04.07.03.01 SB 0,00 37,50 25,00 25,00 45,00 45,00

0,00 37,50 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 45,00 45,00

1 3 0,00 40,50 0,00 0,00 28,00 28,00 0,00 0,00 50,00 50,00

1 183,30 64,90 0,00 118,40 4184,60 62,00 0,00 4122,60 6185,40 330,50

2

2 1

04.07.03.01 SL 22,00 22,00 21,60 21,60

04.07.03.01 ES 95,80 95,80 85,60 85,60

117,80 0,00 0,00 117,80 107,20 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.03.01 ES 0,00 0,00 0,00 266,60

04.04.03.01 SL 8,60 8,60 18,70 18,70 24,00

04.04.03.01 VB 0,00 0,00 23,50

8,60 0,00 0,00 8,60 18,70 0,00 0,00 18,70 314,10 0,00

04.07.03.01 SL 16,80 16,80 0,00

04.07.03.01 ES 169,70 169,70 0,00

186,50 0,00 0,00 186,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.07.03.01 SB 9,30 9,30 14,30 8,30 6,00

04.07.03.01 ES 0,00 227,30 227,30

9,30 9,30 0,00 0,00 241,60 8,30 0,00 233,30 0,00 0,00

2 1 322,20 9,30 0,00 312,90 367,50 8,30 0,00 359,20 314,10 0,00

2 2

04.07.03.01 SB 51,30 51,30 47,00 47,00 60,00 60,00

51,30 51,30 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00 0,00 60,00 60,00

04.07.03.01 SB 8,00 6,70 1,30 6,00 5,00 1,00 10,00 10,00

8,00 6,70 0,00 1,30 6,00 5,00 0,00 1,00 10,00 10,00

2 2 59,30 58,00 0,00 1,30 53,00 52,00 0,00 1,00 70,00 70,00

1 3 2 Dalyvavimas parodose 7; 9; 9.4
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Kurti gerą ir investicijoms patrauklų Ukmergės rajono įvaizdį

Iš viso uždaviniui:

2 2 2
Turizmo paslaugų plėtros Ukmergės 

rajone programos įgyvendinimas 
9.4

Iš viso priemonei:

2 2 3
Rajono turizmo infrastruktūros vystymo ir 

propagavimo programos įgyvendinimas 
9

Iš viso priemonei:

2 1 11

Turizmo maršruto Elektrėnai - Širvintos - 

Ukmergė informacinės infrastruktūros 

plėtra

9; 9.4

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Skatinti aktyvaus turizmo ir pramogų bei poilsio paslaugų plėtrą

2 1 10

Ukmergės miesto viešosios turizmo 

infrastruktūros vystymas             

(Ukmergės miesto piliakalnio su 

prieigomis sutvarkymas, II etapas)

2; 7

Iš viso priemonei:

2 1 7
Ukmergės miesto Šventosios upės 

pakrantės sutvarkymas
7;11

Iš viso priemonei:

Uždavinys. Gerinti viešąją turizmo infrastruktūrą rajone

2 1 1
Užugirio (A. Smetonos) dvaro 

pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)
7;9.3

Iš viso priemonei:

1 3 3
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtros 

programa

7; 9.2; 

18 Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Skatinti vietos ir atvykstamąjį turizmą rajone, panaudojant kultūros paveldą bei gamtos išteklius

Uždavinys. Didinti rajono įmonių konkurencingumą

1 2 1
Parama Smulkiajam ir vidutiniam 

verslui - SVV fondas 
9.4

Iš viso priemonei:



2 381,50 67,30 0,00 314,20 420,50 60,30 0,00 360,20 384,10 70,00

564,80 132,20 0,00 432,60 4605,10 122,30 0,00 4482,80 6569,50 400,50

148,90 132,20 0,00 16,70 146,30 122,30 0,00 24,00 201,00 201,00

265,50 0,00 0,00 265,50 3551,50 0,00 0,00 3551,50 5248,50 148,90

150,40 0,00 0,00 150,40 463,90 0,00 0,00 463,90 668,40 18,00

0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 280,00 451,60 32,60

0,00 0,00 0,00 0,00 163,40 0,00 0,00 163,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564,80 132,20 0,00 432,60 4605,10 122,30 0,00 4482,80 6569,50 400,50

Kitos lėšos (Kt)

IŠ VISO:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

ES  lėšos (ES)

Skolintos lėšos (SL)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

Kitos tikslinės dotacijos (KT(d))



2020 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

2021 - ųjų metų 

išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

04.02.01.01 VB (d) 257,00 257,00 257,00 257,00 300,00 300,00

257,00 257,00 0,00 0,00 257,00 257,00 0,00 0,00 300,00 300,00

04.02.01.01 SL 90,10 90,10 32,00 32,00

04.02.01.01 SB 0,00 50,00 50,00

04.02.01.01 ES 0,00 396,60 396,60

90,10 90,10 0,00 0,00 478,60 32,00 0,00 446,60 0,00 0,00

1 1 347,10 347,10 0,00 0,00 735,60 289,00 0,00 446,60 300,00 300,00

1 2

06.02.01.01 SB 553,30 553,30 235,70 0,00 585,40 585,40 345,60 722,10 753,90

06.02.01.01 SP 7,10 7,10 4,50 6,40 6,40 3,10 7,70 7,70

560,40 560,40 240,20 0,00 591,80 591,80 348,70 0,00 729,80 761,60

04.02.01.04 VB(d) 161,90 161,90 104,00 0,00 164,00 164,00 142,00 220,00 220,00

04.02.01.04 SP 0,20 0,20 0,40 0,40 0,50 0,50

162,10 162,10 104,00 0,00 164,40 164,40 142,00 0,00 220,50 220,50

04.05.01.02 SL 1,70 1,70 90,00 90,00

1 2 12
Taujėnų miestelio viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

1 2 9
Žemės ūkio funkcijų 

administravimas ir vykdymas
1

Iš viso priemonei:

1 2 8
Komunalinės paslaugos 

seniūnijose 

20-26; 28-

31

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Gerinti kaimo gyvenamosios aplinkos viešąją infrastruktūrą

1 1 3
Melioruotų žemių būklės 

gerinimas
14

Iš viso priemonei:

Ukmergės rajono savivaldybė

 2019–2021 m. KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR 

PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. EUR
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai
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o
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2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)
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y
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iš
 v
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o

iš
 v

is
o

1 strateginis tikslas. Kurti palankią ekonominę aplinką sudarant sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, skatinant atvykstamąjį ir vietos turizmą 

2 programa. Kaimo plėtros programa

Tikslas. Gerinti žemės ūkio veiklos sąlygas Ukmergės rajone

Uždavinys. Tinkamai įgyvendinti valstybines (perduotas savivaldybėms) žemės ūkio funkcijas 

1 1 1
Melioracijos statinių piežiūra ir 

remontas
14

Iš viso priemonei:



04.05.01.02 ES 6,00 6,00 194,00 194,00

7,70 0,00 0,00 7,70 284,00 0,00 0,00 284,00 0,00 0,00

04.05.01.02 SL 0,00 9,50 9,50 160,50 90,30

04.05.01.02 ES 0,00 9,50 9,50 151,50 38,90

0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 312,00 129,20

04.05.01.02 SL 1,50 1,50 155,00 155,00

04.05.01.02 ES 0,00 164,50 164,50

1,50 0,00 0,00 1,50 319,50 0,00 0,00 319,50 0,00 0,00

04.05.01.02 SL 0,00 0,00 40,00 42,00

04.05.01.02 ES 0,00 0,00 80,00 89,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 131,20

04.05.01.02 SL 1,30 1,30 94,00 94,00 0,00

04.05.01.02 ES 0,00 169,10 169,10 0,00

1,30 0,00 0,00 1,30 263,10 0,00 0,00 263,10 0,00 0,00

1 2 733,00 722,50 344,20 10,50 1641,80 756,20 490,70 885,60 1382,30 1242,50

1 1080,10 1069,60 344,20 10,50 2377,40 1045,20 490,70 1332,20 1682,30 1542,50

2

2 1

08.04.01.01 SB 4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00

4,00 4,00 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 0,00 4,00 4,00

08.02.01.06 SB 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00

4,00 4,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 5,00 5,00

2 1 8,00 8,00 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 9,00 9,00

2 8,00 8,00 0,00 0,00 6,50 6,50 0,00 0,00 9,00 9,00

1088,10 1077,60 344,20 10,50 2383,90 1051,70 490,70 1332,20 1691,30 1551,50

561,30 561,30 235,70 0,00 641,90 591,90 345,60 50,00 731,10 762,90

418,90 418,90 104,00 0,00 421,00 421,00 142,00 0,00 520,00 520,00

7,30 7,30 4,50 0,00 6,80 6,80 3,10 0,00 8,20 8,20

6,00 0,00 0,00 6,00 933,70 0,00 0,00 933,70 231,50 128,10

94,60 90,10 0,00 4,50 380,50 32,00 0,00 348,50 200,50 132,30

1088,10 1077,60 344,20 10,50 2383,90 1051,70 490,70 1332,20 1691,30 1551,50

Pajamos už biudžetinių įstaigų suteiktas mokamas paslaugas (SP)

ES  lėšos (ES)

Skolintos lėšos (SL)

IŠ VISO:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Uždavinys. Skatinti ir aktyvinti kaimo bendruomenių veiklą

2 1 1
Vietos veiklos grupės plėtros 

strategijos įgyvendinimas
1; 34

Iš viso priemonei:

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (VB (d))

2 1 2
Kaimo plėtros renginių 

organizavimo išlaidos
14

Iš viso priemonei:

1 2 16
Želvos miestelio viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Skatinti bendruomeniškumą Ukmergės rajone

1 2 13
Vidiškių miestelio viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

Iš viso priemonei:

1 2 14
Siesikų miestelio viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

Iš viso priemonei:

1 2 12
Taujėnų miestelio viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

Iš viso priemonei:

1 2 15
Dainavos gyvenvietės viešosios 

infrastruktūros gerinimas ir plėtra
7;14

Iš viso priemonei:



2020 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

2021 - ųjų metų 

išlaidų 

projektas
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1

1 1

04.05.01.02 SB 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00

04.05.01.02 KPPP 240,00 240,00 0,00

261,90 0,00 0,00 261,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.05.01.02 SB 130,30 130,30 140,00 122,60 17,40 450,00 500,00

05.01.01.01 SB 224,50 224,50 256,50 256,50 350,00 370,00

04.05.01.02 KPPP 1441,70 611,50 830,20 0,00 1600,00 1600,00

1796,50 966,30 0,00 830,20 396,50 379,10 0,00 17,40 2400,00 2470,00

04.05.01.02 SL 279,50 279,50 20,00 20,00 74,00

04.05.01.02 SB 39,20 39,20 0,00

04.05.01.02 VB 0,00 37,90 37,90

04.05.01.02 ES 812,80 812,80 413,40 413,40

04.05.01.02 KT(d) 0,00 98,20 98,20

1131,50 0,00 0,00 1131,50 569,50 0,00 0,00 569,50 74,00 0,00

04.05.01.02 SB 32,80 32,80 58,00 7,00 51,00 60,00 60,00

32,80 0,00 0,00 32,80 58,00 7,00 0,00 51,00 60,00 60,00

 2019–2021 m. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1 1 6
Kelių priežiūros ir plėtros 

programos vykdymas

11;          

27

Iš viso priemonei:

1 1 5

Susisiekimo komunikacijų (gatvių) 

ir inžinerinių tinklų paskirties 

statinių Veterinarijos gatvėje, 

Ukmergės mieste, rekonstravimas 

11

10
Saugaus eismo priemonių 

steigimas Ukmergės mieste

Ukmergės rajono savivaldybė

Uždavinys. Modernizuoti esamą transporto infrastruktūrą 

2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)
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1 1 8
Gatvių rekonstravimas Ukmergės 

mieste 
11

Iš viso priemonei:

1 1 11

3 strateginis tikslas. Palaikyti rajone švarią ir saugią aplinką bei pritaikyti ją gyventojų poreikiams 

3 programa. Viešosios infrastruktūros plėtros programa

Tikslas. Prižiūrėti, pagal poreikius gerinti ir modernizuoti viešąją susisiekimo infrastruktūrą Ukmergės rajone 
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2018 - ųjų metų patvirtinti asignavimai
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04.05.01.02 SL 6,20 6,20 34,00 34,00 80,00

04.05.01.02 ES 0,00 192,20 192,20

6,20 0,00 0,00 6,20 226,20 0,00 0,00 226,20 80,00 0,00

1 1 3228,90 966,30 0,00 2262,60 1250,20 386,10 0,00 864,10 2614,00 2530,00

1 2

04.05.01.02 SB 0,00 0,00 30,00

04.05.01.02 ES 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00

1 3

04.05.01.01 SB 444,80 444,80 500,00 500,00 550,00 550,00

444,80 444,80 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 550,00 550,00

09.06.01.01 SB 200,00 200,00 180,00 180,00 280,00 280,00

200,00 200,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 280,00 280,00

10.02.01.40 SB 185,20 185,20 150,00 150,00 220,00 220,00

185,20 185,20 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 220,00 220,00

1 3 830,00 830,00 0,00 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00 1050,00 1050,00

1 4058,90 1796,30 0,00 2262,60 2080,20 1216,10 0,00 864,10 3694,00 3580,00

2

2 1

06.02.01.01 SB 31,80 31,80 30,00 30,00 40,00 40,00

31,80 0,00 0,00 31,80 30,00 0,00 0,00 30,00 40,00 40,00

2 1 31,80 0,00 0,00 31,80 30,00 0,00 0,00 30,00 40,00 40,00

2 2

06.04.01.01 SB 89,20 19,70 69,50 70,00 70,00 100,00 100,00

89,20 19,70 0,00 69,50 70,00 0,00 0,00 70,00 100,00 100,00

06.04.01.01 SB 227,60 227,60 232,00 232,00 300,10 304,30

227,60 227,60 0,00 0,00 232,00 232,00 0,00 0,00 300,10 304,30

2 2 316,80 247,30 0,00 69,50 302,00 232,00 0,00 70,00 400,10 404,30

2 348,60 247,30 0,00 101,30 332,00 232,00 0,00 100,00 440,10 444,30

3

3 1

06.02.01.01 SB 78,20 78,20 70,00 40,00 30,00 280,00 280,00

78,20 78,20 0,00 0,00 70,00 40,00 0,00 30,00 280,00 280,00

06.01.01.01 SB 25,00 25,00 15,00 15,00 25,00 25,00

25,00 25,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00

06.02.01.01 SB 150,00 30,50 119,50 130,00 130,00 200,00 200,00
3 1 6

Gyvenamosios aplinkos 

infrastruktūros įrengimas ir 

tvarkymas 

11

3 1 4 Avaringumo likvidavimas 11
Iš viso priemonei:

3 1 5
Daugiabučių namų savininkų 

rėmimo fondas 
11;27

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Gerinti Ukmergės rajono gyvenamąjį fondą

Uždavinys. Atnaujinti gyvenamąją namų aplinką ir skatinti gyvenamąją statybą

2 2 3 Naujų inžinerinių tinklų įrengimas 11
Iš viso priemonei:

2 2 4 Gatvių apšvietimas seniūnijose 20-31
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Plėsti bei modernizuoti elektros energijos gamybos ir paskirstymo tinklą

2 1 2
Visuomeninių įstaigų šilumos ūkio 

atnaujinimas

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Gerinti keleivių pervežimą

1 3 1

Nuostolių, susidariusių dėl būtinų 

keleivinio transporto paslaugų 

visuomenei, dengimas UAB 

11
Iš viso priemonei:

1 3 3

Kompensacija UAB „Ukmergės 

autobusų parkas“ už lengvatinį 

pensininkų ir neįgaliųjų vežimą

1
Iš viso priemonei:

1 3 2

Kompensacija UAB „Ukmergės 

autobusų parkas“ už moksleivių 

vežimą į ugdymo įstaigas

1
Iš viso priemonei:

1 1 11
Pėsčiųjų takų rekonstrukcija ir 

plėtra Ukmergės mieste
11

Iš viso priemonei:

1
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Užtikrinti saugią ir patikimą energetinę infrastruktūrą 

Uždavinys. Plėsti bei modernizuoti šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūrą

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, statant naujus susisiekimo tinklus 

1 2 1
Ukmergės m. pietinio aplinkkelio 

su tiltu per Šventosios upę statyba 
11

Iš viso priemonei:



150,00 30,50 0,00 119,50 130,00 0,00 0,00 130,00 200,00 200,00

3 1 253,20 133,70 0,00 119,50 215,00 55,00 0,00 160,00 505,00 505,00

3 2

06.01.01.01 SB 80,00 45,00 35,00 60,00 25,00 35,00 150,00 150,00

80,00 45,00 0,00 35,00 60,00 25,00 0,00 35,00 150,00 150,00

06.01.01.01 SB 2,50 0,00 2,50 0,00

06.01.01.01 SL 48,70 0,00 48,70 0,00

06.01.01.01 ES 272,20 2,80 269,40 0,00

323,40 2,80 0,00 320,60 0,00

3 2 403,40 47,80 0,00 355,60 60,00 25,00 0,00 35,00 150,00 150,00

3 3

04.04.03.01 SB 112,40 58,20 54,20 90,00 40,00 50,00 120,00 120,00

112,40 58,20 0,00 54,20 90,00 40,00 0,00 50,00 120,00 120,00

04.04.03.01 SB 50,00 19,50 30,50 50,00 20,00 30,00 80,00 80,00

04.04.03.01 VB(d) 11,20 11,20 15,00 15,00

50,00 19,50 0,00 30,50 61,20 31,20 0,00 30,00 80,00 80,00

06.01.01.01 SB 105,00 105,00 125,00 125,00 125,00 125,00

105,00 105,00 0,00 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 125,00 125,00
04.04.03.01 SL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.04.03.01 SB 45,10 0,00 0,00 45,10 15,00 15,00

45,10 0,00 0,00 45,10 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

04.04.03.01 SB 28,10 28,10 50,00 50,00

28,10 28,10 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 340,60 210,80 0,00 129,80 341,20 246,20 0,00 95,00 325,00 325,00

3 997,20 392,30 0,00 604,90 616,20 326,20 0,00 290,00 980,00 980,00

5404,70 2435,90 0,00 2968,80 3028,40 1774,30 0,00 1254,10 5114,10 5004,30

2303,60 1821,60 0,00 482,00 2221,50 1763,10 0,00 458,40 3360,10 3404,30

0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 11,20 0,00 0,00 45,00 15,00

1085,00 2,80 0,00 1082,20 605,60 0,00 0,00 605,60 0,00 0,00

1681,70 611,50 0,00 1070,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1600,00 1600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00

334,40 0,00 0,00 334,40 54,00 0,00 0,00 54,00 154,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5404,70 2435,90 0,00 2968,80 3028,40 1774,30 0,00 1254,10 5159,10 5019,30

3

3 3

3 3
Būsto, patalpų ir statinių remontas, 

išlaikymas, administravimas
11; 11.3

Iš viso priemonei:
13

3 3 3 Teritorijų planavimas 2

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Skatinti rajono urbanistinę plėtrą

3 3 1

Projektinės dokumentacijos 

parengimas, draudimas,  

ekspertizė, savivaldybės turto, 

objektų inventorizacija ir teisinė 

registracija

2; 11
Iš viso priemonei:

3 2 4

Socialinio būsto pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms įsigijimas ir 

pritaikymas

7;12

Iš viso priemonei:

3 2 2

Socialinio būsto ir kitų 

savivaldybės patalpų remontas ir 

plėtra, laikinai laisvo savivaldybės 

1;11
Iš viso priemonei:

3 1 6

Gyvenamosios aplinkos 

infrastruktūros įrengimas ir 

tvarkymas 

11

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Plėtoti socialinį būstą

20

Savivaldybės, visuomeninių 

įstaigų  ir kitų pastatų, patalpų ir 

statinių įsigijimas, remontas ir 

rekonstrukcija; žemės sklypų 

įsigijimas

11
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (VB (d))

ES  lėšos (ES)

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)

Skolintos lėšos (SL)

Kitos lėšos (Kt)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

21
Žemės sklypų ir valdų tvarkymo 

dokumentacija
2

Iš viso priemonei:

IŠ VISO:

3

Kitos tikslinės dotacijos (KT(d))



2020 - ųjų metų 

išlaidų projektas

2021 - ųjų metų 

išlaidų projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

05.06.01.09 SB 85,00 85,00 35,20 0,00 82,70 82,70 46,00 83,00 83,00

85,00 85,00 35,20 0,00 82,70 82,70 46,00 0,00 83,00 83,00

05.01.01.01 SB 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80

33,80 0,00 0,00 33,80 33,80 0,00 0,00 33,80 33,80 33,80

05.03.01.01 SB 100,00 100,00 50,00 50,00

05.03.01.01 ES 258,60 2,20 256,40 279,30 279,30

358,60 2,20 0,00 356,40 329,30 0,00 0,00 329,30 0,00 0,00

05.03.01.01 KT(d) 76,80 76,80 0,00 0,00 0,00

76,80 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 554,20 164,00 35,20 390,20 445,80 82,70 46,00 363,10 116,80 116,80

1 2

05.01.01.01 SB 1484,30 1484,30 1819,00 1819,00 1000,00 1000,00

1484,30 1484,30 0,00 0,00 1819,00 1819,00 0,00 0,00 1000,00 1000,00

05.01.01.01 SB 172,00 148,00 24,00 160,00 160,00 240,00 260,00

172,00 148,00 0,00 24,00 160,00 160,00 0,00 0,00 240,00 260,00

05.04.01.01 SB 10,00 10,00 3,10 10,00 10,00 15,00 15,00

10,00 10,00 3,10 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 15,00 15,00

1 2 7
Ukmergės miesto aplinkos 

priežiūra
27

Iš viso priemonei:

1 2 8
Benamių šunų ir kačių kontrolės 

programos įgyvendinimas
27

Iš viso priemonei:

1 2 6
Ukmergės rajono atliekų tvarkymo 

sistema
5

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Išvalyti užterštas teritorijas ir sutvarkyti kraštovaizdį

1 1 6
Atliekų surinkimo ir tvarkymo 

sistemos plėtra 
5

Iš viso priemonei:

1 1 7
Gaminių ar pakuotės atliekų 

tvarkymo programa 
5

Iš viso priemonei:

1 1 4
Komunalinių atliekų tvarkymo 

sistemos administravimas
1;5

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:
1 1 5

Vilniaus regiono komunalinių 

atliekų tvarkymo sistemos plėtra
5

3 strateginis tikslas. Palaikyti rajone švarią ir saugią aplinką bei pritaikyti ją gyventojų poreikiams  

4 programa. Aplinkos apsaugos programa

Tikslas. Užtikrinti rajono gyventojams švarią ir saugią aplinką, išsaugant ir racionaliai panaudojant gamtos išteklius

Uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti atliekų tvarkymo sistemą

2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)
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2019–2021 m. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ 

IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Ukmergės rajono savivaldybė

tūkst. EUR 
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai
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05.03.01.01 ES 0,00 28,30 28,30 78,20

05.03.01.01 SL 0,00 5,00 5,00 13,80

0,00 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 0,00 33,30 92,00 0,00

05.03.01.01 SL 1,50 0,00 1,50 19,50 19,50

05.03.01.01 ES 213,90 1,70 212,20 132,70 132,70

05.03.01.01 KT(d) 22,00 22,00 23,20 23,20

237,40 1,70 0,00 235,70 175,40 0,00 0,00 175,40 0,00 0,00

1 2 1903,70 1644,00 3,10 259,70 2197,70 1989,00 0,00 208,70 1347,00 1275,00

1 3

05.06.01.01 SB 19,00 0,00 19,00 0,00 20,00 20,00

05.06.01.01 KT(d) 37,40 0,00 37,40 0,00

56,40 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00

05.02.01.01 SB 35,00 35,00 15,00 15,00 35,00 35,00

35,00 35,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 35,00 35,00

05.03.01.01 SB 226,50 205,40 21,10 230,90 217,90 13,00 100,00 100,00

226,50 205,40 0,00 21,10 230,90 217,90 0,00 13,00 100,00 100,00

06.03.01.01 SB 25,00 25,00 15,00 15,00 30,00 30,00

25,00 25,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 30,00 30,00

05.03.01.01 SL 413,90 413,90 254,20 254,20

05.03.01.01 ES 1278,10 1278,10 569,60 569,60 100,00

05.03.01.01 Kt 284,60 284,60 129,00 129,00 100,00

1976,60 0,00 0,00 1976,60 952,80 0,00 0,00 952,80 200,00 0,00

05.03.01.01 SL 88,40 88,40 0,00 160,20

05.03.01.01 ES 500,60 500,60 167,50 167,50 858,00

05.03.01.01 Kt 41,80 41,80 2,00 2,00 189,50

630,80 0,00 0,00 630,80 169,50 0,00 0,00 169,50 1207,70 0,00

1 3 2950,30 265,40 0,00 2684,90 1383,20 217,90 0,00 1165,30 1592,70 185,00

1 5408,20 2073,40 38,30 3334,80 4026,70 2289,60 46,00 1737,10 3056,50 1576,80

5408,20 2073,40 38,30 3334,80 4026,70 2289,60 46,00 1737,10 3056,50 1576,80

2190,60 1992,70 38,30 197,90 2416,40 2289,60 46,00 126,80 1556,80 1576,80

503,80 0,00 0,00 503,80 278,70 0,00 0,00 278,70 174,00 0,00

2251,20 3,90 0,00 2247,30 1177,40 0,00 0,00 1177,40 1036,20 0,00

136,20 76,80 0,00 59,40 23,20 0,00 0,00 23,20 0,00 0,00

326,40 0,00 0,00 326,40 131,00 0,00 0,00 131,00 289,50 0,00

5408,20 2073,40 38,30 3334,80 4026,70 2289,60 46,00 1737,10 3056,50 1576,80

Kitos tikslinės dotacijos (KT(d))

Kitos lėšos (Kt)

IŠ VISO:

1 3 12

Vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo ifrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas Ukmergės rajono 

savivaldybėje 

11; 11.1

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

1 3 13
Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir 

rekonstravimas Ukmergės mieste 
11; 11.1

Iš viso priemonei:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Skolintos lėšos (SL)

ES lėšos (ES)

1 3 7

Savivaldybės aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 

įgyvendinimas

1.6;5
Iš viso priemonei:

1 3 9
Vandentvarkos priežiūra ir 

atstatymas
11

Iš viso priemonei:

1 3 5
Lietaus kanalizacijos tinklų ir 

įrenginių eksploatacija
11; 11.1

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1 3 4

Ukmergės gyventojų privačių 

namų prijungimui prie nuotekų 

surinkimo infrastruktūros

 5; 11

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Plėtoti bei modernizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą

1 2 9
Ukmergės m. Šventosios upės 

kraštovaizdžio sutvarkymas               
5; 11

Iš viso priemonei:

1 2 10
Užugirio (A. Smetonos) dvaro 

parko tvarkymas 
 5; 11

Iš viso priemonei:



2020 - ųjų metų 

išlaidų projektas

2021 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

09.01.01.01 SB 1674,30 1656,90 1070,60 17,40 2055,50 2055,50 1842,40 2581,50 2710,90

09.01.01.01 MK 1027,50 1027,50 747,80 1347,70 1347,70 1281,80 1155,00 1211,10

09.01.01.01 SP 342,60 335,60 7,00 368,50 361,00 7,50 378,60 387,10

09.01.01.01 Kt 0,00 7,00 7,00 7,00 7,50 8,10

3044,40 3020,00 1818,40 24,40 3778,70 3771,20 3131,20 7,50 4122,60 4317,20

09.05.01.03 SB 222,00 222,00 143,00 232,10 232,10 196,30 234,20 235,20

09.05.01.03 MK 22,20 22,20 16,30 30,10 30,10 29,00 26,10 27,10

09.05.01.03 SP 7,50 7,50 10,10 10,10 10,40 10,50

09.05.01.03 Kt 2,60 2,60 1,60 1,60 1,60 1,70

254,30 254,30 159,30 0,00 273,90 273,90 225,30 0,00 272,30 274,50

1 1 3298,70 3274,30 1977,70 24,40 4052,60 4045,10 3356,50 7,50 4394,90 4591,70

1 2

09.01.02.01 SB 404,80 404,80 170,00 0,00

09.01.02.01 MK 208,70 208,70 153,40 0,00

09.01.02.01 SP 58,90 58,90 0,00

09.01.02.01 Kt 1,70 1,70 0,00

1

Ukmergės mokyklos-darželio 

„Varpelis“  veiklos 

organizavimas *

13; 13.7

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Optimizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą, gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą

1 2

1 1 5

Universalių daugiafunkcių 

centrų kūrimas laisvose 

mokyklų patalpose, veiklos 

organizavimas

13; 

13.27;  

13.35

Iš viso priemonei:

 2019–2021 m.  ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, 

UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Ukmergės rajono savivaldybė

tūkst. EUR 
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2018 - ųjų metų patvirtinti asignavimai
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2019 - ųjų metų asignavimai (projektas)
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5 Programa. Žinių visuomenės plėtros programa

Tikslas. Užtikrinti prieinamą ir aukštos kokybės švietimo paslaugų teikimą rajono gyventojams

Uždavinys. Plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų įvairovę ir užtikrinti jų prieinamumą 

tu
rt

u
i 
įs

ig
y
ti

1 1 1

Ukmergės rajono savivaldybės 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų veiklos organizavimas

13;13.1-

13.6; 

13.17; 

13.23; 

13.24

Iš viso priemonei:

2 strateginis tikslas. Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Ukmergės rajone 
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674,10 674,10 323,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.01.01 VB(d) 425,10 425,10 250,90 452,60 452,60 320,00 430,00 440,00

09.02.01.01 VB 70,20 70,20 53,80 0,00

09.02.01.01 SB 1919,10 1899,70 901,40 19,40 1755,80 1709,50 1234,70 46,30 2084,40 2150,30

09.02.01.01 MK 3791,70 3789,80 2842,90 1,90 4166,70 4164,10 4028,10 2,60 4176,60 4345,20

09.02.01.01 SP 61,20 58,50 8,40 2,70 58,90 58,90 13,90 57,30 57,80

09.02.01.01 Kt 19,50 19,50 3,70 21,40 21,40 4,60 23,00 24,40

6286,80 6262,80 4061,10 24,00 6455,40 6406,50 5601,30 48,90 6771,30 7017,70

09.02.02.01 SB 827,00 827,00 441,30 783,70 783,70 568,30 957,70 1013,80

09.02.02.01 VB 4,50 4,50 3,50 0,00

09.02.02.01 MK 2157,90 2155,40 1615,60 2,50 2304,90 2304,90 2227,60 2417,40 2595,42

09.02.02.01 SP 27,30 27,30 24,80 24,80 25,50 25,60

09.02.02.01 Kt 20,30 20,30 4,00 26,80 26,80 7,10 20,50 21,20

3037,00 3034,50 2064,40 2,50 3140,20 3140,20 2803,00 0,00 3421,10 3656,02

09.05.01.03 SB 116,20 116,20 73,90 126,50 126,50 109,70 131,00 131,50

09.05.01.03 MK 76,30 76,30 58,20 89,40 89,40 88,10 76,50 77,00

09.05.01.03 SP 7,60 6,50 0,80 1,10 10,00 10,00 1,00 10,00 10,00

200,10 199,00 132,90 1,10 225,90 225,90 198,80 0,00 217,50 218,50

09.06.01.01 SB 0,00 150,00 150,00 250,00 250,00

09.06.01.01 ES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 250,00 250,00

09.06.01.01 MK 0,00 109,70 109,70

09.06.01.01 ES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 109,70 109,70 0,00 0,00 0,00 0,00

09.06.01.01 SB 10,70 10,70 6,00 6,00 10,00 10,00

09.06.01.01 Kt 4,00 4,00 5,00 5,00 7,00 7,00

14,70 14,70 0,00 0,00 11,00 11,00 0,00 0,00 17,00 17,00

09.08.01.01 SB 7,00 7,00 0,00 0,00

7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.08.01.01 SB 27,00 27,00 40,00 40,00 60,00 60,00

27,00 27,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 60,00 60,00

09.06.01.01 SB 6,50 6,50 6,00 6,00 6,00 6,00

6,50 6,50 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00

09.08.01.09 SB 123,90 123,90 85,00 128,00 128,00 116,00 135,00 135,00

1 2 13
Švietimo reikalų 

administravimas
13

Iš viso priemonei:
1 2 12 Mokinių pavežėjimas * 13

1 2 9
Mokytojų dienos  programos 

įgyvendinimas
13

Iš viso priemonei:

1 2 10

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų diegimo į 

Ukmergės rajono savivaldybės 

švietimą programos 

įgyvendinimas*

13; 

13.33; 

16 Iš viso priemonei:

1 2 7

Savivaldybės paskirstomos 

lėšos ugdymo reikmėms 

finansuoti

13

Iš viso priemonei:

1 2 8
Ukmergės gabių vaikų ir 

jaunimo rėmimo programa
13

Iš viso priemonei:

1 2 5
Švietimo pagalbos 

organizavimas

13; 

13.38

Iš viso priemonei:

1 2 6

Ugdymo įstaigų aprūpinimas 

ugdymo priemonėmis, įranga 

ir įstaigų remontas *

13

Iš viso priemonei:

1 2 4
Ukmergės rajono gimnazijų 

veiklos organizavimas

13;  

13.19; 

13.25; 

13.26; 

13.21; 

13.24

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1

Ukmergės mokyklos-darželio 

„Varpelis“  veiklos 

organizavimas *

13; 13.7

Iš viso priemonei:

1 2 2

Ukmergės rajono savivaldybės 

pagrindinių mokyklų veiklos 

organizavimas

13; 

13.9; 

13.10; 

13.12; 

13.13; 

13.15; 

13.17; 

13.20; 

13.22; 

13.23;1

3.36

1 2



09.08.01.09 KT(d) 19,10 19,10 14,60 22,60 22,60 22,20 23,00 23,00

143,00 143,00 99,60 0,00 150,60 150,60 138,20 0,00 158,00 158,00

09.02.01.01 SB 49,50 0,00 49,50 0,00

09.02.01.01 VIP 0,00 0,00 0,00

09.02.01.01 KT(d) 14,60 14,60 62,70 62,70

09.02.01.01 VB 25,70 25,70 39,50 39,50

09.02.01.01 ES 440,30 440,30 447,50 447,50

530,10 480,60 0,00 49,50 549,70 549,70 0,00 0,00 0,00 0,00

09.06.01.01 SB 15,10 15,10 18,00 18,00

15,10 15,10 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.06.01.01 SB 0,00 0,00 40,00 40,00 41,70 41,70

0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 41,70 41,70

09.06.01.01 SB 0,00 0,00

09.06.01.01 SL 5,70 5,70 0,00

09.06.01.01 ES 51,40 51,40 1,00 59,60 59,60

57,10 57,10 1,00 0,00 59,60 59,60 0,00 0,00 0,00 0,00

09.06.01.01 SB 0,00 0,00

09.06.01.01 ES 82,30 34,80 7,50 47,50 0,00 3,00 1,20 6,00

82,30 34,80 7,50 47,50 0,00 3,00 1,20 0,00 6,00 0,00

1 2 11080,80 10956,20 6689,90 124,60 10956,10 10910,20 8742,50 48,90 10948,60 11424,92

1 3

09.05.01.01 SB 1086,60 1086,60 766,20 1127,60 1127,60 1044,40 1429,00 1504,00

09.05.01.01 MK 81,20 81,20 62,50 63,50 63,50 62,60

09.05.01.01 SP 131,80 129,80 21,10 2,00 125,90 124,40 31,90 1,50 127,00 130,40

09.05.01.01 VB 13,50 13,50 10,30 40,30 40,30 39,70

09.05.01.01 Kt 8,50 8,50 9,50 9,50 10,00 11,00

1321,60 1319,60 860,10 2,00 1366,80 1365,30 1178,60 1,50 1566,00 1645,40

09.05.01.01 SB 208,70 208,70 0,00 237,20

09.05.01.01 ES 0,00 0,00

208,70 0,00 0,00 208,70 0,00 0,00 0,00 0,00 237,20 0,00

09.05.01.01 SB 39,20 39,20 24,70 37,20 37,20 29,60 38,50 39,00

09.05.01.01 SP 49,80 49,80 3,10 64,70 64,70 2,60 64,50 64,60

09.05.01.01 KT (d) 122,10 122,10 1,80 0,00

211,10 211,10 29,60 0,00 101,90 101,90 32,20 0,00 103,00 103,60

09.08.01.01 SB 30,00 30,00 40,00 40,00 60,00 60,00

09.08.01.01 VB 0,00 0,00

1 2 21
Veiksmingas gamtamokslinis 

ugdymas "be sienų"
13

Iš viso priemonei:

1 2 22

Pradinių klasių mokinių 

rašymo pasiekimų gerinimas 

stiprinant pedagogoų IKT ir 

kolegialaus grįžtamojo ryšio 

(KGR) taikymo kompetencijas

13

Iš viso priemonei:

1 3 3
Neformalus vaikų ir jaunimo 

švietimas

13.33; 

13

Iš viso priemonei:

1 3 4
Socializacijos ir užimtumo  

programa

13; 

13.33

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Užtikrinti neformalaus ugdymo prieinamumą ir kokybę

1 3 1

Kokybiško neformaliojo 

ugdymo švietimo įstaigose 

organizavimas 

13; 

13.30; 

13.31

Iš viso priemonei:

1 3 2
Neformaliojo ugdymo įstaigų 

renovacija
11

Iš viso priemonei:

1 2 19

Ugdymo prieinamumo 

didinimo ir moksleivių 

dalyvavimo rajoniniuose bei 

šalies renginiuose programa

13;16
Iš viso priemonei:

1 2 18

Ukmergės rajono ugdymo 

įstaigų aplinkos 

modernizavimas  

7;11

Iš viso priemonei:

1 2 13
Švietimo reikalų 

administravimas
13

Iš viso priemonei:

1 2 20
Mokytojų profesijos prestižo 

didinimo programa
13

Iš viso priemonei:



09.08.01.01 ES 0,00 0,00

30,00 30,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 60,00 60,00

1 3 1771,40 1560,70 889,70 210,70 1508,70 1507,20 1210,80 1,50 1966,20 1809,00

1 4

08.02.01.06 SB 6,50 6,50 15,00 15,00 10,00 10,00

6,50 6,50 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 10,00 10,00

08.04.01.01 SB 68,00 68,00 0,00 65,00 65,00 70,00 70,00

68,00 68,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 70,00 70,00

1 4 74,50 74,50 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00

1 5

1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 6

09.05.01.03 VB 6,40 6,40 0,00

09.05.01.03 SB 6,40 6,40 6,00 6,00 4,00 4,00

12,80 12,80 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 4,00 4,00

1 6 12,80 12,80 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 4,00 4,00

1 16238,20 15878,50 9557,30 359,70 16606,40 16548,50 13309,80 57,90 17393,70 17909,62

2

2 1

09.02.02.01 SB 25,00 25,00 0,00

09.02.02.01 VIP 50,00 50,00 0,00

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16313,20 15878,50 9557,30 434,70 16606,40 16548,50 13309,80 57,90 17393,70 17909,62

6873,50 6553,50 3676,10 320,00 6632,40 6586,10 5141,40 46,30 8340,20 8431,40

7365,50 7361,10 5496,70 4,40 8112,00 8109,40 7717,20 2,60 7851,60 8255,82

120,30 120,30 67,60 0,00 79,80 79,80 39,70 0,00 0,00 0,00

425,10 425,10 250,90 0,00 452,60 452,60 320,00 0,00 430,00 440,00

50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

686,70 673,90 33,40 12,80 662,90 653,90 49,40 9,00 673,30 686,00

574,00 526,50 8,50 47,50 510,10 510,10 1,20 0,00 6,00 0,00

5,70 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56,60 56,60 7,70 0,00 71,30 71,30 18,70 0,00 69,60 73,40

155,80 155,80 16,40 0,00 85,30 85,30 22,20 0,00 23,00 23,00

16313,20 15878,50 9557,30 434,70 16606,40 16548,50 13309,80 57,90 17393,70 17909,62

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Užtikrinti saugią mokymosi ir mokymo aplinką 

Uždavinys. Renovuoti ir modernizuoti rajono švietimo įstaigas 

Iš viso priemonei:

1 6 3
Mokymosi visą gyvenimą 

programa

13; 

13.33

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Tenkinti suaugusiųjų mokymosi poreikius ir užtikrinti galimybių įvairovę

1 3 4
Socializacijos ir užimtumo  

programa

13; 

13.33

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

1 4 2
Darbo su jaunimu programos 

įgyvendinimas 
1.5

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1 4 3

VšĮ Jaunimo laisvalaikio 

centro veiklos programos 

rėmimas 

1.5; 

1.5.1

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (VB (d))

Pajamos už biudžetinių įstaigų suteiktas mokamas paslaugas (SP)

ES  lėšos (ES)

Skolintos lėšos (SL)

Kitos lėšos (Kt)

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Ugdymo lėšos (MK)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

Ukmergės rajono Taujėnų 

gimnazijos modernizavimas
2 1 19 7,11

Kitos tikslinės dotacijos KT(d)

IŠ VISO:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Plėtoti profesinio informavimo sistemą

Uždavinys. Tenkinti jaunimo užimtumo, saviraiškos ir bendravimo poreikius 

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programai 

finansuoti (VIP)



2020 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

2021 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

07.04.01.01 SB 78,00 78,00 11,60 11,60 18,00 18,00

78,00 78,00 0,00 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 18,00 18,00

07.04.01.02 VB (d) 85,00 85,00 57,60 174,60 174,60 142,90 175,00 178,00

85,00 85,00 57,60 0,00 174,60 174,60 142,90 0,00 175,00 178,00

05.03.01.01 SB 13,40 13,40 26,70 26,70 20,00 20,00

05.03.01.01 VB 0,00 0,00

13,40 13,40 0,00 0,00 26,70 26,70 0,00 0,00 20,00 20,00

07.06.01.01 SB 0,00 0,00 0,00 0,00

07.06.01.01 VB (d) 53,70 53,70 35,50 100,90 100,90 77,50 102,50 104,50

07.06.01.01 SP 26,90 26,90 12,50 25,50 25,50 36,60 38,00

80,60 80,60 48,00 0,00 126,40 126,40 77,50 0,00 139,10 142,50

10.09.01.01 Kt 0,00 0,00

10.09.01.01 SB 6,00 6,00 7,00 7,00 10,00 10,00

6,00 6,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 10,00 10,00
07.04.01.02 SB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07.03.01.01 SB 20,00 20,00 29,50 29,50 10,00 10,00

20,00 20,00 0,00 0,00 29,50 29,50 0,00 0,00 10,00 10,00

iš jų

tu
rt

u
i 
įs

ig
y
ti

2019 - ųjų metų asignavimai (projektas)

iš
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y
ti

6

Neįgaliųjų ir pensinio amžiaus 

gyventojų dantų protezavimo rėmimo 

programos įgyvendinimas 

1.6; 

1.6.3

1.6

Iš viso priemonei:

1.6.1

Iš viso priemonei:

1 4

Vykdomų sveikatos programų 

finansavimas savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis

tūkst. EUR 

iš
 v

is
o

2 strateginis tikslas. Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Ukmergės rajone 

6 programa. Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa

Tikslas. Gerinti sveikatos paslaugų teikimą Ukmergės rajone

Uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą 

1 1 1
Savivaldybės bendruomenės sveikatos 

punktų paslaugų plėtra

1.6; 

1.6.2 Iš viso priemonei:

1

iš
 v

is
o

1 1

Iš viso priemonei:

1 1 5
Visuomenės sveikatos biuro veiklos 

užtikrinimas

1 1 9
Elektroninės sveikatos plėtra 

Ukmergėje 

1.6.2; 

1.6.3 Iš viso priemonei:

 2019–2021 m. SVEIKATOS APSAUGOS IR SOCIALINĖS PARAMOS 

PROGAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Ukmergės rajono savivaldybė

1 1 3
Sveikatos priežiūros mokyklose 

programos vykdymas
1.6.1

Iš viso priemonei:

P
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Priemonės pavadinimas
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2018 - ųjų metų patvirtinti asignavimai

iš
 v

is
o



07.06.01.09 SB 16,20 16,20 12,40 13,60 13,60 13,40 15,00 15,00

16,20 16,20 12,40 0,00 13,60 13,60 13,40 0,00 15,00 15,00

07.06.01.02 SB 4,40 4,40 0,00

4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.06.01.02 SB 9,50 9,50 7,30 9,20 9,20 9,10

9,50 9,50 7,30 0,00 9,20 9,20 9,10 0,00 0,00 0,00

07.04.01.02 SB 0,00 0,90 0,90 5,00 5,00

07.04.01.02 ES 0,00 12,20 12,20

0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 13,10 0,00 0,00 5,00 5,00

07.04.01.02 SB 0,00 72,50 72,50

07.04.01.02 ES 0,00 271,10 271,10

0,00 0,00 0,00 0,00 343,60 343,60 0,00 0,00 0,00 0,00

07.06.01.02 SB 5,00 3,50 1,50 10,50 8,90 1,60 1,20

07.06.01.02 ES 53,10 53,10 129,00 129,00 6,70

58,10 56,60 0,00 1,50 139,50 137,90 0,00 1,60 7,90 0,00

07.06.01.02 SB 0,00 49,60 49,60 60,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 49,60 49,60 0,00 0,00 60,00 60,00

1 1 371,20 369,70 125,30 1,50 944,40 942,80 242,90 1,60 460,00 458,50

1 2

07.06.01.02 VIP 306,00 306,00 0,00

07.06.01.02 SB 0,00 0,00

07.06.01.02 Kt 0,00 0,00

306,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.04.01.02 SB 120,00 120,00 0,00 60,00 60,00

120,00 120,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03.01.01 SB 10,00 10,00 0,00

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.02.01.01 SB 19,00 19,00 0,00

19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 455,00 149,00 0,00 306,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 826,20 518,70 125,30 307,50 1004,40 1002,80 242,90 1,60 460,00 458,50

2

2 1

10.09.01.01 SL 40,00 0,00 40,00 50,00 50,00

10.09.01.01 ES 18,20 0,20 18,00 396,70 396,70

58,20 0,20 0,00 58,00 446,70 0,00 0,00 446,70 0,00 0,00

Uždavinys. Didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę ir prieinamumą

2 1 1

Dienos socialinės globos paslaugų prie 

Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centro plėtra

12; 2

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Gerinti socialinių paslaugų teikimą Ukmergės rajone

1 2 15
Kaimo bendruomenės sveikatos 

punktų renovacijos programa 
1; 1.6.2

Iš viso priemonei:

1 2 13
Medicininės įrangos atnaujinimo 

programa (VšĮ Ukmergės ligoninė)
1.6.3

Iš viso priemonei:

1 2 7

VšĮ Ukmergės ligoninės operacinių 

bloko ir anesteziologijos - reanimacijos 

skyriaus remontas

1; 1.6.3

Iš viso priemonei:

1 2 8

Energijos taupymo VšĮ Ukmergės 

ligoninės stacionaro skyriuose 

programų vykdymas 

1.6.3
Iš viso priemonei:

2001-06-03

Uždavinys. Plėtoti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų infrastruktūrą ir materialinę bazę

1 1 15
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimas                
1.6.1

Iš viso priemonei:

Iš viso priemonei:

1 1 16

Ambulatorinių sveikatos priežiūros 

paslaugų gerinimas tuberkulioze 

sergantiems asmenims Ukmergės 

rajone

7

1 1 17

Pirminės sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Ukmergės 

rajone

7

Iš viso priemonei:

1 1 18
Sveikos gyvensenos skatinimas 

Ukmergės rajone

1 10
Sveikatos apsaugos reikalų 

administravimas
1.6

Iš viso priemonei:

1 1 12
Gydytojų rezidentūros rėmimo 

programa (VšĮ Ukmergės ligoninė)
1.6.3

Iš viso priemonei:

7

Iš viso priemonei:

1 1 19

Sveikatos apsaugos sistemoje 

dirbančių specialistų kelionės išlaidų 

kompensavimo programa

1.6.1; 

1.6.2; 

1.6.3 Iš viso priemonei:

1



10.09.01.01 SB 0,00 0,00 0,00

10.09.01.01 VB(d) 5,50 5,50 10,00 10,00 12,00 15,00

5,50 5,50 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 12,00 15,00

10.09.01.01 SB 40,00 20,00 13,80 20,00 28,80 28,80 28,40 28,80 28,80

10.09.01.01 ES 0,00 40,90 40,90 20,80 35,80 35,80

40,00 20,00 13,80 20,00 69,70 69,70 49,20 0,00 64,60 64,60

10.06.01.01 VB(d) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

10.09.01.01 SB 270,10 270,10 183,00 183,00 300,00 300,00

270,10 270,10 0,00 0,00 183,00 183,00 0,00 0,00 300,00 300,00

10.09.01.01 SB 205,30 205,30 108,50 108,50 34,50 150,00 150,00

10.09.01.01 VB 80,70 80,70 86,00 86,00 90,00 90,00

286,00 286,00 0,00 0,00 194,50 194,50 34,50 0,00 240,00 240,00

07.06.01.02 VB (d) 5,30 5,30 4,10 6,90 6,90 6,80 7,00 7,00

5,30 5,30 4,10 0,00 6,90 6,90 6,80 0,00 7,00 7,00

10.09.01.01 SB 30,00 30,00 35,00 35,00 50,00 50,00

10.09.01.01 VB 0,00 0,00

10.09.01.01 ES 93,10 93,10 1,40 95,00 95,00 3,20 52,10

123,10 123,10 1,40 0,00 130,00 130,00 3,20 0,00 102,10 50,00

07.06.01.01 SB 31,50 31,50 6,20 23,00 23,00 14,80 38,00 40,00

07.06.01.01 VB(d) 0,00 42,50 42,50 45,00 45,00

31,50 31,50 6,20 0,00 65,50 65,50 14,80 0,00 83,00 85,00

10.09.01.01 SB 0,00 12,40 12,40 15,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 12,40 0,00 0,00 15,00 15,00

2 1 821,70 743,70 25,50 78,00 1120,70 674,00 108,50 446,70 825,70 778,60

2 2

10.06.01.01 VB (d) 0,00 0,00

10.06.01.01 SB 2057,70 2057,70 173,20 2411,00 2411,00 256,70 2600,00 2600,00

2057,70 2057,70 173,20 0,00 2411,00 2411,00 256,70 0,00 2600,00 2600,00

10.03.01.01 VB (d) 227,70 227,70 4,30 241,20 241,20 242,00 242,00

227,70 227,70 4,30 0,00 241,20 241,20 0,00 0,00 242,00 242,00

10.04.01.40 VB (d) 275,80 275,80 6,70 323,40 323,40 350,00 350,00

275,80 275,80 6,70 0,00 323,40 323,40 0,00 0,00 350,00 350,00

10.04.01.40 VB 3284,70 3284,70 38,50 3883,90 3883,90 42,00 3900,00 3900,00

3284,70 3284,70 38,50 0,00 3883,90 3883,90 42,00 0,00 3900,00 3900,00

10.01.02.40 VB 4747,90 4747,90 38,00 2633,70 2633,70 43,00 2700,00 2700,00

4747,90 4747,90 38,00 0,00 2633,70 2633,70 43,00 0,00 2700,00 2700,00

12
Iš viso priemonei:

2 2 4
Išmokų vaikams skyrimas ir 

mokėjimas 
12

Iš viso priemonei:

2 2 5 Šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas 12
Iš viso priemonei:

2 2 2 Laidojimo pašalpų mokėjimas 12
Iš viso priemonei:

2 2 3

Socialinės paramos mokiniams 

skyrimas ir mokėjimas (maitinimas, 

reikmenys)

12
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Teikti bendruomenei socialinę paramą

2 2 1
Socialinių pašalpų ir kompensacijų 

skaičiavimas ir mokėjimas 

12; 20-

26;28-

31
Iš viso priemonei:

2 1 26 Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra
12; 

12.6

Iš viso priemonei:

2 1 27

Priklausomybių nuo alkoholio ir 

narkotinių medžiagų vartojimo 

mažinimo, smurto artimoje aplinkoje ir 

savižudybių prevencijos programa

12

Iš viso priemonei:

2 1 28

Socialinės rūpybos sistemoje dirbančių 

specialistų kelionės išlaidų 

kompensavimo programa

2 1 19
Sausio 13-osios dalyvių 

kompensacijos
12

Iš viso priemonei:

2 1 21 Neįgaliųjų socialinė integracija
12; 

12.5
Iš viso priemonei:

2 1 20 Socialinės gerovės programa 12
Iš viso priemonei:

2 1 11
Globėjų ir įtėvių rengimo ir vertinimo 

sistemos sukūrimas 
12

Iš viso priemonei:

2 1 5
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo kursų organizavimas

12; 

12.5

Iš viso priemonei:

2 1 25
Neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo užtikrinimas
12

Iš viso priemonei:



10.01.02.40 VB 11,30 11,30 0,00

11,30 11,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.09.01.01 SB 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00

76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04.01.40 SB 255,00 255,00 190,00 190,00 240,00 250,00

10.04.01.40 VB (d) 626,10 626,10 8,50 446,10 446,10 9,00 620,00 620,00

881,10 881,10 8,50 0,00 636,10 636,10 9,00 0,00 860,00 870,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.04.01.01 VB (d) 145,00 145,00 78,00 117,00 117,00 83,80 85,00 60,00

10.04.01.01 SB 454,80 371,80 208,00 83,00 457,80 457,80 388,10 592,90 617,90

10.04.01.01 SP 7,00 5,80 1,20 2,00 2,00 2,00 2,00

10.04.01.01 Kt 190,70 190,70 60,00 102,00 102,00 105,70 105,70

10.04.01.01 ES 0,00 72,60 72,60 55,60

797,50 713,30 346,00 84,20 751,40 751,40 527,50 0,00 785,60 785,60

10.09.01.01 SB 531,90 421,60 268,00 110,30 528,80 513,80 415,30 15,00 740,90 814,90

10.09.01.01 VB (d) 327,20 327,20 250,30 434,10 434,10 427,90 450,00 450,00

10.09.01.01 ES 45,70 45,70 35,00 35,50 35,50 24,00

10.09.01.01 SP 50,60 50,60 10,50 56,30 56,30 21,80 62,00 68,00

955,40 845,10 563,80 110,30 1054,70 1039,70 889,00 15,00 1252,90 1332,90

10.09.01.01 SB 19,50 19,50 5,70 7,40 7,40 7,30 10,00 12,00

10.09.01.01 SP 22,40 22,40 4,40 25,30 25,30 7,90 26,00 27,00

41,90 41,90 10,10 0,00 32,70 32,70 15,20 0,00 36,00 39,00

10.06.01.01 VB (d) 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 3,00

2 2 13358,00 13163,50 1189,10 194,50 11969,10 11954,10 1782,40 15,00 12729,50 12822,50

2 14179,70 13907,20 1214,60 272,50 13089,80 12628,10 1890,90 461,70 13555,20 13601,10

15005,90 14425,90 1339,90 580,00 14094,20 13630,90 2133,80 463,30 14015,20 14059,60

4273,30 4058,50 694,60 214,80 4276,80 4260,20 1167,60 16,60 4904,80 5016,60

8124,60 8124,60 76,50 0,00 6603,60 6603,60 85,00 0,00 6690,00 6690,00

1754,30 1754,30 445,00 0,00 1899,70 1899,70 747,90 0,00 2093,50 2076,50

306,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106,90 105,70 27,40 1,20 109,10 109,10 29,70 0,00 126,60 135,00

210,10 192,10 36,40 18,00 1053,00 656,30 103,60 396,70 94,60 35,80

40,00 0,00 0,00 40,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

190,70 190,70 60,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 105,70 105,70

15005,90 14425,90 1339,90 580,00 14094,20 13630,90 2133,80 463,30 14015,20 14059,60

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti (VB (d))

2

Pajamos už biudžetinių įstaigų suteiktas mokamas paslaugas (SP)

ES  lėšos (ES)

Skolintos lėšos (SL)

Kitos lėšos (Kt)

IŠ VISO:

2 2 23

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto 

nuomos mokesčių dalies 

kompensavimas

4;12

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programai finansuoti 

(VIP)

19
Pirties ir dušo paslaugų teikimo 

organizavimas 
1.6.1

Iš viso priemonei:

2

2 2 12
Ukmergės globos centro veiklos 

užtikrinimas 

12; 

12.4

Iš viso priemonei:

2 2 13
Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centro veiklos užtikrinimas 
12.5

Iš viso priemonei:

2 2 8
Finansinės pagalbos savivaldybės 

lėšomis teikimas
12

Iš viso priemonei:

2 2 9 Socialinės globos paslaugos 12

Iš viso priemonei:

2 2 6
Transporto išlaidų kompensacijų 

neįgaliesiems skyrimas
12

Iš viso priemonei:



2020 - ųjų metų 

išlaidų 

projektas

2021 - ųjų metų 

išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

08.02.01.02 SB 55,80 55,80 0,00

08.02.01.02 SL 0,00 0,00

08.02.01.02 VIP 0,00 0,00

55,80 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.02.01.02 SB 294,30 287,80 162,90 6,50 308,40 308,40 239,90 353,00 370,20

08.02.01.02 SP 39,50 37,20 4,60 2,30 38,80 31,80 6,20 7,00 41,00 43,00

333,80 325,00 167,50 8,80 347,20 340,20 246,10 7,00 394,00 413,20

08.02.01.06 SB 704,20 700,70 502,50 3,50 747,80 743,40 691,90 4,40 978,30 1076,10

08.02.01.06 VB 0,00 25,30 25,30 27,80 30,60

08.02.01.06 ES 0,00 2,30 2,30 2,50 2,80

08.02.01.06 Kt 17,80 17,80 14,50 14,50 16,00 17,60

08.02.01.06 SP 119,00 115,00 19,30 4,00 119,00 115,00 25,50 4,00 130,90 144,00

841,00 833,50 521,80 7,50 908,90 900,50 717,40 8,40 1155,50 1271,10

08.02.01.01 SB 601,50 601,50 410,90 632,60 632,60 572,40 714,50 785,90

1 1 8 Bibliotekos veklos užtikrinimas 9;9.1

1 1 6 Kraštotyros muziejaus veiklos užtikrinimas

9; 9.3; 

9.3.1; 

9.3.2
Iš viso priemonei:

1 1 7 Kultūros centro veiklos užtikrinimas 9; 9.2

Iš viso priemonei:

1 1 2

Ukmergės kraštotyros muziejaus, buvusio 

kino teatro, pastato energetinės sistemos 

modernizavimas 

11

Iš viso priemonei:

2 strateginis tikslas. Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Ukmergės rajone 

7 programa. Kultūros paslaugų plėtros programa

Tikslas. Gerinti kultūrinio gyvenimo Ukmergės rajone kokybę

Uždavinys. Gerinti kultūros įstaigų infrastruktūrą ir materialinę bazę

Ukmergės rajono savivaldybė

2019–2021 m. KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS TIKSLŲ, 

UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

tūkst. EUR 
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai

iš
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o
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u
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y
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2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)

iš
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o

iš jų

tu
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u
i 
įs
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y
ti



08.02.01.01 VB 0,00 0,00 35,00 35,00

08.02.01.01 Kt 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00

08.02.01.01 SP 2,00 2,00 2,20 2,20 2,40 2,60

604,50 604,50 410,90 0,00 634,80 634,80 572,40 0,00 752,90 824,50

08.02.01.06 SB 0,00 30,00 30,00 35,00 35,00

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 35,00 35,00

08.02.01.01 SL 174,30 174,30 185,00 185,00

08.02.01.01 ES 451,10 5,10 3,90 446,00 149,40 149,40

08.02.01.01 KT(d) 59,20 59,20 97,00 97,00

625,40 5,10 3,90 679,50 431,40 0,00 0,00 431,40 0,00 0,00

08.06.01.01 SL 84,00 84,00 0,00

08.06.01.01 ES 323,30 4,20 3,00 319,10 0,00

407,30 4,20 3,00 403,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 2927,00 1772,30 1107,10 1154,70 2352,30 1905,50 1535,90 446,80 2337,40 2543,80

1 2

08.02.01.06 SB 20,10 14,90 5,20 16,00 9,00 7,00 30,00 30,00

20,10 14,90 0,00 5,20 16,00 9,00 0,00 7,00 30,00 30,00

08.02.01.06 SB 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00

08.02.01.06 VB 8,00 8,00 20,00 20,00 25,00 25,00

23,00 23,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 45,00 45,00

08.02.01.06 SB 44,40 44,40 49,60 49,60 80,00 80,00

44,40 44,40 0,00 0,00 49,60 49,60 0,00 0,00 80,00 80,00

08.02.01.07 SB 50,00 50,00 60,00 50,00 10,00 100,00 100,00

50,00 50,00 0,00 0,00 60,00 50,00 0,00 10,00 100,00 100,00

08.02.01.06 SB 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00

6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 8,00 8,00

08.02.01.06 SB 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00

4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 6,00 6,00

08.06.01.09 SB 54,80 54,80 42,00 76,20 76,20 75,10 80,00 82,00

54,80 54,80 42,00 0,00 76,20 76,20 75,10 0,00 80,00 82,00

08.02.01.06 SB 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 8,00

6,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 8,00 8,00

08.02.01.06 SB 52,10 20,80 31,30 48,00 8,00 40,00 10,00

08.02.01.06 VB 0,00 20,00 20,00

52,10 20,80 0,00 31,30 68,00 8,00 0,00 60,00 10,00 0,00

08.02.01.06 SB 0,00 1,10 1,10 1,40 1,40

1 2 15
 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 

minėjimo programa
9

Iš viso priemonei:

1 2 16
Kultūros specialistų kelionės išlaidų 

kompensavimo  programa 
9

1 2 14
Rajono saviveiklininkų išvykų į rajono, 

šalies ir tarptautinius renginius išlaidos
9

Iš viso priemonei:

1 2 11 Poilsio ir kultūros reikalų administravimas 1
Iš viso priemonei:

1 2 9
Etninės kultūros globos programos 

įgyvendinimas
9

Iš viso priemonei:

1 2 7 Paveldosaugos programos įgyvendinimas 2
Iš viso priemonei:

1 2 8
Kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo 

programos įgyvendinimas
9

Iš viso priemonei:

1 2 5
Valstybinių ir Ukmergės rajono švenčių ir 

kultūrinių renginių organizavimas

9; 9.1; 

9.2; 9.3 Iš viso priemonei:

1 2 3
Tarptautino būgnų ir perkusijos festivalio 

rengimas ir populiarinimas
9

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Formuoti bendruomenės požiūrį į kultūrą, skatinti bei populiarinti kultūrinius renginius

1 2 1
Kultūros infrastruktūros ir paslaugų 

gerinimo programa
9

Iš viso priemonei:

1 1 12
Ukmergės Vlado Šlaito viešosios 

bibliotekos modernizavimas
7; 9.1

Iš viso priemonei:

1 1 13

Tolerancijos centro įkūrimas, rekonstruojant 

buvusios Ukmergės dailės mokyklos 

pastatą 

7; 9

Iš viso priemonei:

1 1 11

Kultūros įstaigų aprūpinimo inventoriumi, 

įstaigų remonto ir kultūros projektų 

kofinansavimo programa

9
Iš viso priemonei:

1 1 8 Bibliotekos veklos užtikrinimas 9;9.1

Iš viso priemonei:



0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 0,00 0,00 1,40 1,40

08.02.01.06 SB 0,00 20,00 20,00 35,00 35,00

0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 35,00 35,00

1 2 260,40 223,90 42,00 36,50 346,90 269,90 75,10 77,00 403,40 395,40

1 3187,40 1996,20 1149,10 1191,20 2699,20 2175,40 1611,00 523,80 2740,80 2939,20

3187,40 1996,20 1149,10 1191,20 2699,20 2175,40 1611,00 523,80 2740,80 2939,20

1908,20 1805,90 1118,30 102,30 2025,70 1964,30 1579,30 61,40 2459,20 2637,60

8,00 8,00 0,00 0,00 65,30 45,30 0,00 20,00 87,80 90,60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

774,40 9,30 6,90 765,10 151,70 2,30 0,00 149,40 2,50 2,80

160,50 154,20 23,90 6,30 160,00 149,00 31,70 11,00 174,30 189,60

258,30 0,00 0,00 258,30 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00

59,20 0,00 0,00 59,20 97,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00

18,80 18,80 0,00 0,00 14,50 14,50 0,00 0,00 17,00 18,60

3187,40 1996,20 1149,10 1191,20 2699,20 2175,40 1611,00 523,80 2740,80 2939,20

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

1 2 16
Kultūros specialistų kelionės išlaidų 

kompensavimo  programa 
9

Iš viso priemonei:

1 2 17

Kūrybinei ir ekonominei plėtrai palankios 

aplinkos kūrimas, didinant bendruomenės 

užimtumą bei istorinės praeities 

aktualizavimą

9; 9.4
Iš viso priemonei:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

ES  lėšos (ES)

Pajamos už biudžetinių įstaigų suteiktas mokamas paslaugas (SP)

Skolintos lėšos (SL)

Kitos lėšos (Kt)

IŠ VISO:

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programai finansuoti 

(VIP)

Kitos tikslinės dotacijos (KT(d))



2020 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

2021 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

09.05.01.01 SL 41,10 14,50 26,60 17,70 17,70

09.05.01.01 ES 45,70 0,70 0,50 45,00 160,20 160,20

09.05.01.01 KT(d) 7,30 7,30 46,60 46,60

94,10 15,20 0,50 78,90 224,50 0,00 0,00 224,50 0,00 0,00

08.01.01.02 SB 12,00 12,00 14,00 14,00 41,00 42,00

12,00 12,00 0,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 41,00 42,00

08.01.01.02 SB 70,50 70,50 70,00 70,00 95,00 95,00

70,50 70,50 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 0,00 95,00 95,00

1 2 176,60 97,70 0,50 78,90 308,50 84,00 0,00 224,50 136,00 137,00

1 176,60 97,70 0,50 78,90 308,50 84,00 0,00 224,50 136,00 137,00

176,60 97,70 0,50 78,90 308,50 84,00 0,00 224,50 136,00 137,00

82,50 82,50 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 136,00 137,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iš viso tikslui:

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

tūkst. EUR 

2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)
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y
ti

Iš viso uždaviniui:

1 1 7
Sveikatingumo ir sporto renginių programos 

įgyvendinimas
13;13.30

Iš viso priemonei:

1 1 8
Ukmergės rajono kūno kultūros ir sporto 

rėmimo programa
13

Iš viso priemonei:

1 2  Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra 7

Iš viso priemonei:

8 programa. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

Tikslas. Skatinti kūno kultūros ir sporto paslaugų plėtrą

Uždavinys. Didinti sporto, sveikatingumo paslaugų rajone įvairovę bei jų kokybę

1

 2019–2021 m. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Ukmergės rajono savivaldybė

iš
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o

iš jų

tu
rt

u
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y
ti

2 strateginis tikslas. Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Ukmergės rajone 
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Priemonės pavadinimas
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45,70 0,70 0,50 45,00 160,20 0,00 0,00 160,20 0,00 0,00

7,30 0,00 0,00 7,30 46,60 0,00 0,00 46,60 0,00 0,00

41,10 14,50 0,00 26,60 17,70 0,00 0,00 17,70 0,00 0,00

176,60 97,70 0,50 78,90 308,50 84,00 0,00 224,50 136,00 137,00

ES  lėšos (ES)

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programai finansuoti 

(VIP)

Skolintos lėšos (SL)

IŠ VISO:

Kitos tikslinės dotacijos (KT(d))



2020 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

2021 - ųjų 

metų išlaidų 

projektas

išlaidoms išlaidoms
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1

1 1

01.01.01.02 SB 250,30 226,80 110,00 23,50 297,00 271,00 165,00 26,00 300,00 300,00

250,30 226,80 110,00 23,50 297,00 271,00 165,00 26,00 300,00 300,00

01.03.02.09 SB 1550,70 1481,40 810,30 69,30 1676,20 1653,20 1360,60 23,00 1800,00 1800,00

01.03.02.09 SP 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1555,70 1486,40 810,30 69,30 1681,20 1658,20 1360,60 23,00 1805,00 1805,00

01.01.01.03 SB 69,90 69,90 49,20 94,00 93,10 84,90 0,90 95,00 95,00

69,90 69,90 49,20 0,00 94,00 93,10 84,90 0,90 95,00 95,00

01.03.02.09 SB 568,10 568,10 374,60 638,90 638,90 560,80 702,80 746,10

568,10 568,10 374,60 0,00 638,90 638,90 560,80 0,00 702,80 746,10

01.06.01.04 SB 0,00 15,00 15,00 50,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 50,00 50,00
01.06.01.02 ES 0,00 0,00
01.06.01.02 SB 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00

1 1 2474,00 2381,20 1344,10 92,80 2756,10 2706,20 2171,30 49,90 2982,80 3026,10

1 2

01.03.03.02 VB(d) 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00

0,60 0,60 0,50 0,00 0,60 0,60 0,60 0,00 1,00 1,00
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Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas

1 2 1 Gyventojų registro tvarkymas 1
Iš viso priemonei:

1 1 7

Savivaldybės dalyvavimo teismuose 

išlaidos ir šilumos ūkio klausimų 

sprendimo išlaidos *

1; 8
Iš viso priemonei:

1 1 5 Administracijos direktoriaus rezervas 1
Iš viso priemonei:

1 3
Savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos darbo organizavimas
17

Iš viso priemonei:

1 1 4
Savivaldybės seniūnijų darbo 

organizavimas
20-31

Iš viso priemonei:

2019–2021 m. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMOS TIKSLŲ, 

UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Ukmergės rajono savivaldybė

iš
 v
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o

iš jų

tu
rt

u
i 
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y
ti

2 strateginis tikslas. Kurti pilietišką visuomenę ir užtikrinti tinkamą kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą Ukmergės rajone 

tūkst. EUR 

2019 - ųjų metų asignavimai 

(projektas)

iš
 v

is
o
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1;35
Iš viso priemonei:

1
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2018 - ųjų metų patvirtinti 

asignavimai

1 2
Savivaldybės administracijos darbo 

organizavimas 
1; 16

Iš viso priemonei:

9 programa. Savivaldybės valdymo programa

Tikslas. Užtikrinti Savivaldybės funkcijų įgyvendinimą ir tobulinti viešojo administravimo sistemą

Uždavinys. Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui

1 1 1
Savivaldybės tarybos darbo 

organizavimas

1



01.03.03.02 VB(d) 17,10 17,10 10,30 17,40 17,40 13,60 18,00 18,00

01.03.03.02 SP 0,80 0,80 0,40 0,40 0,50 0,50

17,90 17,90 10,30 0,00 17,80 17,80 13,60 0,00 18,50 18,50

01.06.01.02 VB(d) 8,10 8,10 6,20 8,10 8,10 8,00 10,00 10,00

8,10 8,10 6,20 0,00 8,10 8,10 8,00 0,00 10,00 10,00

10.09.01.01 SB 0,00 0,00 0,00 0,00

10.09.01.01 VB(d) 49,60 49,60 38,00 0,00

49,60 49,60 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.06.01.02 VB(d) 28,80 28,80 19,00 28,00 28,00 24,00 30,00 30,00

28,80 28,80 19,00 0,00 28,00 28,00 24,00 0,00 30,00 30,00

01.06.01.03 VB(d) 0,20 0,20 0,30 0,30 1,00 1,00

0,20 0,20 0,00 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 1,00 1,00

01.06.01.02 VB(d) 11,10 11,10 1,60 10,80 10,80 1,80 20,00 20,00

11,10 11,10 1,60 0,00 10,80 10,80 1,80 0,00 20,00 20,00

01.06.01.02 VB(d) 10,10 10,10 7,80 10,70 10,70 10,60 15,00 15,00

10,10 10,10 7,80 0,00 10,70 10,70 10,60 0,00 15,00 15,00

02.01.01.04 VB(d) 7,50 7,50 5,10 8,60 8,60 8,00 9,00 9,00

7,50 7,50 5,10 0,00 8,60 8,60 8,00 0,00 9,00 9,00

02.02.01.01 VB(d) 16,30 16,30 11,00 18,70 18,70 14,80 19,00 19,00

16,30 16,30 11,00 0,00 18,70 18,70 14,80 0,00 19,00 19,00

03.02.01.01 SB 12,80 12,80 9,80 12,80 12,80 12,60 14,80 16,30

03.02.01.01 VB(d) 574,80 574,80 394,20 612,80 612,80 562,80 632,20 695,50

587,60 587,60 404,00 0,00 625,60 625,60 575,40 0,00 647,00 711,80

01.03.03.02 VB(d) 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,50 0,50 0,40 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50

10.05.01.01 VB(d) 174,30 174,30 131,50 126,00 126,00 123,30 299,20 283,90

10.05.01.01 SB 3,00 3,00 2,00 0,00

177,30 177,30 133,50 0,00 126,00 126,00 123,30 0,00 299,20 283,90

10.09.01.01 VB(d) 12,20 12,20 9,00 13,60 13,60 13,40 15,00 15,00

12,20 12,20 9,00 0,00 13,60 13,60 13,40 0,00 15,00 15,00

1 2 927,80 927,80 646,40 0,00 869,30 869,30 794,00 0,00 1085,20 1134,70

1 3

01.06.01.02 SB 5,20 5,20 4,00 5,50 5,50 5,40 6,00 6,00

5,20 5,20 4,00 0,00 5,50 5,50 5,40 0,00 6,00 6,00

01.03.02.09 SB 1,70 1,70 5,00 5,00 5,00

01.03.02.09 ES 22,60 21,20 0,50 1,40 140,00 140,00 1,90 14,20

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Gerinti savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą visiems rajono gyventojams, mažinti administracinę naštą fiziniams ir juridiniams 

asmenims

Iš viso priemonei:

1 3 6

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

3

1 3 3
Elektroninės valdžios priemonių 

diegimas ir jų veiklos užtikrinimas
16

1 2 16 Jaunimo teisių apsauga 1.5

Iš viso priemonei:

1 2 15 Užimtumo didinimo programa 6

Iš viso priemonei:

1 2 12
Savivaldybės priešgaisrinių tarnybų 

veiklos organizavimas 
18

Iš viso priemonei:

1 2 13
Duomenų teikimas Valstybės suteiktos 

pagalbos registrui
1

Iš viso priemonei:

1 2 11
Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų 

administravimas
1.2

Iš viso priemonei:

1 2 8 Pirminė teisinė pagalba 8
Iš viso priemonei:

1 2 9 Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai 1.2
Iš viso priemonei:

1 2 6
Turto valdymas, naudojimas ir 

disponavimas juo patikėjimo teise
4

Iš viso priemonei:

1 2 7 Gyvenamosios vietos deklaravimas 27; 1
Iš viso priemonei:

1 2 4 Vaiko teisių apsauga 12

Iš viso priemonei:

1 2 5 Civilinės būklės aktų registravimas 10
Iš viso priemonei:

1 2 2 Archyvinių dokumentų tvarkymas 3

Iš viso priemonei:

1 2 3 Valstybinės kalbos priežiūra 3
Iš viso priemonei:



24,30 22,90 0,50 1,40 145,00 145,00 1,90 0,00 19,20 0,00

01.06.01.02 SB 19,00 19,00 0,00

19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 48,50 47,10 4,50 1,40 150,50 150,50 7,30 0,00 25,20 6,00

1 4

03.01.01.01 SB 10,00 10,00 10,00 10,00 12,00 12,00

10,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 12,00 12,00

03.02.01.01 SB 1,50 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00

1,50 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00

03.02.01.01 SB 6,00 6,00 1,00 1,00 8,00 10,00

6,00 6,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00 10,00

1 4 17,50 17,50 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 22,00 24,00

1 3467,80 3373,60 1995,00 94,20 3787,90 3738,00 2972,60 49,90 4115,20 4190,80

2

2 1

03.02.01.01 SB 108,20 19,40 88,80 36,10 36,10 300,00 300,00

03.02.01.01 VB 0,00 0,00

108,20 19,40 0,00 88,80 36,10 0,00 0,00 36,10 300,00 300,00

2 1 108,20 19,40 0,00 88,80 36,10 0,00 0,00 36,10 300,00 300,00

2 108,20 19,40 0,00 88,80 36,10 0,00 0,00 36,10 300,00 300,00

3

3 1

01.03.02.09 SB 1428,30 1428,30 1429,80 1429,80 1407,20 1405,80

1428,30 0,00 0,00 1428,30 1429,80 0,00 0,00 1429,80 1407,20 1405,80

01.07.01.01 SB 106,60 106,60 140,60 140,60 155,00 155,00

106,60 106,60 0,00 0,00 140,60 140,60 0,00 0,00 155,00 155,00

3 1 1534,90 106,60 0,00 1428,30 1570,40 140,60 0,00 1429,80 1562,20 1560,80

3 1534,90 106,60 0,00 1428,30 1570,40 140,60 0,00 1429,80 1562,20 1560,80

4

4 1

08.04.01.01 SB 33,50 33,50 45,00 45,00 50,00 55,00

33,50 33,50 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 50,00 55,00

08.04.01.01 SB 0,00 2,90 2,90 3,00 3,00

08.04.01.01 Kt 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 2,90 0,00 0,00 3,00 3,00

4 1 33,50 33,50 0,00 0,00 47,90 47,90 0,00 0,00 53,00 58,00

4 33,50 33,50 0,00 0,00 47,90 47,90 0,00 0,00 53,00 58,00

1 4 4
Prevencinis projektas „Tapk savanoriu 

ugniagesiu - padėk artimui“
5;18

4 1 5
Ukmergės miesto vietos veiklos grupės 

plėtros strategijos įgyvendinimas
1; 36

Iš viso priemonei:

Uždavinys. Skatinti NVO kūrimąsi ir remti NVO veiklą

3

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Iš viso priemonei:

Valstybės registrų duomenų naudojimas 

administracinėms paslaugoms teikti
1

4 2
Prevencinis projektas „Priešgaisrinė 

sauga“
1; 5

Iš viso priemonei:

1 2 Palūkanos už paskolas * 1; 6
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Stiprinti nevyriausybinių organizacijų veiklą rajone

4 1 2 NVO rėmimo programa 1;9
Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas.  Valdyti Savivaldybės finansinius įsipareigojimus

Uždavinys. Užtikrinti finansinių įsipareigojimų vykdymą

3 1 1 Paskolų grąžinimas laiku 1; 6
Iš viso priemonei:

Uždavinys. Racionaliai valdyti savivaldybei priklausantį turtą

2 1 2

Priešgaisrinės tarnybos pastatų 

rekonstrukcija ir automobilių parko 

atnaujinimas

18

Iš viso priemonei:

1

Iš viso uždaviniui:

Iš viso tikslui:

Tikslas. Užtikrinti efektyvų Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir socialinio būsto valdymą

Iš viso priemonei:

1 3 6

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos teikiamų paslaugų ir 

asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

3

Iš viso priemonei:

Iš viso uždaviniui:

Uždavinys. Įgyvendinti įvairias prevencijos programas

1 4 1 Programos „Prevencija“ įgyvendinimas 1; 5
Iš viso priemonei:

1 3 7



5144,40 3533,10 1995,00 1611,30 5442,30 3926,50 2972,60 1515,80 6030,40 6109,60

4204,80 2594,90 1359,90 1609,90 4440,80 2925,00 2189,30 1515,80 4940,80 4986,20

911,20 911,20 634,60 0,00 856,10 856,10 781,40 0,00 1069,90 1117,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,80 5,80 0,00 0,00 5,40 5,40 0,00 0,00 5,50 5,50

22,60 21,20 0,50 1,40 140,00 140,00 1,90 0,00 14,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5144,40 3533,10 1995,00 1611,30 5442,30 3926,50 2972,60 1515,80 6030,40 6109,60

Skolintos lėšos (SL)

Pajamos už biudžetinių įstaigų suteiktas mokamas paslaugas (SP)

Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

funkcijoms vykdyti (VB (d))

Valstybės biudžeto lėšos (VB)

ES lėšos (ES)

IŠ VISO:

Iš viso programai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, įskaitant metų pabaigos likutį (SB)

_________________________________________________

Kitos lėšos (Kt)



Kodas 1

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

1 1

Tiesioginės užsienio investicijos 

rajone, tenkančios vienam rajono 

gyventojui (pokytis lyginant su 

praėjusiais metais), proc. 

E-1-1 3 5 5 5

1 1 1

Paramą gavusių verslo subjektų 

skaičiaus pokytis (lyginant su 

praėjusiais metais), proc. 

R-1-1-1 10 9 5 3

1 1 1 1

Fizinių asmenų, vykdančių

individualią veiklą

savivaldybėje, įsigijus verslo

liudijimą, skaičius

P-1-1-1-1 1000 750 750 750

1 1 1 2
Iš SVV fondo paramą gavusių 

verslo subjektų skaičius 
P-1-1-2-1 55 60 63 65

1 1 1 3
Įgyvendintų rinkodaros 

priemonių skaičius 
P-1-1-3-1 5 15 20 25

1 1 1 3
Parodų, mugių, kuriose 

dalyvauta, skaičius
P-1-1-3-2 4 6 7 8

1 1 1 3

Įvykusių oficialių delegacijų 

vizitų į miestus partnerius 

užsienyje, per einamuosius 

kalendorinius metus, skaičius 

P-1-1-3-3 9 9 9 9

1 1 1 3
Renginių, kuriuose dalyvauja 

miestų partnerių atstovai, 

skaičius

P-1-1-3-4 2 2 2 2

1 1 2

Apsilankiusių VšĮ Ukmergės 

turizmo ir verslo informacijos 

centre turistų skaičiaus pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais), 

proc. 

R-1-2-1 50 -48 12,5 11

1 1 2

Pritaikytų lankymui objektų 

skaičiaus pokytis (lyginant su 

praėjusiais metais), kartais

R-1-2-2 1 5 0,2 1

1 1 2 1
Pritaikytų lankymui objektų 

skaičius 
P-1-2-1-1 2 10 2 2

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo plėtros programa

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



1 1 2 1
Išleistų informacinių leidinių 

skaičius 
P-1-2-1-2 4 5 6 6

1 1 2 1

Naujai įrengtų arba rekonstruotų 

kelio ženklų, rodyklių, 

informacinių stendų, žyminčių 

lankytinus objektus, skaičius

P-1-2-1-3 40 80 5 5

1 1 2 2
Naujai įrengtų paplūdimių ir 

poilsio aikštelių skaičius 
P-1-2-2-1 1 6 1 1

1 1 2 2

Apsilankiusių VšĮ Ukmergės 

turizmo ir verslo informacijos 

centre turistų skaičius

P-1-2-2-2 15 600 8 000 9000 10000

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

1 2 1

Žemės ūkio produkcijos 

gamybos apimties pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais), 

proc.

R-2-1-1 1 10 10 0

1 2 1

Ūkininkų ūkių skaičiaus pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais), 

proc.

R-2-1-2 -1 -4 -3 -3

1 2 1

Vidutinio ūkio žemės ploto 

pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.

R-2-1-3 1 1 1 1

1 2 1 1
Rekonstruotų melioracijos 

objektų skaičius
P-2-1-1-1 3 2 0 0

1 2 1 1

Suremontuoti ir rekonstruoti 

melioracijos grioviai ir drenažo 

rinktuvai, km

P-2-1-1-2 17 40 15 15

1 2 1 1
Deklaruotų žemės ūkio pasėlių 

plotas, ha
P-2-1-1-3 64500 64500 65000 65000

1 2 1 1

Pareiškėjų, siekiančių gauti 

paramą už žemės naudmenas ir 

kitus plotus bei gyvulius 

paraiškų skaičius

P-2-1-1-4 2500 2400 2350 2300

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)

Kaimo plėtros programa 2



1 2 1 2

Miestelių ir gyvenviečių, 

kuriuose pagerinta 

bendruomenės infrastruktūra, 

skaičius

P-2-1-2-1 2 3 0 0

1 2 2

Savivaldybės kofinansuojamų 

kaimo bendruomenių 

įgyvendintų projektų skaičiaus 

pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.

R-2-2-1 1 50 -66 0

1 2 2 1
Savivaldybės kofinansuotų 

projektų skaičius
P-2-2-1-1 2 3 1 1

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

3 3

Avaringumo lygio pokytis 

lyginant su praėjusiais metais, 

proc.

E-3-1 -3 -3 -2 -2

3 3 1 Asfaltuotų kelių dalis, proc. R-3-1-1 12 12 12,2 12,4

3 3 1 1
Bendras prižiūrimų gatvių ir 

kelių ilgis, km
P-3-1-1-1 1061 1061 1061 1061

3 3 1 1
Naujai išasfaltuotų gatvių ilgis, 

km
P-3-1-1-2 1 1 1 1

3 3 1 1
Naujai išasfaltuotų kelių ilgis, 

km
P-3-1-1-3 0,5 0,5 0,5 0,5

3 3 1 1
Naujai įrengtų ir atnaujintų 

pėsčiųjų - dviračių takų ilgis, m
P-3-1-1-4 500 500 2000 500

3 3 1 2 Įrengtų aplinkkelių skaičius P-3-1-2-1 0 0 0 0

3 3 1 2

Įsigytų naujų transporto 

priemonių autobusų parke 

skaičius

P-3-1-2-2 2 2 2 2

3 3 1 3 Kompensuotų maršrutų skaičius P-3-1-3-1 30 30 30 30

3 3 1 3
Su nuolaida parduotų bilietų 

skaičius, tūkst. vnt
P-3-1-3-2 325 324 324 324

3 3 2 1 Įrengtų naujų katilinių skaičius P-3-2-1-1 0 0 0 0

3 3 2 1
Visuomeninių įstaigų, kuriose 

atnaujintas šilumos ūkis, skačius
P-3-2-1-2 3 2 3 2

Viešosios infrastruktūros plėtros programa 3

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



3 3 2 2 Kabeliuotų oro linijų ilgis, km P-3-2-2-1 1,5 1,5 1,5 1,5

3 3 2 2 Likviduotų avarijų skaičius P-3-2-2-2 5 5 5 5

3 3 2 2
Naujai įrengtų šviestuvų skaičius 

seniūnijose
P-3-2-2-3 60 60 60

60

3 3 2 2
Naujų įrengtų elektros 

inžinerinių tinklų ilgis, km
P-3-2-2-4 1,5 1,5 1,5

1,5

3 3 3

Parengtų teritorijų planavimo 

dokumentų skaičiaus pokytis, 

lyginant su praėjusiais metais, 

proc.

R-3-3-1 0 -20 0

-25

3 3 3 1
Atnaujintų automobilių 

stovėjimo aikštelių skaičius
P-3-3-1-1 2 1 1

1

3 3 3 1
Rekonstruotų daugiabučių namų 

skaičius
P-3-3-1-2 12 10 10

10

3 3 3 2 Įsigyto socialinio būsto skaičius P-3-3-2-1 35 0 28
0

3 3 3 3
Parengtų projekto ekspertizių 

skaičius
P-3-3-3-1 4 3 3 3

3 3 3 3

Parengtų bendro naudojimo

teritorijų planavimo dokumentų

skaičius

P-3-3-3-2 3 3 3 2

3 3 3 3
Parengtų kraštovaizdžio projektų

skaičius
P-3-3-3-3 2 1 1 1

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

3 4

Išvalytų ir sutvarkytų teritorijų 

ploto pokytis, lyginant su 

praėjusiais metais, proc. 

E-3-2 1 0,5 0,5 0,2

3 4 1

Gyventojų, kuriems teikiama 

atliekų tvarkymo paslauga, 

skaičiaus pokytis (lyginant su 

praėjusiais metais), proc. 

R-4-1-1 0 0 0 0

3 4 1 1
Atliekų tvarkymo aikštelių 

plotas, ha 
P-4-1-1-1 0,6 0,6 0,6 0,6

3 4 1 2
Sutvarkytų užterštų teritorijų 

plotas, ha
P-4-1-2-1 0,1 0,1 0,1 0,05

3 4 1 2
Ukmergės mieste tvarkomų 

teritorijų plotas, ha
P-4-1-2-2 260 260 260 260

3 4 1 3
Nutiestų/rekonstruotų 

vandentiekio tinklų ilgis, km
P-4-1-3-1

7,014 6,132 2,76
0,5

Aplinkos apsaugos programa 4

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



3 4 1 3
Nutiestų/rekonstruotų buitinių 

nuotekų tinklų ilgis, km
P-4-1-3-2

14,723 9,354 1,607
1,63

3 4 1 3
Nutiestų paviršinių nuotekų 

tinklų ilgis, km
P-4-1-3-3

5,68 6,731 6,2
0,5

3 4 1 3
Pastatytų paviršinio vandens 

valymo įrenginių skaičius,vnt
P-4-1-3-4

1 1 0
0

3 4 1 3
Pastatytų/rekonstruotų nuotekų 

valymo įrenginių skaičius,vnt
P-4-1-3-5

4 1 0

0

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

2 5

Besimokančiųjų skaičiaus rajone 

pokytis lyginant su praėjusiais 

metais, proc.

E-2-1 97 96 96 95

2 5 1

Įgijusių išsilavinimą pagal 

ugdymo programas mokinių 

skaičiaus pokytis lyginant su 

praėjusiais metais, proc. 

R-5-1-1 99 96 96 96

2 5 1 1

Vaikų, besimokančių pagal 

priešmokyklinio ugdymo 

programas skaičius 

P-5-1-1-1 339 350 350 350

2 5 1 1

Vaikų, besimokančių pagal 

ikimokyklinio ugdymo 

programas skaičius 

P-5-1-1-2 1100 1100 1100 1120

2 5 1 2

Mokinių, besimokančių pagal 

pradinio ugdymo programas, 

skaičius 

P-5-1-2-1 1239 1200 1150 1150

2 5 1 2

Mokinių, besimokančių pagal 

pagrindinio ugdymo programas, 

skaičius 

P-5-1-2-2 1800 1780 1780 1770

2 5 1 2

Mokinių, besimokančių pagal 

vidurinio ugdymo programas, 

skaičius 

P-5-1-2-3 490 420 420 420

2 5 1 3
Mokinių, lankančių neformalaus 

ugdymo įstaigas, skaičius
P-5-1-3-1 1250 1220 1200 1200

2 5 1 3

Mokinių, dalyvaujančių 

konkursuose ir olimpiadose, 

skaičius 

P-5-1-3-2 1400 1350 1300 1200

2 5 1 4

Jaunimo laisvalaikio centro 

veikloje dalyvaujančių jaunų 

žmonių  skaičius

P-5-1-4-1 2200 2400 2400 2400

Žinių visuomenės plėtros programa 5

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



2 5 1 4

Vaikų, gavusių paramą iš Gabių 

vaikų ir jaunimo rėmimo fondo, 

skaičius 

P-5-1-4-2 150 140 140 140

2 5 1 4
Įgyvendintų programų, susijusių 

su jaunimo užimtumu, skaičius
P-5-1-4-3 2 2 2 2

2 5 1 5 Konsultuotų asmenų skaičius P-5-1-5-2 250 230 220 200

2 5 1 6

Formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programose 

besimokančių suaugusiųjų 

skaičius Ukmergės r.

P-5-1-6-1 750 750 750 700

2 5 2

Renovuotų ir modernizuotų 

švietimo įstaigų procentas nuo 

visų švietimo įstaigų, proc. 

R-5-2-1 70 70 70 80

2 5 2 1
Rekonstruotų ir modernizuotų 

švietimo įstaigų skaičius 
P-5-2-1-1 1 1 1 1

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

2 6

Gyventojų sergamumas (pokytis 

lyginant su praėjusiais metais), 

proc.

E-2-2 5 5 3 3

2 6

Socialinėms paslaugoms 

tenkančių lėšų dalis nuo 

savivaldybės biudžeto, proc.

E-2-3 2,9 3 4 4

2 6 1

Visuomenės informuotumas 

sveikatos ugdymo klausimais, 

proc. 

R-6-1-1 58 58 60 60

2 6 1

Prevencinių priemonių skaičiaus 

pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.

R-6-1-2 7,5 8 7 8

2 6 1 1
Parengtų ir vykdytų programų ir 

projektų skaičius
P-6-1-1-1 45 43 44 45

2 6 1 1
Mokinių, gavusių sveikatos 

priežiūros paslaugas, skaičius
P-6-1-1-2 4450 4350 4150 4000

2 6 1 1

Laiku surenkamų visuomenės 

sveikatos stebėsenos programoje 

numatytų duomenų procentas

P-6-1-1-3 87 89 89 92

2 6 1 1

Visuomenės sveikatos biuro 

teikiamų paslaugų gavėjų 

skaičius

P-6-1-1-4 0 40 40 40

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)

Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programa 6



2 6 1 1
Dantų protezavimo paslaugų 

rėmimo atvejų skaičius
P-6-1-1-5 23 22 18 18

2 6 1 2

Renovuotų sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių įstaigų 

skaičius

P-6-1-2-1 1 1 1 1

2 6 1 2

Įstaigų, kuriose įgyvendintos 

energijos tapymo programos, 

skaičius 

P-6-1-2-2 1 1 1 1

2 6 2

Gyventojų, kuriems suteiktos 

socialinės paslaugos, skaičiaus 

pokytis (lyginant su praėjusiais 

metais), proc.

R-6-2-1 4 5 7 8

2 6 2

Institucijoje globojamų 

(rūpinamų) vaikų dalies nuo 

bendro globojamų (rūpinamų) 

vaikų skaičiaus pokytis (proc.) 

per metus

R-6-2-2 35 23 19 10

2 6 2

Bendruomeninių paslaugų

gavėjų skaičius nuo bendro

institucijoje globojamų vaikų

skaičiaus (procentais).

R-6-2-3 42 30 50 70

2 6 2 1

Įgyvendintų socialinių paslaugų 

tęstinumo ir plėtros programų 

(projektų) skaičius      

P-6-2-1-1 6 9 9 9

2 6 2 1
Darbuotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją, skaičius
P-6-2-1-2 120 120 120 120

2 6 2 2

 Socialinių paslaugų gavėjų 

skaičius Ukmergės nestacionarių 

socialinių paslaugų centre, 

seniūnijose

P-6-2-2-1 6300 6350 6400 6400

2 6 2 2

 Įgyvendintų Neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

programoje numatytų priemonių 

skaičius

P-6-2-2-2 12 14 14 14

2 6 2 2
Vaikų, gavusių paslaugas vaikų 

dienos centruose, skaičius
P-6-2-2-3 180 190 190 190

2 6 2 2

NVO įgyvendintų socialinių 

paslaugų teikimo programų 

skaičius

P-6-2-2-4 7 9 9 10

2 6 2 2
Mokinių, gavusių socialinę 

paramą, skaičius
P-6-2-2-5 1240 1200 1100 1100

2 6 2 2
 Socialinių išmokų ir 

kompensacijų gavėjų skaičius
P-6-2-2-6 5720 8000 7500 7000

2 6 2 2
 Paramą maisto produktais 

gavusių asmenų skaičius
P-6-2-2-7 3500 3700 3800 3800



2 6 2 2

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę 

globą institucijoje gavusių 

senyvo amžiaus, neįgalių asmenų 

skaičius

P-6-2-2-8 180 190 200 230

2 6 2 2

Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę 

globą institucijoje gavusių vaikų 

(netekusių tėvų globos) skaičius

P-6-2-2-9 30 40 30 30

2 6 2 2

Socialinės reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems 

bendruomenėje gavusių asmenų 

skaičius.

P-6-2-2-10 550 560 560 580

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

2 7

Kultūros veikloje dalyvavusių 

gyventojų dalis nuo visų 

Ukmergės rajono gyventojų, 

proc.

E-2-5 14 14 14 15

2 7 1

Įvykusių kultūros renginių 

pokytis lyginant su praėjusiais 

metais, proc. 

R-7-1-1 2 3 3 3

2 7 1 1
Išleistų kultūrinių ir istorinių 

leidinių skaičius 
P-7-1-1-1 5 4 5 4

2 7 1 1 Įrengtų žymų (ženklų) skaičius P-7-1-1-2 6 5 5 5

2 7 1 2
Įvykusių kultūros renginių rajone 

skaičius
P-7-1-2-1 185 190 195 200

2 7 1 2

Internetiniame tinklapyje, 

fiksuojančiame ir 

analizuojančiame rajono kultūros 

reiškinius, paskelbtų naujienų 

skaičius 

P-7-1-2-2 280 155 160 165

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

Kultūros paslaugų plėtros programa 7

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)

Kūno kultūros ir sporto plėtros programa 8

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



2 8

Sportinėje veikloje dalyvavusių 

gyventojų dalis nuo visų 

gyvenančių savivaldybėje, proc. 

E-2-6 6 6 6 6

2 8 1

Sporto renginių skaičiaus pokytis 

(lyginant su praėjusiais metais), 

proc. 

R-8-1-1 5 1 0 0

2 8 1 1
Sporto ir sveikatingumo renginių 

skaičius 
P-8-1-1-1 222 225 225 225

2 8 1 1
Sporto ir sveikatingumo renginių 

dalyvių skaičius
P-8-1-1-2 9900 9900 9900 9800

2 8 1 1
Rekonstruotų ir modernizuotų 

sporto objektų skaičius 
P-8-1-1-3 0 1 1 1

2 8 1 1
Įrengtų sporto aikštelių prie 

mokyklų skaičius 
P-8-1-1-4 1 1 1 1

2 8 1 1
Sportuojančių vyrų ir moterų 

santykis
P-8-1-1-5 60/40 60/40 60/40

2 8 1 2

Sporto įstaigų, kuriose atnaujinta 

ir modernizuota techninė baze, 

skaičius 

P-8-1-2-1 0 1 1 1

2 8 1 2

Rajono internetiniuose 

tinklapiuose paskelbtų naujienų 

skaičius 

P-8-1-2-2 265 270 270 260

Strateginio 

tikslo kodas

Programos 

kodas

Programos 

tikslo kodas

Uždavinio 

kodas
Vertinimo kriterijus

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

2018 - ųjų 

metų planas

2019 - ųjų 

metų planas

2020 - ųjų 

metų planas

2021 - ųjų 

metų planas

2 9

Savivaldybėje gautų raštų, 

kreipimųsi, prašymų skaičiaus 

pokytis lyginant su praėjusiais 

metais, proc. 

E-2-7 5 5 5 5

2 9 1

Savivaldybės funkcijų 

įgyvendinimui skirtų lėšų 

įsisavinimas, proc.

R-9-1-1 100 100 100 100

2 9 1

Savivaldybės tarybos priimtų 

sprendimų skaičiaus pokytis 

lyginant su praėjusiais metais, 

proc

R-9-1-2 0 10 -10 0

2 9 1 1
Savivaldybės tarybos priimtų 

sprendimų skaičius 
P-9-1-1-1 300 330 300 300

2 9 1 1

Parengtų savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymų skaičius 

P-9-1-1-2 2800 2900 2900 2900

Savivaldybės valdymo programa 9

(strateginio tikslo/programos pavadinimas)



2 9 1 1

Ukmergės rajono savivaldybės 

administracijos darbuotojų etatų 

skaičius 

P-9-1-1-3 225 225 225 225

2 9 1 2
Išduotų archyvinių pažymų 

skaičius
P-9-1-2-1 480 400 400 350

2 9 1 2
Išduotų gyvenamosios vietos 

deklaravimo pažymų skaičius 
P-9-1-2-2 3600 3300 3300 3200

2 9 1 2

Suteiktos pirminės teisinės 

pagalbos piliečiams atvejų 

skaičius

P-9-1-2-3 800 800 800 800

2 9 1 2
Priešgaisrinių tarnybų išvykimų į 

gaisrus skaičius 
P-9-1-2-4 250 240 230 230

2 9 1 2
Užimtumo didinimo programos 

dalyvių skaičius
P-9-1-2-5 32 40 40

2 9 1 3
Darbuotojų, pakėlusių 

kvalifikaciją, skaičius 
P-9-1-3-1 140 140 140 140

2 9 1 3
Tarybos narių, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 
P-9-1-3-2 25 25 25 25

2 9 1 3

Elektroninėje erdvėje teikiamų

administracinių paslaugų

skaičius

P-9-1-3-3 72 72 72 72

2 9 1 3 Reprezentacinių leidinių skaičius P-9-1-3-4 3 3 3 3

2 9 1 3

Valstybės registrų duomenų

naudojimas administracinėms

paslaugoms teikti skaičius

P-9-1-3-5 11 11 11 11

2 9 1 4

Ukmergės rajone užregistruotų 

nusikalstamų veikų skaičiaus 

pokytis Ukmergės rajone, proc. 

P-9-1-4-1 -1 -1 -1 -1

2 9 2 1

Einamaisiais metais 

inventorizuotų nekilnojamojo 

turto objektų skaičius

P-9-2-1-1 21 21 21 21

2 9 3
Savivaldybės finansinių 

įsipareigojimų vykdymas, proc.
R-9-3-1 100 100 100 100

2 9 3 1 Padengtos paskolos, tūkst. Eur. P-9-3-1-1 1428,3 1429,8 1407,1 1405,7

2 9 4
NVO skaičiaus pokytis lyginant 

su praėjusiais metais, proc. 
R-9-4-1 27 2,5 2 2

2 9 4 1
Mokymų ir seminarų jaunimui 

skaičius 
P-9-4-1-1 4 4 4 4

2 9 4 1
Nevyriausybinių organizacijų 

skaičius 
P-9-4-1-2 160 164 167 170



2 9 4 1

Nevyriausybinių organizacijų 

projektų, paremtų iš NVO 

rėmimo programos, skaičius 

P-9-4-1-3 60 60 60 60

_____________________________


