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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Kelmės rajono savivaldybės 2015–2019 metų kadencijos taryba 2018 metais
(sudėtis keitėsi 2018-01-25, 2018-02-20)
Nuotr. V. Sutkienės
(Iš kairės stovi): Kęstutis Bilius, Egidijus Ūksas, Rimantas Motuzas, Tomas Savickas,
Vytautas Barkauskas, Zita Loseva, Stasys Lekšas, Ramūnas Baranauskas, Stanislovas Baltrušaitis,
Savivaldybės mero pavaduotojas Albertas Brazas, Gipoldas Karklelis, Petras Račkauskas,
Edmundas Baracevičius, Vincas Metrikis, Rolandas Venckus, Zenonas Mačernius.
(Iš kairės sėdi): Dalia Balčiūnienė, Emilija Kvietkuvienė, Kristina Balsienė,
Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Reda Mažonavičienė, Ona Granickienė, Stepas Dzimidas.
(Nuotraukoje nėra Tarybos narių Rimo Bertašiaus ir Sauliaus Mockaus).
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Rajono savivaldybės vadovai (po 2018-05-04 pakeitimo)
Nuotr. V. Sutkienės
Iš kairės: Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,
Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė, Administracijos direktorė Irena
Sirusienė, mero pavaduotojas Albertas Brazas
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INFORMACIJA APIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS, KOLEGIJOS,
KOMITETŲ VEIKLĄ 2018 METAIS
Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus 2018 metais, kaip ir ankstesniais, vykdė 25 rajono
savivaldybės tarybos nariai (9, įskaitant merą, – Lietuvos socialdemokratų, 7 – Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos, 3 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 1 – Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų),
3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 1 – Darbo partijos, 1 – partijos „Tvarka ir
teisingumas“).
Savivaldybės tarybos narys Romas Docius Taryboje dirbo iki 2018 m. vasario 5 d., mero
pavaduotojas Izidorius Šimkus – iki 2018 m. sausio 22 d.

Edmundas Baracevičius Savivaldybės tarybos nario priesaika prisiekė 2018 m. sausio 25 d.
Rolandas Venckus Savivaldybės tarybos nario priesaika prisiekė 2018 m. vasario 20 d.
Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų frakcija 2018 metų gegužės 14 d. pareiškė nebedirbsiantys
valdančiojoje daugumoje, gegužės 15 d. frakcijos seniūnu vietoje posto atsisakiusio Gipoldo
Karklelio išrinktas Vytautas Barkauskas.

Pasikeitusi Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų frakcijos sudėtis
Iš kairės: Edmundas Baracevičius (Taryboje pakeitė Izidorių Šimkų), Reda Mažonavičienė,
frakcijos seniūnas Vytautas Barkauskas, Kristina Balsienė,
Rolandas Venckus (Taryboje pakeitė Romą Docių), Gipoldas Karklelis
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2018 m. birželio 27 d. Savivaldybės tarybos nariai Albertas Brazas, Rimas Bertašius, Kęstutis
Bilius sudarė mišrią frakciją, kurios seniūnu pasiūlė Kęstutį Bilių. Vincas Metrikis prie frakcijų
neprisijungė.
2018 metų gegužės 4 d. Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis teikė Tarybai tarybos nario
Alberto Brazo kandidatūrą Savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms. 2018 metų gegužės 4 d.
Tarybos sprendimu Nr. T-165 Taryba patvirtino Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo
skyrimo slapto balsavimo rezultatus: skirti Kelmės rajono savivaldybės tarybos narį Albertą Brazą
Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotoju savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui nustatant, kad
Albertas Brazas mero pavaduotojo pareigas eina visuomeniniais pagrindais.

Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis ir mero pavaduotojas Albertas Brazas (dešinėje)
Nuotr. V. Sutkienės
TARYBOS KOLEGIJOS VEIKLA
2018 m. įvyko du Kolegijos posėdžiai, kuriuose svarstyti klausimai: dėl projektų Tytuvėnuose
įgyvendinimo pakeitimų; dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vykdomos veiklos
ir Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos; dėl Tytuvėnų kultūros centro statybos; dėl viešosios
prekybos vietos Dariaus ir Girėno g. Kelmės mieste. Priimti sprendimai: pritarti rengti techninį
projektą dėl Tytuvėnų kultūros centro įkurdinimo Tytuvėnų bažnyčios garažų pastate (priemone
papildyti rajono Strateginį veiklos planą); įpareigoti Administraciją parengti sprendimo projektą ir
teikti svarstyti Tarybai dėl valstybinės žemės sklypo perėmimo patikėjimo teise Savivaldybei
savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2018 METŲ VEIKLA
2018 m. Savivaldybės tarybos nariai dirbo šešiuose, kadencijos pradžioje sudarytuose,
savivaldybės tarybos komitetuose: Biudžeto ir investicijų (pirmininkas Rimantas Motuzas), Kaimo
reikalų ir verslo (pirmininkas Romas Docius, nuo 2018 m. kovo 21 d. – Reda Mažonavičienė),
Kontrolės (pirmininkas Egidijus Ūksas), Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio
(pirmininkas Zenonas Mačernius), Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė Ona

6
Granickienė), Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos (pirmininkas Albertas Brazas). Vyko 5 bendri
komitetų posėdžiai.

Biudžeto ir investicijų komitetas

Iš kairės: Gipoldas Karklelis, komiteto pirmininko pavaduotoja Zita Loseva,
komiteto pirmininkas Rimantas Motuzas, Ramūnas Baranauskas, Tomas Savickas,
Nuotr. V. Sutkienės
Biudžeto ir investicijų komitetas savo darbe vadovavosi Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, rajono savivaldybės tarybos
sprendimais vykdė biudžeto ir investicijų specialiąją kompetenciją, kurią vykdyti įpareigojo komiteto
veiklos nuostatai.
2018 metais, kaip ir praėjusiais metais, komiteto sudėtis nepasikeitė. Komitetą sudarė 5 tarybos
nariai, iš jų: 3 LSDP, 1 Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir 1 Liberalų sąjūdžio.
2018 metais įvyko 11 komiteto posėdžių. Vienas iš jų, kuriame buvo aptariamos 2018 m. rajono
savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos, vyko dalyvaujant kitų komitetų pirmininkams. Posėdžių
metu buvo svarstomi ir analizuojami Tarybai svarstyti teikiami klausimai, 2018 metų biudžeto
projekte numatytų išlaidų atitikimas atskiroms programoms, veiksmingo finansų valdymo
užtikrinimas administracijos padaliniuose. Komiteto nariai ypatingą dėmesį skyrė lėšų investiciniams
projektams, kurie svarbiausi rajono gyventojams ir tenkintų jų lūkesčius, racionaliam planavimui.
Komitetas laiku rengė savo veiklos planus ir užtikrino jų įgyvendinimą. Atlikta patikra ir surašytas
aktas dėl Kelmės rajono savivaldybės priimtų sprendimų dėl sutaupytų socialinėms reikmėms lėšų
panaudojimo 2017 metais. Pasirinktos patikrinti biudžetinės įstaigos, kurioms buvo skirtos lėšos
konkretiems darbams atlikti: Kelmės krašto muziejus, Kelmės „Kražantės“ progimnazija ir
Pakražančio gimnazija. Patikrinimo medžiaga su išvadomis buvo pateikta Biudžeto ir investicijų
komitetui. Taip pat atlikta patikra dėl 2017 metais panaudotų Smulkių ir vidutinių ūkių programos
lėšų. Medžiaga pateikta Antikorupcijos komisijai, rekomendacija – Savivaldybės administracijai.
Komiteto posėdžiuose apsvarstyta visų patikrų medžiaga ir priimti nutarimai.
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Komiteto nariai Zita Loseva, Ramūnas Baranauskas, Gipoldas Karklelis, Tomas Savickas ir
pirmininkas Rimantas Motuzas analizavo ir teikė pasiūlymus, kaip savivaldybei racionaliai planuoti
ir naudoti lėšas, neviršijant kreditorinių įsiskolinimų limitų ir mažinti įsiskolinimą. Komiteto nariai
svarstant Savivaldybės 2018 metų biudžeto projektą siekė, kad biudžeto projektas atitiktų gyventojų
pajamų mokesčio surenkamos sumos ir asignavimų valdytojų poreikį, kad būtų sudaromos galimybės
visuomenei kuo plačiau įsitraukti į biudžeto valdyseną, laiku mokėti mokesčius ir planuojamu
laikotarpiu reikalauti pasiekti ambicingesnių tikslų.
Komiteto nariai dalyvavo įvairiuose renginiuose, susitikimuose su gyventojais, aptarė biudžeto
ir investicijų klausimus. Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi ir neįtraukti į Tarybos posėdžių
darbotvarkes klausimai: dėl asmenų prašymų, bažnyčių prašymų, komiteto veiklos 2018 metų plano,
valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčių, nekilnojamo turto mokesčio asmenims nustatymo
tvarkos, mokesčių lengvatų, informacijos dėl rajono savivaldybės gaunamų biudžeto pajamų
vykdymo 2018 metais, rajono įmonių ir organizacijų bei rajono gyventojų laiku ir teisingai mokamus
mokesčius į rajono savivaldybės biudžetą. Aptarti mokesčių mažinimo kriterijai (savivaldos
kompetencijos), kurie suteiks galimybę pasinaudoti specialiomis mokesčių lengvatomis naujai
įsisteigiantiems verslo subjektams ir bus aiškūs, suprantami fiziniams ir juridiniams asmenims.
Komiteto darbo plane numatytos priemonės įvykdytos.

Kaimo reikalų ir verslo komitetas

Edmundas Baracevičius, komiteto pirmininkė Reda Mažonavičienė, Kristina Balsienė,
Rolandas Venckus, pirmininko pavaduotojas Stanislovas Baltrušaitis
Nuotr. V. Sutkienės
Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas 2018 metais dirbo vadovaudamasis
Savivaldybės tarybos 2018 metų veiklos programa, individualiais komiteto narių veiklos planais.
2018 m. sausio 25 d. prisiekė tarybos narys Edmundas Baracevičius. Nuo 2018 m. vasario 20 d.
Savivaldybės taryboje pradėjo dirbti Rolandas Venckus. Jie taryboje pakeitė tarybos nario mandato
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atsisakiusius Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovus Izidorių Šimkų ir Romą Docių. 2018 m. vasario
20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-57 keitėsi Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėtis:
Kristina Balsienė, Reda Mažonavičienė, Stanislovas Baltrušaitis, Edmundas Baracevičius. Iki
2018 m. vasario 5 d. komiteto pirmininku dirbo Romas Docius, pirmininko pavaduotoju –
Stanislovas Baltrušaitis. 2018 m. kovo 21 d. Kaimo reikalų ir verslo komiteto posėdyje komiteto
pirmininke išrinkta Reda Mažonavičienė. Kovo 29 dieną Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-110
pakeista Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėtis: Kristina Balsienė, Stanislovas Baltrušaitis,
Edmundas Baracevičius, Reda Mažonavičienė, Rolandas Venckus.
2018 metais vyko 9 Kaimo reikalų ir verslo komiteto posėdžiai, kuriuose dėl pateisinamų
priežasčių nedalyvavo 5 komiteto nariai. Du posėdžiai vyko bendrai su Savivaldybės turto valdymo
ir komunalinio ūkio komitetu. Viename iš jų dėl pateisinamos priežasties nedalyvavo vienas komiteto
narys. Komitetas svarstė visus administracijos parengtus sprendimų projektus ir posėdžių metu
papildomai nagrinėjo klausimą dėl VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus
2017 metų veiklos ataskaitos, kurią įvertino gerai. Direktorė buvo pagirta už išsamią ataskaitą,
padarytą pažangą organizuojant turizmo ir verslo veiklą.
Pirmininkė Reda Mažonavičienė į Kaimo reikalų ir verslo komiteto posėdžio darbotvarkę
pasiūlė įtraukti labai svarbų žemdirbiams klausimą dėl žemės mokesčio. Komiteto nariai, posėdžio
dalyviai buvo supažindinti su gautu Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto 2018 m.
rugpjūčio 20 d. Nr. S-2018-6121 raštu „Dėl žemės mokesčio“, kuriame siūlyta įvertinti galimybes
nuo gamtinių sąlygų nukentėjusių regionų teritorijose žemės ūkio veiklą vykdančius asmenis atleisti
nuo žemės mokesčio arba jį sumažinti, atsižvelgiant į jų patirtus nuostolius dėl šių metų sausros.
Komitetą pirmininkė supažindino ir su Kelmės rajono ūkininkų sąjungos 2018 m. rugsėjo 21 d.
prašymu „Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio“. Rajono ūkininkai prašė atleisti nuo 2018 metų žemės
mokesčio, nes dėl sausros patyrė didelių nuostolių. Kadangi derlius gautas vidutiniškai 30–40 proc.
mažesnis, žemdirbiai negalėjo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Į posėdį buvo pakviesta Žemės
ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Joana Miliauskienė, kuri komentavo situaciją rajone. Kaimo
reikalų ir verslo komiteto siūlymu šis klausimas buvo įtrauktas į rugsėjo mėnesio Tarybos posėdžio
darbotvarkę. Dauguma tarybos narių nepalaikė Kaimo reikalų ir verslo komiteto narių inicijuoto
sprendimo projekto.
Spalio mėnesį LVŽS Kelmės skyriaus frakcijos iniciatyva buvo organizuotas susitikimas su
Europos Parlamento nariu Broniu Rope. Susitikime komiteto nariai diskutavo apie europinių lėšų
įsisavinimą, apie išmokų už deklaruojamus žemės pasėlius didinimą. Kaimo reikalų ir verslo komiteto
nariai europarlamentarui Broniui Ropei išdėstė aktualias Kelmės rajono žemdirbių problemas.
2018 m. sausio 23 d. komiteto pirmininkė Reda Mažonavičienė gavo Kelmės gyventojų
prašymą dėl „Draugystės“ parko Kelmėje sutvarkymo. Nedelsiant Tarybos narė kreipėsi į Kelmės
seniūną Romą Atkočaitį, kuris pripažino gyventojų nurodytus trūkumus ir kai kuriuos jų ištaisė:
žiemos metu valė vaikščiojimo takus, nudažė suoliukus, pastatė naujų, sutvarkė vaikų žaidimo zoną.
Gyventojai liko patenkinti.
Kaimo reikalų ir verslo komiteto nariai kartu su rajono ūkininkų sąjunga dalyvavo Kelmės
rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus organizuojamuose
susirinkimuose, kuriuose aptarė daug žemdirbiams ir ūkininkams rūpimų klausimų ir ieškojo
susidariusių problemų sprendimo būdų.
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2018 metais Kaimo reikalų ir verslo komiteto nariai buvo aktyvūs, analizavo daug aktualių
rajono žemdirbiams ir ūkininkams klausimų, teikė pasiūlymus, dalyvavo diskusijose, susitikimuose
su Kelmės rajono gyventojais.

Kontrolės komitetas

Iš kairės: komiteto pirmininkas Egidijus Ūksas, Vytautas Barkauskas,
Savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė, Kęstutis Bilius, Petras Račkauskas
(nuotraukoje nėra komiteto pirmininko pavaduotojos Zitos Losevos,
komiteto sudėtis – po 2018-08-30 pakeitimo)
Nuotr. V. Sutkienės
Kontrolės komitetas 2018 metais išnagrinėjo visus veiklos plane numatytus klausimus.
Įvyko dvylika Kontrolės komiteto posėdžių, buvo organizuotas vienas išvažiuojamasis Kontrolės
komiteto kartu su kitais Savivaldybės tarybos nariais posėdis.
2018 m. rugpjūčio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo sumažintas Kontrolės
komiteto narių skaičius. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kad į Kontrolės komitetą kiekviena
Savivaldybės tarybos frakcija deleguoja po vieną narį. Kontrolės komiteto sudėtis sumažinta iki
5 narių ir pakeista. Kontrolės komitete nuo rugpjūčio dirbo: Egidijus Ūksas (komiteto pirmininkas,
TS-LKD frakcija), Zita Loseva (komiteto pirmininko pavaduotoja, LSDP frakcija), Vytautas
Barkauskas (LVŽS frakcija), Kęstutis Bilius (Mišrioji frakcija) ir Petras Račkauskas (LLS frakcija).
Kontrolės komitetas pritarė Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų
veiklos planui. Savivaldybės kontrolierė D. Bružienė komitetui pristatė informaciją apie
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų šių įstaigų 2017 metų finansinius ir teisėtumo
auditus bei išvadas: BĮ Kelmės kultūros centro, BĮ Kelmės specialiosios mokyklos, BĮ Kelmės rajono
suaugusiųjų mokymo centro, BĮ Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos, SĮ Kelmės knygyno.
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Kontrolės komitetas pagal veiklos planą susipažino su Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos pateikta Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinio bei Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo finansinio ir teisėtumo audito
išvada, Strateginio planavimo Kelmės rajono savivaldybėje audito ataskaita. Komitetas pasiūlė
atsižvelgti į kontrolierės, Strateginio planavimo skyriaus specialistų pastabas bei artimiausiuose
Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose peržiūrėti ir pakeisti Savivaldybės tarybos komitetų
nuostatus, įrašant pareigą Savivaldybės tarybos nariams dalyvauti rengiant ir įgyvendinant Strateginį
Kelmės rajono savivaldybės veiklos planą.
Kontrolės komitetas įvertino pateiktą Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų
veiklos planą ir jam pritarė. Taip pat pritarta dviem Savivaldybės kontrolierės Daivos Bružienės
pateiktoms išvadoms dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 40 tūkst. eurų paskolą
investiciniams projektams vykdyti bei 1 246 800 eurų ilgalaikę paskolą investiciniams projektams
finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.
Kontrolės komitetas nagrinėjo rajono gyventojų A. B. ir S. D. prašymus. Komitetas,
atsižvelgdamas į A. B. prašymą, nuvyko į Užventį, kur dalyvavo Savivaldybės tarybos narių
susitikime su Užvenčio seniūnijos gyventojais. Nagrinėjant prašyme pateiktus faktus apie Užvenčio
seniūnijos transporto naudojimą, buvo rekomenduota Savivaldybės administracijai atkreipti dėmesį į
kai kurias problemas, siūlyta spręsti klausimą dėl seniūnijų efektyvaus turimos technikos naudojimo
prižiūrint kelius žiemą. Atsižvelgdami į A. B prašymą, Kontrolės komiteto nariai kartu su kitais
Savivaldybės tarybos nariais balandžio 13 d. dalyvavo susitikime su Užvenčio gyventojais, kuriame
neišgirdo jokios A. B. prašyme išdėstytus faktus patvirtinančios informacijos. 2018 m. balandžio
mėnesį Kontrolės komiteto posėdyje buvo aptartas Kontrolės komiteto narių susitikimo su Užvenčio
gyventojais rezultatai.
Atsižvelgdamas į S. D. prašymą dėl Dvaro gatvės Beržėnų kaime, Užvenčio sen., Kontrolės
komitetas kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl detalaus susidariusios situacijos išaiškinimo ir
problemos sprendimo būdų. Kontrolės komiteto narys P. Račkauskas vadovavo Savivaldybės mero
potvarkiu sudarytai darbo grupei, kuri, įvertinusi specialistų siūlymus, susitikusi su suinteresuotomis
gyventojų grupėmis, pateikė Savivaldybės tarybai išvadą, kurioje buvo siūloma atsižvelgti į
gyventojų nuomonę.
Kontrolės komitetas nagrinėjo 5 klausimus, kuriuos parengė ir pristatė Kontrolės komiteto
nariai.
Svarstant klausimą „Dėl Kelmės r. savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų turizmo funkcijai
vykdyti, panaudojimo 2016–2017 metais“, Kontrolės komitetas pritarė šiems siūlymams: formuojant
2019 metų Kelmės rajono savivaldybės biudžetą, atskirti lėšas išlaidoms finansuoti: Tarptautiniams
ryšiams plėtoti, lankyti užsienio šalis – Savivaldybės partneres (1.1); Turizmo programai įgyvendinti
(1.2). Savivaldybės tarybai patvirtinus 2018–2020 metų Kelmės rajono savivaldybės turizmo
vystymo programos strategiją, bus tiksliai reglamentuojama, kur ir kam naudojamos programai
skiriamos lėšos.
Svarstant klausimą „Dėl atlyginimų, priedų ir priemokų dydžių bei ūkinėms išlaidoms skirtų
biudžeto lėšų panaudojimo BĮ Liolių socialinės globos namuose ir BĮ Vijurkų vaikų globos namuose
2017 metais“, Kontrolės komitetas pritarė siūlymams Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos
komitetui kartą per metus aptarti etatų poreikį socialinėse rajono įstaigose bei pavesti Savivaldybės
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kontrolės ir audito tarnybai atlikti Vaiko ir šeimos gerovės centro 2017–2018 metų darbuotojų
atlyginimų ir priedų auditą.
Svarstytas klausimas, kurį pristatė komiteto nariai Kęstutis Bilius ir Zita Loseva „Dėl
neformaliajam ugdymui skirtų lėšų panaudojimo 2017 metais“. K. Biliaus nuomone, kontrolės tvarka
nustatyta, tačiau 2017 metais programų vykdymo kontrolė vyko silpnai (kontrolę vykdė atsakingi
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai). Mokytojams vėluoja atlyginimas už darbą, dalis
programų nebevykdomos dėl įvairių priežasčių. Mokyklų vadovai dažniausiai lėšas naudoja
mokytojų atlyginimams, mažai perka priemonių, reikalingų užsiėmimams.
Svarstant klausimą „Dėl Aplinkosaugos priemonių atrankos ir lėšų skyrimo Aplinkosaugos
programoms 2017 metais Kelmės rajono savivaldybėje vykdyti teisėtumo“, Kontrolės komitetas
pritarė siūlymui inicijuoti kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Seimo narį dėl teisės aktų dėl Aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo pakeitimo.
Kontrolės komitetas papildomai svarstė šiuos klausimus:
– dėl Kelmės kultūros centrui skirtos baudos ir bylinėjimosi išlaidų (komitetas pritarė
siūlymui Savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio veiklos plane numatyti priemonę – parengti
tvarką teisinėms paslaugoms pirkti);
– dėl Kelmės miesto Malūno gatvės rekonstrukcijos;
– dėl Savivaldybės kontrolierės D. Bružienės prašymo pateikti informaciją;
– dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos įgyvendinamų savininkės, turtinių ir neturtinių
teisių bei pareigų VŠĮ Kelmės sporto centrui.

Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio
ūkio komitetas

Komiteto pirmininko pavaduotojas Rimas Bertašius, Vytautas Barkauskas,
komiteto pirmininkas Zenonas Mačernius, Petras Račkauskas ir Saulius Mockus
Nuotr. V. Sutkienės
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Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas (toliau – komitetas) 2018 metais
dirbo vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2017 metų veiklos programa, komiteto bei individualiais
komiteto narių veiklos planais. Komiteto nariai pagal kompetenciją pasiskirstė kuruoti veiklos sritis:
Saulius Mockus – savivaldybės socialinis būstas, šilumos ūkis,
Petras Račkauskas – statyba, architektūra, paveldosauga,
Rimas Bertašius – kelių fondo lėšų panaudojimas, kelių priežiūra,
Vytautas Barkauskas – vandentvarka, aplinkosauga,
Zenonas Mačernius – bendri klausimai, investicijos, strategija, planavimas.
2018 metais vyko 10 komiteto posėdžių (dar trys posėdžiai vyko kartu su Kaimo reikalų ir
verslo komitetu). Visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo rengiant posėdžiams klausimus.
2017 metais didelė dalis klausimų buvo sprendžiama dėl kelių, 2018 metais – daugiau
vandentvarkos ir socialinio būsto klausimų.
2018 m. UAB „Kelmės vanduo“ vykdė projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir
aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ iš įmonės ir ES lėšų 2 gyvenvietėse – Grinių
(įvykdyta darbų už 418 202,0 Eur) ir Kukečių (įvykdyta darbų už 321 770,0 Eur). Europos lėšomis
vykdoma vandens gerinimo įrengimų, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei nuotekų valymo įrengimų
statyba.
Įmonės, aplinkos apsaugos rėmimo, sveikatos fondų lėšomis pastatyti ir pradėti eksploatuoti
vandens gerinimo įrengimai Liolių ir Laikšių gyvenvietėse. Iš savivaldybės aplinkos apsaugos
rėmimo programos ir sveikatos fondų įsisavinta 46 000,0 Eur. Rekonstruoti Kražių vandens gerinimo
įrengimai, atstatytas ir rekonstruotas Kuršų artezinis gręžinys Užvenčio seniūnijoje. Atliktas
Tytuvėnų miesto inžinerinis infrastruktūros projektas, apimantis Miškininkų, Maironio ir Durpyno
gatvių kvartalus, už 39 000,0 Eur. Paruoštas techninis projektas nuotekų ir vandentiekio tinklų
Kelmės miesto Dvaro kvartalo už 30 000,0 Eur.
2018 m. paruoštas Kelmės miesto Dvaro kvartalo investicinis projektas I etapo darbams atlikti,
kuris apims Laisvės, Pušyno ir Parko gatves. Darbai planuojami pradėti 2019 m.
Nepilnai įvykdytas Kelmės miesto nuotekų valymo įrengimų praplėtimo/rekonstrukcijos
projektas, kuris persikelia į 2019 metų vasario-kovo mėn. Todėl prašoma Kelmės rajono savivaldybės
Tarybos numatyti 70 000,0 Eur lėšų iš 2019 metų Savivaldybės biudžeto Kelmės miesto NVĮ
praplėtimo/rekonstrukcijos techniniam projektui parengti.
2018 m. įmonė rekonstravo, atnaujino Kelmės rajono gyvenvietėse virš 3 km. vandentiekio
tinklų, pašalinta 597 vandentiekio ir nuotekų tinklų gedimų bei avarijų.
Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programa
patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 sprendimu Nr. T-303 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programos tvirtinimo“.
Įgyvendinant šią programą 2018 m. savivaldybės socialiniam būstui įsigyti ir remontuoti buvo
numatyta išleisti 459,8 tūkst. Eur (ES lėšos 283,4 Eur, SB lėšos 176,4 tūkst. Eur), panaudota – 542,4
tūks. Eur. Lėšų panaudota daugiau nei planuota, nes, įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra
Kelmėje“, 2018 metais įsigyta daugiau butų.
Sudaryta socialinio būsto nuomos komisija, kurios pritarimu nuomojamas socialinis būstas,
sprendžiamos kitos problemos susijusios su savivaldybės gyvenamuoju būstu, vykdo vidinę kontrolę
ir skaidrų socialinio būsto suteikimą ir naudojimą. 2018 metais komisija posėdžiavo 16 kartų, svarstė
apie 50 įvairių klausimų.
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Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato galimybę
išsipirkti savivaldybės būstą rinkos kainomis. Šia galimybe 2018 m. pasinaudojo tik vienas
savivaldybės būsto nuomininkas, nors prašymų išsipirkti butus buvo gauta daugiau, tačiau nustatyta
rinkos kaina (pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą) netenkino
pirkėjų. 2018 metais gauta 15 prašymų pirmąjį būstą įsigyti jaunoms šeimoms, pažymos į bankus
buvo išduotos tik 3 asmenims (šeimoms), nes valstybės biudžete šiai paramai pritrūko lėšų.
Daugelyje seniūnijų pagerėjo socialinio būsto būklė.
2017 metais buvo parengtas sąrašas probleminių rajono kelių, kurie 2018 metais buvo
sėkmingai tvarkomi.
Kelių tiesimo, socialinių būstų, vandentvarkos projektų darbams lėšos buvo sukoncentruojamos
konkretiems objektams tvarkyti.
Kitos kadencijos savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto pagrindinis darbas
liks rūpintis Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmės rajone.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos
komitetas

Iš kairės: Stasys Lekšas, komiteto pirmininkė Ona Granickienė,
komiteto pirmininko pavaduotojas Vincas Metrikis, Stepas Dzimidas
Nuotr. V. Sutkienės
Komitete 2018 metais dirbo 4 nariai: Ona Granickienė (pirmininkė), Vincas Metrikis
(pirmininko pavaduotojas), Stepas Dzimidas ir Stasys Lekšas. Svarstyti savivaldybės tarybai teikti
sprendimų projektai ir papildomi 12 klausimų, vykdyti trys išvažiuojamieji komiteto posėdžiai
(susitikimas su vaikus globojančiomis šeimomis, Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės skyriaus
darbuotojais, stebėtas Prienų vienkiemyje vykdytas socialinis projektas).
O. Granickienės pasiūlymu rasta lėšų pradėti vaikus mokyti plaukti jau nuo trečios klasės,
inicijuotas ir Taryboje priimtas sprendimas Nr. T1-396 ,,Dėl Kelmės rajono bendrojo ugdymo

14
mokyklų trečių klasių mokinių mokymo plaukti programos patvirtinimo“. Teiktas pasiūlymas
siekiant didinti vaikų, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programose skaičių,
sumažinti lėšų, skiriamų vienam mokiniui dydį vienu trečdaliu, jeigu savivaldybei neužteks NVŠ
programoms vykdyti skiriamų skirtų lėšų, atsižvelgiant į norinčių dalyvauti įvairių krypčių
programose mokinių skaičių.
Komiteto pirmininko pavaduotojas V. Metrikis siūlė apsvarstyti neįgaliųjų asmenų lankymosi
Budraičių baseine tvarką ir įkainius. Jo iniciatyva pakeistas Tarybos sprendimas – 50 proc.
sumažintas mokestis už verslo liudijimą nekvalifikuotiems valymo darbams atlikti. Komiteto narys
domėjosi ir dėl gydytojų psichiatrų rajone darbo krūvio.
Komiteto nario S. Lekšo iniciatyva suorganizuotas rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovų
susirinkimas, kurio metu buvo aptarta skiepų vykdymo programa rajone, teisės aktai ir darbų
pasiskirstymas tarp įstaigų.
Komiteto iniciatyva savivaldybės gydytoja Indrė Skirmantaitė atliko medicinos punktų būklės
ir veiklos analizę. Komitetas domėjosi Pakražančio seniūnijoje esančiais medicinos punktais. Taryba
gavo Kelmės rajono Bendrosios praktikos gydytojų centro prašymą uždaryti Valpainių medicinos
punktą. Parengtas ir priimtas Savivaldybės tarybos sprendimas dėl punkto uždarymo.
Komitetas teikė pasiūlymus papildyti ar pakeisti Tarybai teikiamus svarstyti sprendimų
projektus:
– komiteto narių iniciatyva, apsilankius vaikus globojančiose šeimose, inicijuotas ir priimtas
sprendimas Nr.T-325(E) ,,Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kuriuo sudarytos sąlygos tokioms šeimoms susitvarkyti vandentiekį ir kanalizaciją
lengvatinėmis sąlygomis;
– komiteto siūlymu M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas ,,Sidabrinė linija“ (psicho
socialinė pagalba telefonu Kelmės rajono gyventojams – senyvo amžiaus neįgaliems asmenims ir jų
šeimos nariams) buvo finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto 2 124 eurais, kurie panaudoti rajone
gyvenančių projekto dalyvių išlaidoms apmokėti. Linija naudojasi 19 rajono gyventojų (Lietuvoje –
1,5 tūkst.). S. Lekšo siūlymu fondo direktorius įpareigotas apie projektą plačiau paskelbti rajono
spaudoje;
– pasiūlyta skirti 1 500 eurų Pedagoginės psichologinės tarnybos gydytojo neurologo
paslaugoms pirkti;
– atsižvelgus į komiteto pasiūlymus ir pageidavimus, koreguotas VšĮ Kelmės ligoninės
strateginis veiklos planas;
– reaguojant į gyventojų skundą, pavesta Administracijos direktoriaus pavaduotojai ir
Savivaldybės gydytojai apsilankyti Kelmės rajono Pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios
medicininės pagalbos padalinyje susipažinti su vykdoma iškvietimų apskaita;
– nagrinėjant sprendimo projektą Nr. T1-193 ,,Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“, siūlyta
Savivaldybei nekompensuoti išlaidų A. Jokšo Šeimos sveikatos centrui Užventyje, vadovui siūlyta
prisidėti prie finansuojamo projekto savomis lėšomis 7,5 proc. Sprendimo projektas patikslintas;
– komiteto nariai sprendimo projektu Nr. T1-19 pasiūlė padidinti vieno nuvažiuoto kilometro
įkainį 0,35 euro į darbą socialiniams darbuotojams;
– svarstant Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų apžvalgą
(komiteto nariai dalyvavo išvažiuojamajame posėdyje Asociacijos ,,Muzikos galia“ projekto
pristatyme Prienų vienkiemyje), pastebėta, kad pagrindinės lėšos buvo panaudotos sociokultūrinei
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veiklai. Ateityje siūloma numatyti tam tikrą lėšų procentą įvairesnėms veikloms vykdyti ir aktyviau
visa tai viešinti spaudoje ir internetinėje savivaldybės svetainėje;
– komiteto nariai svarstė VšĮ Kelmės rajono PSPC direktorės ir darbuotojų santykių, įstaigos
vidaus atmosferos problemas, taip pat teikė pasiūlymus dėl įstaigos patirtų išlaidų perkant tarnybinį
butą gydytojui, ieškojo galimybių 2019 metais padėti įstaigai lėšomis; sutarta dėl patalpų Vaiguvoje
perdavimo pagal panaudos sutartį Šaukėnų ambulatorijos gydytojai;
– komitetas įpareigojo Socialinės paramos skyrių pateikti informaciją dėl slaugos lovų
Tytuvėnų ligoninėje, Liolių socialinės globos namų krizių centre, kitose įstaigose užpildymo, globos
ir slaugos įkainių ir galimybių apgyvendinti asmenis slaugos įstaigose.
Komitetas 2018 metais dirbo intensyviai. Komiteto narių iniciatyva, padedant Savivaldybės
gydytojai Indrei Skirmantaitei, svarstyta daug papildomų svarbių sveikatos ir socialinių klausimų,
pateikta siūlymų priimant svarbius sprendimus.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos
komitetas

Iš kairės: Egidijus Ūksas, Kęstutis Bilius, Dalia Balčiūnienė,
komiteto pirmininko pavaduotoja Emilija Kvietkuvienė,
komiteto pirmininkas Albertas Brazas
Nuotr. V. Sutkienės
Kelmės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas dirbo
vadovaudamasis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-155
patvirtintais šio komiteto veiklos nuostatais.
Komitete 2018 metais dirbo: Dalia Balčiūnienė, Kęstutis Bilius, Albertas Brazas (pirmininkas,
Savivaldybės mero pavaduotojas), Emilija Kvietkuvienė (pirmininko pavaduotoja), Egidijus Ūksas.
2018 metais įvyko 11 komiteto posėdžių, apsvarstyti 99 klausimai ( 2015 metais buvo svarstyti
25 klausimai, 2016 metais – 64, 2017 metais – 87). Pateikti siūlymai: dėl Kelmės rajono savivaldybės
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saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių
patvirtinimo, dėl vaikų ir mokinių maitinimo rajono ugdymo įstaigose organizavimo.
Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto nariai daug laiko skyrė diskusijoms aktualiais
Kelmės rajono gyventojams švietimo, kultūros, viešosios tvarkos ir sporto klausimais. Daug gilintasi
į sprendimus dėl centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo, aptartas incidentas dėl netvarkingo
šviesos įjungimo jungtuko, įvykęs Algirdo Lipeikos menų mokyklos choreografijos salėje. Komitetas
svarstė ir teikė siūlymus dėl mokyklinių autobusų paskirstymo ugdymo įstaigoms, aptarė
nusiskundimą dėl šaltų Kelmės autobusų parko autobusų, dėl tautinių rūbų kolektyvams,
dalyvausiantiems dainų šventėje „Vardan tos...“, įsigijimo, domėjosi mokinio krepšelio lėšų 2018
metais paskirstymo. Aptarta vaikų į darželius registravimo per centralizuotą Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus sistemą tvarka, priimti teisingi sprendimai, ir problemų sprendimo būdai.
Išklausytos ir aptartos visų rajono ugdymo įstaigų vadovų ataskaitos.
Svarbiausi Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto svarstyti klausimai ir priimti
sprendimai dėl:
Vlado Kalvaičio novelių romano „Sustiprinto režimo barakas“ vertimo į anglų kalbą;
projekto „Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas“ rengimo ir įgyvendinimo;
projekto „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Šaltenių kaime“ rengimo ir
įgyvendinimo;
Gabių vaikų ugdymo programos vykdymo;
Tarptautinių ryšių ir turizmo programos rajone įgyvendinimo;
klasių ir grupių komplektų rajono ugdymo įstaigose (svarstant šiuos klausimus dalyvavo
ugdymo įstaigų – Tytuvėnų gimnazijos, Jaunimo mokyklos, Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės
mokyklos, Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus – vadovai ir profsąjungų atstovai);
gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo infrastruktūros objekto –
Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A, – pritaikymo
kultūros centro veiklai;
kultūros darbuotojų vykimo į darbą išlaidų kompensavimo;
standartizuotų testų, PUPP, brandos egzaminų rezultatų;
Tytuvėnų miško muziejaus perdavimo Tytuvėnų regioniniam parkui;
straipsnio spaudoje (dėl seniūnijų komandų dalyvavimo varžybose);
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo švietimo įstaigoms nemokamo maitinimo
maisto gamybos išlaidoms (ne produktams) padengti;
rajono metodinių dalykų būrelių veiklos ir reikšmės įgyvendinant rajone švietimo prioritetus.
Taip pat svarstyti 2018 m. Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkės klausimai, įvairūs
fizinių ir juridinių asmenų prašymai, paklausimai, aptartas Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų
vizitas į rajoną dėl pedagogų etatinio apmokėjimo.
Komitetas daug dėmesio skyrė Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) klausimams spręsti.
Aptardami sprendimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, komiteto nariai diskutavo dėl bendradarbiavimo su
Šiaulių universitetu sutarties, laboratorijos veiklos, ryšių su universitetu, naujų veiklų poreikio rajone,
sąlygų programoms vykdyti sudarymo, ryšio su Gabių vaikų ugdymo programa, sporto programų,
techninei kūrybai gabių vaikų lavinimo.
Komiteto nariai savo iniciatyva lankėsi rajono švietimo ir kultūros įstaigose, bendravo su
įstaigų vadovais, darbuotojais, domėjosi kylančiomis problemomis, kai kurių ugdymo įstaigų
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perspektyvos ir išlikimo, finansavimo, šildymo, Pakražančio seniūnijos administracijos perkėlimo į
mokyklos patalpas, darželių veiklos vasaros laikotarpiu klausimais, ir gautą informaciją panaudojo
priimant sprendimus, gerinant įstaigų materialinę būklę, aprūpinimą priemonėmis, rūpinosi taupiu ir
efektyviu materialinių išteklių naudojimu, ugdymo įstaigų tinklo pertvarka ir tinkamu gyventojų
poreikių tenkinimu.
Komiteto nariai domėjosi Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos pertvarkymu į viešąją
įstaigą – Kelmės sporto centrą, įrangos atidaromam sporto centrui įsigijimu, ne kartą jame lankėsi,
dalyvavo sprendžiant centro struktūros, aprūpinimo, funkcionalumo klausimus, išsakė savo pastabas
ir pasiūlymus. Pirmininkas Albertas Brazas moderavo diskusiją dėl etatų daugiafunkciame sporto
komplekse steigimo ir reikalingumo (darbininkai, kineziterapijos specialistas ir kt.).
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE 2018 METAIS
SVARSTYTI KLAUSIMAI, INFORMACIJOS, NEĮTRAUKTI Į TARYBOS POSĖDŽIŲ
DARBOTVARKES
2018 metais tarybos komitetai savo posėdžiuose svarstė klausimus, kurie buvo neįtraukti į
tarybos posėdžių darbotvarkes:
Biudžeto ir investicijų komiteto

Dėl asmenų prašymų
Dėl asmenų, bendruomenių, religinių bendruomenių prašymų
Dėl komiteto veiklos nuostatų patikslinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų
plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio sumažinimo asmenims
Dėl mokesčio lengvatų fiziniams ir juridiniams asmenims
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto
Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto

Dėl asmenų prašymų
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų
plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl komiteto veiklos plano 2018 metams
Dėl Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių tvarkymo 2016–2019 metų investicinių programų
Dėl savivaldybės įmonių, UAB direktorių 2017 metų veiklos ataskaitų
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Dėl dalies socialinių būstų rajone būklės, socialinio būsto sąrašų keitimo
Dėl įstaigų pasiruošimo 2018–2019 metų šildymo sezonui
Dėl Kelmės rajono vietinės reikšmės (seniūnijų) kelių priežiūros
Dėl smulkiųjų verslininkų prašymų. Dėl leidimo prekiauti
Dėl Savivaldybės tarybos narių susitikimų su rajono seniūnijų gyventojais rezultatų
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvados dėl korupcijos rizikos analizės
Kelmės rajono savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių veiklos srityse
Dėl daugiabučių namų renovacijos kredito administravimo mokesčio nustatymo
Dėl tarptautinių ryšių ir turizmo programos rajone įgyvendinimo
Dėl geriamojo vandens rajone būklės
Kaimo reikalų ir verslo komiteto
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų
plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatų. Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų
komiteto rašto „Dėl žemės mokesčio“
Dėl VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos
Dėl verslininkų prašymų
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto

Dėl komiteto 2018 metų veiklos plano
Dėl Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės odontologijos, ortopedijos, ortodontijos kabineto
pavadinimo ir darbuotojų pareigybių sąrašo pakeitimo
Dėl atliktos bandomosios studijos rezultatų
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų
plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl VšĮ rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos
ataskaitų, finansinių ataskaitų rinkinių ir 2018 metų veiklos užduočių projektų
Dėl rajono socialinių įstaigų 2017 metų veiklos, direktoriaus veiklos ataskaitų
Dėl viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano
Dėl penktų klasių rajono ugdymo įstaigų mokinių mokymo plaukti programos vykdymo ir
rezultatų
Dėl vaiko teisių apsaugos situacijos rajone 2017 m.

19
Dėl Kelmės rajono PSP medicinos punktų būklės ir veiklos analizės
Dėl Socialinėms išmokoms skirtų sutaupytų lėšų paskirstymo socialinėms įstaigoms
Dėl Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos medicinos punktų
Dėl Valpainių medicinos punkto likvidavimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
2017 metų bei Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitų
Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų
programos ir 2018 metų programos įgyvendinimo priemonių
Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies
nustatymo
Dėl Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos projektų apžvalgos
Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
Dėl globos ir slaugos lovų
Dėl Institucinės globos pertvarkos Kelmės rajone
Dėl skiepų įsigijimo, paskirstymo ir skiepijimo padėties rajono sveikatos priežiūros įstaigose
Dėl M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projekto „Sidabrinė linija“ pristatymo (psichosocialinė
pagalba telefonu Kelmės rajono gyventojams – senyvo amžiaus neįgaliems asmenims ir jų šeimos
nariams)
Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto

Dėl bendruomenių prašymų
Dėl rajono mokyklų tinklo pertvarkos
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų
plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl rajono ugdymo įstaigų direktorių 2017 metų veiklos ataskaitų
Dėl rajono kultūros įstaigų direktorių 2017 metų veiklos ataskaitų
Dėl vaikų ir mokinių maitinimo rajono ugdymo įstaigose organizavimo
Dėl gabių vaikų ugdymo programos vykdymo
Dėl tarptautinių ryšių ir turizmo programos rajone įgyvendinimo. Dėl turizmo plėtros Kelmės
rajone plano parengimo
Dėl 2017–2018 metų rajono Pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatų analizės
Dėl 2018 metų Brandos egzaminų
Dėl informacijos apie rajono ugdymo įstaigų pasiruošimą 2018–2019 metų šildymo sezonui
Dėl straipsnių spaudoje
Dėl asmenų kreipimosi
Dėl galiūnų varžybų 2019 m. rajone rengimo
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Dėl Dalios Matulaitės skulptūros pastatymo Kelmės miesto centre
Dėl garso ir šviesos operatoriaus etato steigimo Kelmės mažajame teatre
Dėl rajono metodinių dalykų būrelių veiklos ir reikšmės įgyvendinant rajone švietimo prioritetus
Kontrolės komiteto

Dėl Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2019 metų veiklos programos patvirtinimo
Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. plano vykdymo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metais atliktų auditų rezultatų
ir rekomendacijų įgyvendinimo
Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos
ataskaitai
Dėl pritarimo Kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos planui
Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų turizmo funkcijai vykdyti 2016–2017
metais, panaudojimo
Dėl 2017 metų Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus veiklos
Dėl Kelmės kultūros centrui skirtos baudos ir bylinėjimosi išlaidų
Dėl atlyginimų, priedų ir priemokų dydžių bei ūkinėms išlaidoms skirtų biudžeto lėšų panaudojimo
BĮ Liolių socialinės globos namuose ir Vaiko ir šeimos gerovės centre 2017 metais
Dėl Kontrolės ir audito tarnybos asignavimų 2019 metais
Dėl publikacijų laikraščiuose
Dėl piliečių prašymų
Dėl galimybės Kelmės rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą
Dėl Savivaldybės tarybos sprendimo pavesti Kontrolės ir audito tarnybai atlikti Vaiko ir šeimos
gerovės centro 2017–2018 metų darbuotojų atlyginimų ir priedų auditą
Dėl Kelmės miesto Malūno gatvės rekonstrukcijos
Dėl Strateginio planavimo Kelmės rajono savivaldybėje audito ataskaitos
Dėl Kelmės rajono savivaldybėje vykdytų konkursų į laisvas pareigybes 2017 metais vykdymo
Dėl neformaliajam ugdymui skirtų lėšų panaudojimo 2017 metais
Dėl Aplinkosaugos priemonių atrankos ir lėšų skyrimo Aplinkosaugos programoms 2017 metais
Kelmės rajono savivaldybėje vykdyti teisėtumo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų
finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo
Dėl informacijos pateikimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos įgyvendinamų savininkės, turtinių ir neturtinių teisių bei
pareigų VŠĮ Kelmės sporto centrui
Dėl Kelmės rajono savivaldybėje vykdytų konkursų į laisvas pareigybes 2017 metais vykdymo
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Dėl Aplinkosaugos priemonių atrankos ir lėšų skyrimo Aplinkosaugos programoms 2017 metais
Kelmės rajono savivaldybėje vykdyti teisėtumo
Bendrų komitetų

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 m. programinio biudžeto projekto
Dėl nepanaudotų socialinei paramai skirtų lėšų perskirstymo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Dėl seniūnijų kelių būklės
Daugiausia klausimų, kurie buvo neįtraukti į tarybos posėdžių darbotvarkes, svarstė Socialinių
klausimų ir sveikatos apsaugos, Kontrolės, Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetai.
SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 2018 METAIS
Rajono savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams. Rajono
savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuoti internetu.
Iš viso įvyko 83 komitetų ir tarybos posėdžiai (2017 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 424
sprendimų projektai, įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 411 Tarybos sprendimų.
2018 m. Vyriausybės atstovas savivaldybės merui ir administracijai pateikė 7 reikalavimus
(2017 m. – 5). Reikalavimai Nr. 4-5, Nr. 4-9, Nr. 4-15, Nr. 4-20, Nr.-22, Nr. 4-28, Nr. 4-36 buvo
įvykdyti arba pagal prašymą įvykdymo terminas buvo atidėtas.
2018 m. užregistruoti 8 Vyriausybės atstovo savivaldybei teikimai Nr. 3-9, Nr. 3-21, Nr. 3-22
Nr. 3-23, Nr. 3-28, Nr. 3-41, Nr. 3-42 ir Nr. 3-47. Visi teikimai įgyvendinti.
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI
2018 m. buvo pateikti 49 (2017 metais – 45) Savivaldybės tarybos narių paklausimai
Savivaldybės merui ir Administracijai:
Kontrolės komiteto narių – 30,
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos – 6,
Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio – 9,
Kaimo reikalų ir verslo – 4,
Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos – 3.
Tarybos nariai R. Baranauskas, S. Baltrušaitis bei O. Granickienė, R. Motuzas, Z. Loseva, K.
Balsienė, S. Lekšas bei E. Baracevičius 2018 m. pateikė po vieną paklausimą, R. Venckus ir P.
Račkauskas – po 2 paklausimus Administracijai.
2018 metais buvo gauti 4 kolektyviniai raštai-paklausimai, kuriuos parengė ir pasirašė:
 K. Balsienė, V. Barkauskas, R. Venckus, R. Mažonavičienė;
 G. Karklelis, R. Mažonavičienė, R. Venckus, K. Balsienė, E. Baracevičius, V. Barkauskas;
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A. Brazas, R. Bertašius, K. Bilius;
S. Lekšas, A. Brazas.
Tarybos narių paklausimai 2017-2018 m.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ
Priimti šie rajono savivaldybės tarybos sprendimai rajonui, gyventojams, vietos
bendruomenėms aktualiais klausimais:
dėl Ildefonso Petkevičiaus apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už
nuopelnus Kelmės rajonui“;
dėl Stanislovo Bružo apdovanojimo Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus
Kelmės rajonui“;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
tuberkulioze sergantiems pacientams gerinimas Kelmės rajone“;
dėl Kelmės rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, Leidimo laidoti neprižiūrimose
kapavietėse išdavimo tvarkos aprašo, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių
informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašo, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų
tvarkymo sąlygų aprašo, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant
paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo;
dėl projekto „Laisvalaikio ir sporto erdvės kūrimas Kiaunoriuose“ rengimo ir įgyvendinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės gabių mokslui ir talentingų vaikų ugdymo ir skatinimo
programos patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos, patvirtintos Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-373, 11 ir 16 punktų
patikslinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste
rekonstravimas“;
dėl teritorijos, esančios Stulgių kaime, Pakražančio seniūnijoje, Kelmės rajone, priskyrimo
visuomenės poreikiams;
dėl Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
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dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo
papildymo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų
priemonių sąmatos patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų programinio biudžeto patvirtinimo;
dėl socialinio būsto pirkimo Kelmės rajono savivaldybės nuosavybėn;
dėl Kelmės rajono savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų
programos ir šios programos 2018 metų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo;
dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“;
dėl Kelmės rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo;
dėl Šeimų parko vardo suteikimo Kiaunorių kaimo parkui;
dėl Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
patvirtinimo;
dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines
paslaugas teikiančiose įstaigose;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-34 (E) „Dėl
socialinio darbo su socialinės rizikos ir stebimomis šeimomis Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ 14 punkto pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos remiamų specialistų sąrašo
patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-302 „Dėl
Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos patvirtinimo“ patvirtintos programos 5.1
papunkčio pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, ir
savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių atlyginimo už viešąsias ir administracines
paslaugas dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl
Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ 9 ir10
punktų pakeitimo ir 14.3 papunkčio naikinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo projektų (veiklos) finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo;
dėl 2018 metais Kelmės rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
paskirstymo;
dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono tikslinių lėšų dalies paskirstymo;
dėl 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo
patvirtinimo;
dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo;
dėl Kelmės miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“;
dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio
pastato, esančio Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai; dėl
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Kelmės rajono savivaldybės projektų, siūlomų įtraukti į Valstybės investicijų 2019–2021 metų
programą, patvirtinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)“;
dėl Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Kelmės rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų
patvirtinimo;
dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2018 metais;
dėl žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2019 metais;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-152 „Dėl
pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos choreografijos
skyriaus modernizavimas“ papildymo;
dėl pritarimo ir lėšų skyrimo projektui „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“;
dėl projekto „Aktyvaus laisvalaikio zonos įrengimas Lykšilio kaimo parke“ rengimo ir
įgyvendinimo;
dėl projekto „Kolainių kaimo bendruomenės namų atnaujinimas“ rengimo ir įgyvendinimo;
dėl projekto „Bridvaišio ežero pakrantės sutvarkymas“ rengimo ir įgyvendinimo;
dėl projekto „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Šaltenių kaime“ rengimo ir
įgyvendinimo;
dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų padėjėjų kelionės į darbą
išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-183, patvirtinimo nauja redakcija;
dėl Kelmės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-412(E) „Dėl
Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir kainos
patvirtinimo“ pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-85 „Dėl Asmens
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl
pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir
bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas“ patikslinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros
centro stogo“;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazijos stogo“;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-360 „Dėl
pritarimo dalyvauti Kelmės miesto vietos veiklos grupės asociacijos „Kelmės miesto VVG“
veikloje“ patikslinimo;
dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos darbų sutartį „Kelmės r. Užvenčio m. Kražių
gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I etapas)“;
dėl pastato perdavimo Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui;
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dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl
fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų
patvirtinimo“ patikslinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano
2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kelmės rajono
savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;
dėl klasių ir grupių skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2018–
2019 mokslo metais nustatymo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-163 „Dėl
Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo;
dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas
Kelmės rajone“;
dėl gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo infrastruktūros objekto
– Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A, – pritaikymo
kultūros centro veiklai;
dėl Kelmės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir kitų
daugiabučių namų rėmimo programos patvirtinimo;
dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų
kompensacijoms apskaičiuoti patvirtinimo;
dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centro „Kregždžiukų lizdas“ įkūrimas Budraičių
bendruomenės namuose“;
dėl pritarimo projektui „Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centro
„Samarietukas“ įkūrimas Tytuvėnuose“;
dėl Kelmės rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi prioritetinių sričių Kelmės rajono
savivaldybėje 2019 metais nustatymo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės šeimos komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo;
dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-292 „Dėl
prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą valdyti
patikėjimo teise“ pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo 27.1.
punkto pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 383(E)
patvirtinto Renginių organizavimo Kelmės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo
22.1. papunkčio panaikinimo;
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dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų
tinklo plėtra Kelmės rajone“;
dėl Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo
biblioteka dėl sutarties įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamą projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios
interneto prieigos infrastruktūroje“ (viešojoje bibliotekoje);
dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo;
dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro Valpainių medicinos
punkto likvidavimo;
dėl prašymo perduoti Kelmės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinį žemės sklypą
patikėjimo teise;
dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir
neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas,
2018 metų sąrašo patvirtinimo;
dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo;
dėl planinio socialinių paslaugų gavėjų vietų skaičiaus Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės
centre patvirtinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“;
dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines
paslaugas teikiančiose įstaigose;
dėl Piniginės paramos (išmokų) teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo
pakeitimo;
dėl Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo pakeitimo;
dėl Tėvų globos netekusių vaikų trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos šeimoje
organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo tvarkos Kelmės rajono savivaldybėje aprašo
pakeitimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono prekės ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų trečių klasių mokinių mokymo plaukti
programos patvirtinimo;
dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo organizavimo
ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės
krepšelį“;
dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimas Kelmės rajono
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“;
dėl VŠĮ Kelmės sporto centro sporto salės nuomos įkainių patvirtinimo;
dėl leidimo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijai nuomotis patalpas
pirties veiklai;
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dėl Kelmės rajono savivaldybės mišrių, komunalinių, buityje susidarančių pavojingų,
bioskaidžių (žaliųjų), elektros ir elektronikos įrangos, didelio gabarito atliekų, naudotų padangų ir
antrinių žaliavų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugų teikimo vidaus sandorio
pagrindu;
dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo.
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, SVARSTYTŲ IR PRIIMTŲ
2018 METAIS, ANALIZĖ PAGAL SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ TEMAS
Svarstyti 424 klausimai, priimta 411 sprendimų.
Priimtų
sprendimų
skaičius

Procentas nuo
bendro
skaičiaus

Biudžetas, finansai. Biudžeto tvirtinimas, finansiniai
klausimai, lėšų skyrimas, jų paskirties keitimas,
paskolos, programų lėšos.

26

6,33

Kraštotvarka. Detaliųjų planų tvirtinimas, pritarimas
jų rengimo programoms, statyba, projektavimas,
pritarimas projektams, investiciniai projektai, detalieji,
specialieji planai, rajono bendrasis planas, gatvių
pavadinimų keitimas.

18

4,38

Turto klausimai. Patalpų, transporto priemonių,
įrenginių nuoma, turto perdavimas, turto nusidėvėjimas,
pastatų juridinis įteisinimas, paskirties pakeitimas.

54

13,14

Nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės. Darbo grupių,
komisijų, valdybų sudarymas, įstatų, nuostatų, taisyklių,
tvarkų, sąrašų tvirtinimas.

50

12,16

Švietimas. Švietimas, kultūra, sportas. Švietimo programų
tvirtinimas.

20

4,87

Sveikata. Sveikatos apsauga, sveikatos projektų
tvirtinimas.

6

1,46

Socialiniai klausimai. Paslaugų plėtra, kokybės
gerinimas, socialinių projektų vykdymas, socialinės
apsaugos sričių finansavimas.

30

7,29

Mokesčių lengvatos. Žemės ir žemės nuomos bei
kitų mokesčių lengvatų suteikimas.

18

4,38

Pavedimai, įgaliojimai. Pavedimai, įgaliojimai merui,
mero pavaduotojui, administracijos direktoriui ir
kitiems asmenims, pritarimas pasirašyti sutartis,
dalyvauti veikloje, atstovų delegavimas.

17

4,14

Programos, planai, pritarimas projektams.
Strateginio planavimo dokumentai, darbo planai, veiklos
programos, pritarimas rengti projektus.

33

8,03

Svarstytų klausimų temos

28
Ataskaitos. Biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės
kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, funkcijų, planų
vykdymo, programų įgyvendinimo ataskaitos.

65

15,81

Paslaugų įkainiai. Įmonių, įstaigų paslaugų teikimas
gyventojams, įkainių tvirtinimas.

15

3,65

Struktūra, etatai. Rajono savivaldybės administracijos
bei kitų biudžetinių įstaigų struktūros ir etatų
skaičiaus tvirtinimas, pareigybių aprašymai, darbo
užmokestis, darbo krūviai, nuobaudos, skyrimas eiti
pareigas, atleidimas iš pareigų.

34

8,27

Aplinkos apsauga.

5

1,22

Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai.
Apdovanojimų tvarkos, aprašai.

3

0,73

Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą
reglamentuojantys sprendimai. Reglamentas.

11

2,68

Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimas
netekusiais galios.

6

1,46

411

100 proc.

Iš viso

Mažiau negu 2017 metais priimta sprendimų mokesčių lengvatų, struktūros, etatų nustatymo,
Savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančių sprendimų. Daugiau priimta sprendimų dėl
biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, funkcijų, planų
vykdymo, programų įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimo, socialinių, švietimo klausimų.
RAJONO TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ, SVARSTYTŲ
2018 METAIS, ANALIZĖ PROCENTAIS

Sprendimų, netekusių galios, pripažinimas

1,46

Savivaldybės tarybos, komitetų veikla

2,68

Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai

0,73

Aplinkos apsauga

1,22

Struktūra, etatai

8,27

Paslaugų įkainiai

3,65

Ataskaitos

15,81

Programos, planai, pritarimas projektams

8,03

Pavedimai, įgaliojimai

4,14

Mokesčių lengvatos

4,38

Socialiniai klausimai

7,29

Sveikata

1,46

Švietimas

4,87

Nuostatai, tvarkos, aprašai, taisyklės

12,16

Turto klausimai

13,14

Kraštotvarka

4,38

Biudžetas, finansai

6,33
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Iš viso
2018
metais

55 (2017 m. – 34)

88 (2017 m. – 10)

9 (2017 m.– 3)

5 (2017 m. – 2)

Sprendimų
projektai,
kurie buvo
užregistruoti
, tačiau
nebuvo
įtraukti į
tarybos
posėdžio
darbotvarkę

(sprendimų
projektų Nr.,
atidėjimo
priežastys)

Atidėti
sprendimai

Nepriimti
sprendimai,
nesurinkus
balsų
daugumos
tarybos
posėdyje

ir jų
skaičius)

(sprendimo
Nr.

Sprendimai,
įvertinti
antikorupcin
iu požiūriu

(sprendimo
Nr. ir jų
skaičius)

Sprendimai,
pripažinti
norminiais
teisės aktais

2018 M. PRIIMTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ,
ĮVERTINTŲ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU, NEPRIIMTŲ SPRENDIMŲ ANALIZĖ

2 (2017 m. – 9)

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PRANEŠIMŲ, ATASKAITŲ, DALYVAVIMO
DISKUSIJOSE 2018 METŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ METU, ANALIZĖ
Tarybos nario vardas, pavardė

Klausimų, ataskaitų,
informacijos pristatymas

Diskusijos, klausimai,
paklausimai, pasiūlymai
tarybos posėdžių metu

Vaclovas Andrulis

43

60

Dalia Balčiūnienė

1

14

Stanislovas Baltrušaitis

1

-

Kristina Balsienė

-

8

Edmundas Baracevičius

-

-

Ramūnas Baranauskas

-

1

Vytautas Barkauskas

-

28

Rimas Bertašius

-

1

Kęstutis Bilius

-

24

Albertas Brazas

2

13

Romas Docius

-

-

Stepas Dzimidas

-

-

Ona Granickienė

-

1

Gipoldas Karklelis

-

27

Emilija Kvietkuvienė

-

6

Stasys Lekšas

-

71

Zita Loseva

-

3

Zenonas Mačernius

-

34

Vincas Metrikis

2

109

Reda Mažonavičienė

-

2

Saulius Mockus

-

2

24

21

Rimantas Motuzas

30
Petras Račkauskas

-

19

Tomas Savickas

-

15

Izidorius Šimkus

-

-

Egidijus Ūksas

6

58

Rolandas Venckus

-

14

79

531

Iš viso

Tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 79 klausimus, informacijas,
Savivaldybės kontrolierius – 2, Administracijos direktorius – 1, rajono įstaigų ir įmonių vadovai – 51.
Daugiausiai klausimų tarybos posėdžių metu (kaip pranešėjai) pristatė meras Vaclovas Andrulis (43),
Rimantas Motuzas (24). Aktyviausiai diskusijose ir pateikiant klausimus dalyvavo: Vincas Metrikis
(109), meras Vaclovas Andrulis (60), Stasys Lekšas (71), Egidijus Ūksas (58), Zenonas Mačernius (34),
Vytautas Barkauskas (28), Gipoldas Karklelis (27).
2018 m. sausio ir balandžio mėnesiais vyko susitikimai su rajono gyventojais visose seniūnijose.
Susitikimuose dalyvavo Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (21), Tarybos nariai: Rimantas Motuzas
(21), Stasys Lekšas (16), Petras Račkauskas (15), Vytautas Barkauskas (14), Ona Granickienė (14),
Zenonas Mačernius (12), Kęstutis Bilius (10), Egidijus Ūksas (10), Rolandas Venckus (10), Stanislovas
Baltrušaitis (5), Tomas Savickas (5), Gipoldas Karklelis (4), Emilija Kvietkuvienė (3), Dalia Balčiūnienė
(3), Kristina Balsienė (3), Albertas Brazas (3), Ramūnas Baranauskas (2), Vincas Metrikis (2), Saulius
Mockus (1), Reda Mažonavičienė (1), Stepas Dzimidas (1).
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LANKOMUMAS
2018 METAIS

Politinių partijų narių 2018 metais praleistų posėdžių,
tenkančių vienam partijos nariui, skaičius
Lietuvos socialdemokratai
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Darbo partija
Partija „Tvarka ir teisingumas“
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Bent po vieną tarybos ar komiteto posėdį praleido 21 Tarybos narys (84 proc.). Du ir daugiau
posėdžių praleido 16 tarybos narių (64 proc.). Bendras 2018 metais Tarybos narių nedalyvavimo
komitetų ir tarybos posėdžiuose skaičius – 92 (2017 metais – 109). Dažniausia posėdžių nelankymo
priežastis – Tarybos nario liga (33).
Tris ir daugiau posėdžių praleido 13 Tarybos narių (52 proc.).
RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMAI NUO SPRENDIMŲ
PROJEKTŲ SVARSTYMO
Rajono savivaldybės tarybos 2018 m. posėdžiuose 59 tarybos nariai nusišalino svarstant 51
klausimą ir balsuojant:
2018-01-25

T1-1

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Sporto, Gėlių Ramūnas Baranauskas
ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas

2018-02-20

T1-52

Dėl paskolos lėšų, skirtų Kelmės rajono Petras Račkauskas
savivaldybės
administracijos
vykdomiems
investiciniams projektams, perskirstymo

T1-35

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai

Saulius Mockus

T1-86

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

Petras Račkauskas

2018-03-29

2018-04-25

T1-79

Dėl klasių ir grupių skaičiaus Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo.
Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys
Stepas Dzimidas. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

T1-62

Dėl maitinimo, medikamentų, aprangos ir Ramūnas Baranauskas
minkštojo inventoriaus normų Kelmės rajono
socialinių paslaugų centre patvirtinimo

T1-134

Dėl leidimo Viešajai įstaigai Kelmės ligoninei Egidijus Ūksas
įsigyti automobilį

T1-145

Dėl modulinio pastato nuomos Kelmės lopšelyje- Reda Mažonavičienė
darželyje „Ąžuoliukas“

T1-147

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rajono Stasys Lekšas
tikslinių lėšų dalies paskirstymo

T1-163

Dėl 2018 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos Ramūnas Baranauskas
lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo
Nusišalinimų nebuvo.

2018-05-04
2018-05-30

T1-171

Dėl Kelmės rajono savivaldybės ikimokyklinio Reda Mažonavičienė
ugdymo įstaigų ir Kelmės r. Šedbarų pradinės
mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos vasaros
laikotarpiu
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2018-06-28

2018-08-30

T1-192

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Petras Račkauskas
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-189

Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Ramūnas Baranauskas
socialinių darbuotojų padėjėjų kelionės į darbą
išlaidų
kompensavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo

T1-222

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės Ramūnas Baranauskas
rajono socialinių paslaugų centre

T1-210

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Vaclovas Andrulis
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano Zenonas Mačernius
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-267

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Vaclovas Andrulis
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-249

Dėl pritarimo pasirašyti viešojo pirkimo rangos Petras Račkauskas
darbų sutartį „Kelmės r. Užvenčio m. Kražių
gatvės pėsčiųjų takų rekonstravimas ir statyba (I
etapas)“

T1-246

Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) Stepas Dzimidas
skaičiaus nustatymo Kelmės rajono Liolių
pagrindinėje mokykloje

T1-261

Dėl pritarimo pasirašyti sutartį
Nusišalinimų nebuvo

2018-09-07
2018-09-27

2018-10-25

2018-11-29

Petras Račkauskas

T1-297

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Ramūnas Baranauskas
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-308

Dėl pritarimo projektui „Lietuvos samariečių Saulius Mockus
bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centro
„Samarietukas“ įkūrimas Tytuvėnuose“

T1-316

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Saulius Mockus
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-388

Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms
įgyvendinant projektą „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto
Didžiojo g. 73, rekonstravimas“, kompensuoti
Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys
Petras Račkauskas. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

T1-359

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Dalia Balčiūnienė
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano Vaclovas Andrulis
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

T1-354

Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės Ramūnas Baranauskas
rajono socialinių paslaugų centre
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2018-12-20

T1-333

Dėl UAB „RG Medis“ atleidimo nuo žemės Tomas Savickas
nuomos mokesčio mokėjimo

T1-334

Dėl UAB „ANTIVIS“ atleidimo nuo žemės Tomas Savickas
mokesčio mokėjimo

T1-338

Dėl Vaido Sejūno įmonės atleidimo nuo žemės Tomas Savickas
nuomos mokesčio mokėjimo

T1-339

Dėl UAB „Transrega“ atleidimo nuo žemės Tomas Savickas
nuomos mokesčio mokėjimo

T1-341

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo žemės Tomas Savickas
ūkio bendrovei „Kerkasiai“

T1-352

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Tomas Savickas
uždarajai akcinei bendrovei „Šilo Pavėžupis“

T1-372

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Tomas Savickas
UAB Kelmės vietiniam ūkiui

T1-355

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ETOVIS“ Tomas Savickas
atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo

T1-350

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. B.

T1-335

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo E. A. R. Tomas Savickas

T1-336

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. S.

Tomas Savickas

T1-346

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo R. M.

Tomas Savickas
Reda Mažonavičienė

T1-353

Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo A. B.

Tomas Savickas
Albertas Brazas

T1-343

Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo Tomas Savickas
N. R.

T1-340

Dėl mokesčių lengvatų suteikimo E. P.

T1-342

Dėl A. V. atleidimo nuo žemės mokesčio Tomas Savickas
mokėjimo

T1-337

Dėl V. A. atleidimo nuo žemės mokesčio Tomas Savickas
mokėjimo

T1-344

Dėl V. K. atleidimo nuo žemės mokesčio Tomas Savickas
mokėjimo
Reda Mažonavičienė

T1-345

Dėl R. D. atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio Tomas Savickas
mokėjimo

T1-348

Dėl V. L. atleidimo nuo žemės mokesčio Tomas Savickas
mokėjimo

T1-399

Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų Albertas Brazas
tarybos sudėties patvirtinimo

T1-405

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų Reda Mažonavičienė
strateginio veiklos plano patvirtinimo

Tomas Savickas
Edmundas Baracevičius

Tomas Savickas
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T1-417

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų Dalia Balčiūnienė
programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano Emilija Kvietkuvienė
patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo
Egidijus Ūksas
Reda Mažonavičienė
Nuo sprendimo projekto svarstymo pareiškė norą nusišalinti Tarybos narys
Vincas Metrikis. Pareikštas nusišalinimas nepriimtas.

Iš viso

T1-394

Dėl
pritarimo
Kelmės
lopšelio-darželio Reda Mažonavičienė
„Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programai

T1-413

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Mokinių Dalia Balčiūnienė
ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant Emilija Kvietkuvienė
kokybės krepšelį“

T1-412

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Virtualių Reda Mažonavičienė
ugdymo(si) aplinkų diegimas Kelmės rajono
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAIS SUDARYTŲ
KOMISIJŲ, TARYBŲ VEIKLA 2018 METAIS
1. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
Komisija įsteigta 2015-08-27 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-190 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“.
Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos nariai: Vincas Metrikis, Kelmės rajono
savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojas,
Danutė Laivienė, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, Sigita
Butnorienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Daiva Pocevičienė, Kelmės
„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, Erminijus
Simonavičius, Liolių socialinės globos namų direktorius, Darijus Januška, Lietuvos diabeto asociacijos
Kelmės diabeto klubo „Diabetas ABC“ tarybos narys, Marytė Lencienė, Kelmės rajono socialinių
paslaugų centro direktorė, Borisas Markulis, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kelmės
viltis“ narys, Janina Samušienė, viešosios įstaigos Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro direktorė, Lijana
Radvanskienė, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkė,
Rita Blinstrubienė, viešosios įstaigos Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centro projektų vykdytoja, Birutė
Alūzienė, Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė, Dalia Viliūnienė, Kelmės specialiosios
mokyklos direktorė.
2018 metais komisija posėdžiavo tris kartus, svarstė klausimus: dėl Kelmės rajono savivaldybės
neįgaliųjų reikalų komisijos 2017 metų ataskaitos (pranešėjas Vincas Metrikis): dėl 2018 metų
Neįgaliųjų reikalų komisijos veiklos plano sudarymo (pranešėjas Vincas Metrikis, veiklos planui
pritarta); dėl lengvatų bilietams neįgaliesiems, kurie lanko Kelmės profesinio rengimo centro baseiną
Budraičių kaime, dėl lengvatų bilietams į renginius neįgaliesiems, kurie vyksta Kelmės rajono kultūros
centruose; dėl neįgaliųjų situacijos savivaldybės seniūnijose, problemų, su kuriomis susiduria neįgalieji,
teikiamų paslaugų, pagalbos.
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Neįgaliųjų reikalų komisijos veiklos plane numatytos priemonės: Atokvėpio paslaugų tėvams,
auginantiems neįgalius vaikus, globėjams, globojantiems neįgalius artimuosius, jų poreikis, galimybės,
informacijos sklaida, susitikimas su paslaugas teikiančių įstaigų vadovais; susitikimo su švietimo,
kultūros organizacijų, įstaigų atstovais ir diskusijų apie galimybę teikti lengvatinį mokėjimą už bilietus
į kultūros renginius, sporto klubus, muziejus, ekskursijas, baseiną ir t. t. organizavimas; bendro
susitikimo su aplinkinių rajonų Neįgaliųjų reikalų komisijų atstovais organizavimas dėl pasidalijimo
gerąja patirtimi sprendžiant neįgaliųjų problemas; specialistų socialiniam darbui pakvietimas pristatyti
situaciją seniūnijose, informaciją apie neįgaliesiems suteiktas paslaugas bei problemas, su kuriomis
susiduria savo darbe; išvažiuojamąjį posėdžio į kaimynes šalis organizavimas, aplankant neįgaliųjų
organizacijas ir dalijantis gerąja patirtimi; prašymo Savivaldybės tarybai dėl lėšų skyrimo Neįgaliųjų
reikalų komisijos fondui, iš kurio būtų finansuojamos komisijos narių patirtos išlaidos vykdant
suplanuotas veiklas, teikimas.
Komisijos darbe ir diskusijose dalyvavo Stasys Jokubauskas, Kelmės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, Arnas Arlauskas, Kelmės kultūros centro
direktorius, Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja. Posėdžių metu svarstyti klausimai
susiję su lengvatų neįgaliesiems, lankantiems viešųjų, švietimo, kultūros įstaigų organizuojamus
renginius, teikimu. Kultūros ir švietimo srities atstovai informavo, kad lengvatų taikymo tvarka turėtų
būti patvirtinta kultūros centro teisės aktuose, kuriais vadovaujantis būtų galima iš dalies kompensuoti
neįgaliesiems bilietų į renginius kainą. Diskutuota apie galimybę neįgaliesiems lankyti Budraičių
baseiną lengvatinėmis sąlygomis.
Komisijos nariai išklausė informaciją apie Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros
ir kokybės gerinimo programos finansavimą, susipažino su projektų finansavimo tikslais gerinti
socialinės rizikos šeimų vaikų, socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų), neįgaliųjų, senyvo amžiaus
asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas
bendruomenėje bei skatinti Kelmės rajono savivaldybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės
atskirties mažinimo srityje, didinti nevyriausybinio sektoriaus aktyvumą sprendžiant socialinius
klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant visuomenės poreikius. Komisijos nariai susipažino
su projektinių paraiškų prioritetais.
Posėdžių metu pateikta informacija apie kiekvienos seniūnijos socialinę situaciją, priimti
sprendimai viešinti informaciją apie remiamas veiklas, kad kuo daugiau organizacijų gautų finansavimą
ir teiktų paslaugas neįgaliems rajono gyventojams.
Gruodžio mėnesį komisijos išvažiuojamasis posėdis vyko VšĮ Šiaulių paliatyviosios pagalbos ir
slaugos centro globos padalinyje Šaukėnų miestelyje, kuriame teikiamos socialinės globos paslaugos
asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.
Apsilankymo metu Sigita Petkevičienė, VšĮ Šiaulių paliatyviosios pagalbos ir slaugos centro
direktorė, supažindino su įstaigos struktūra, darbuotojų funkcijomis, finansavimu, pristatė planuojamas
įstaigos veiklas, pasakojo apie globos namų gyventojų kasdienines veiklas, užimtumą, maitinimą,
sielovadą. Komisijos nariai apžiūrėjo kambarius, kuriuose gyvena 11 Kelmės rajono gyventojų. Jiems
socialinės globos paslaugos iš dalies finansuojamos Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Komisijos nariai pabendravo su kiekvienu globojamu kelmiškiu, domėjosi neįgaliųjų aplinkos
pritaikymu jų poreikiams. Centro vadovė patikino, kad asmeniui su regėjimo negalia yra sudaryta
galimybė vaikščioti globos namų teritorijoje, naudotis įrengta virve, kuri padeda asmeniui orientuotis
aplinkoje, judėti.
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Centro direktorė parodė ir kitas patalpas, kurios yra įrengtos, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams,
bet negauta licencija teikti socialinės globos paslaugas.
Komisijos narys Erminijus Simonavičius domėjosi globos padalino šildymo sistema, dalijosi
Liolių socialinės globos namų gerąja patirtimi.
2. SOCIALINĖS PARAMOS KLAUSIMAMS SPRĘSTI KOMISIJA
Socialinės paramos klausimams spręsti komisija vadovavosi nuostatais, patvirtintais Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-325(E), Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-273.
Per 2018 metus Socialinės paramos klausimams spręsti komisija posėdžiavo 19 kartų ir apsvarstė:
211 prašymų vienkartinei pašalpai gauti, iš kurių patenkinti ir vienkartinės pašalpos skirtos 201
asmeniui (išmokėta 40 527 Eur), 15 prašymų tikslinei pašalpai gauti (išmokėta 1 710 Eur), 5 prašymai
periodinei pašalpai gauti (išmokėta 1 710 Eur). Dėl įvairių priežasčių pašalpa neskirta 10 asmenų;
129 prašymai vienkartinei vaiko gimimo išmokai gauti. Išmoka skirta 128 asmenims (išmokėta 37
905 Eur), 1 prašymas nepatenkintas dėl tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos ne Kelmės rajono
savivaldybėje;
96 asmenims nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, 7 asmenims – vidutinių specialiųjų
poreikių lygis;
11 asmenų skirti pagalbos pinigai užsimokėti už suteiktas socialines paslaugas namuose, 1
asmeniui pagalbos pinigai neskirti;
5 šeimoms – 80 proc., 7 šeimoms – 50 proc. sumažintas mokestis už dienos socialinės globos
paslaugas, teikiamas „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio dienos socialinės globos grupėje neįgaliems
vaikams;
4 asmenims sumažintas turto mokestis, 4 asmenys atleisti nuo turto mokesčio mokėjimo;
1 asmeniui sumažintas mokestis už dienos socialinę globą;
15 šeimų išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitos;
5 šeimos įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą;
nutarta pakeisti laikinąjį globėją (rūpintoją) vienam vaikui;
nutarta 3 šeimoms, esančioms socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus,
apskaitoje, gaunamas išmokas pervesti į BĮ Socialinių paslaugų centro kasą;
nutarta šeimoms, esančioms socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus,
apskaitoje, gaunamas vaiko išmokas mokėti: 22 šeimoms – 100 proc. vaiko išmokų pervesti į socialinę
kortelę, 43 šeimoms – 50 proc.;
18 vaikų išimties tvarka skirtas nemokamas maitinimas mokykloje;
už 2 vaikus skirti pagalbos pinigai dviem šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) nesusietus
giminystės ryšiais vaikus;
53 šeimoms išimties tvarka skirta parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
fondo;
6 asmenims išimties tvarka skirtos maitinimo paslaugos.
Daugiavaikių motinų ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais apdovanoti svarstytos keturios
kandidatūros, išrinkta viena.
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3. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA
2018 metų veikloje Antikorupcijos komisija pagrindinį dėmesį skyrė tam, kaip savivaldybės
administracijoje, jos struktūriniuose padaliniuose buvo vykdomi korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, teikė pasiūlymus savivaldybės uždarosioms akcinėms
bendrovėms, biudžetinėms įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė, dėl vidaus teisės aktų tobulinimo,
siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, skatino visuomenės nepakantumą korupcijos
apraiškoms, bendradarbiavo su žiniasklaidos atstovais. Buvo teikiami pasiūlymai bei metodinė pagalba
atliekant veiksmus, būtinus korupcijos prevencijai ir priežiūrai vykdyti. Antikorupcijos komisijos,
sudarytos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-225 (E) „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“,
sudėtis 2018 metais nesikeitė: komisijoje dirbo 7 nariai, iš jų: 3 – savivaldybės tarybos nariai, 1 –
Savivaldybės administracijos atstovas, 3 – rajono bendruomenių atstovai – seniūnaičiai. Antikorupcijos
komisija savo veikloje vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 m. programa,
Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa, patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-388 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 m. programos ir Kelmės rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ bei Kelmės
rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatais. 2018 metais įvyko 6 posėdžiai, juose svarstyta
16 klausimų:
Eil.
Nr.

1.

2.

Komisijos vykdytos
korupcijos
prevencijos
priemonės
pavadinimas
Kovos su korupcija
programos ir jos
įgyvendinimo
priemonių plano
papildymas,
susipažinimas su jų
vykdymo
ataskaitomis,
komisijos veiklos
planų sudarymas
pusmečiams

Teisės akte įtvirtinto
teisinio reguliavimo

Posėdžiuose pagal priemones svarstyti klausimai

Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m.
korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plano papildymui;
Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m.
korupcijos prevencijos programos ir programos priemonių
plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitai su išvada;
Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos
komisijos 2017 metų veiklos ataskaitai;
Dėl savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių: „Kelmės vietinis
ūkis“, „Kelmės šilumos tinklai“, „Kelmės vanduo“, „Kelmės
autobusų parkas“ korupcijos prevencijos programų priemonių
planų įgyvendinimo 2017 metų ataskaitų;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018
metų pirmojo ir antrojo pusmečių darbo planų sudarymo.
Dėl 2017 m. gegužės 10 d. administracijos direktoriaus įsakymo
Nr. A-501 „Dėl konkursų Kelmės rajono savivaldybės uždarųjų
akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti organizavimo
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antikorupcinis
vertinimas

tvarkos aprašo patvirtinimo“ antikorupcinio vertinimo (surašyta
antikorupcinio vertinimo pažyma).

3.

Korupcijos rizikos
analizė savivaldybės
ir jos kontroliuojamų
įmonių veikloje

4.

Visuomenės
švietimas,
informavimas,
metodinės pagalbos
teikimas
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės sričių
nustatymas
Savivaldybės
administracijos ir jai
pavaldžių įstaigų
veikloje

Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-02-14 išvados Nr. 401-1250 „Dėl korupcijos rizikos analizės Kelmės rajono
savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių veiklos srityse“
svarstymo;
Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus pateiktos informacijos apie
moksleivių vasaros stovyklų organizavimą analizės
antikorupciniu požiūriu;
Dėl Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos
lėšų panaudojimo efektyvumo už 2017 metus antikorupcinio
vertinimo (klausimas nagrinėtas keliuose posėdžiuose);
Dėl susipažinimo su išvada apie savivaldybės uždarųjų
akcinių bendrovių valdybų sudarymą (valdybos naujai
suformuotos nebuvo, iš jų sudėties išbraukti tik bendrovių
vadovai, valdybų sudėtis keisis nuo 2020 metų);
Dėl Kelmės rajono kultūros centrų patalpų nuomos pagal
panaudą 2017 m. sutarčių analizės;
Dėl savivaldybės ilgalaikių viešųjų pirkimų sutarčių, sudarytų
kelerių metų laikotarpiui, antikorupcinio vertinimo;
Dėl savivaldybės kontroliuojamų biudžetinių įstaigų teisinių
paslaugų pirkimų sutarčių analizės už 2018 metų pirmąjį
pusmetį;
Dėl savivaldybės veiklos viešinimo, įvaizdžio formavimo
paslaugos pirkimo analizės už 2018 metus.
Dėl savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių interneto svetainių
skilties „Korupcijos prevencija“ apžiūros rezultatų.

5.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės sričių nustatymo 2018
metais ir išvadų analizė šiose savivaldybės ir jos kontroliuojamų
įstaigų veiklos srityse:
Leidimų ir licencijų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų
kirtimui, genėjimui ar pertvarkymui;
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, Kelmės
specialiosios mokyklos gaunamos paramos apskaita,
naudojimas, informacijos viešinimas, atsiskaitymas paramos
teikėjams.

Komisija per ataskaitinius metus pateikė šias rekomendacijas korupcijos rizikos veiksniams
sumažinti:
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1. Administracijos direktoriui – dėl 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 501 „Dėl konkursų
Kelmės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigoms užimti organizavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ papildymo šiomis nuostatomis:
1.1. Dėl atsakomybės bendrovių valdyboms organizuoti pretendentų atrankos konkursus į
savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių vadovų pareigas nustatymo;
1.2. Dėl vertinimo komisijos narių tarnybinės atsakomybės, vertinant pretendentus, įtraukimo;
1.3. Dėl galimybės dalyvauti konkursuose stebėtojų teisėmis, priimant į pareigas uždarųjų
akcinių bendrovių vadovus, atstovams nuo visuomeninių organizacijų sudarymo.
Į komisijos rekomendaciją atsižvelgta. Nauju įsakymu patvirtintas papildytas konkursų tvarkos
aprašas.
2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos
administravimo komisijai – dėl „Kelmės rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos“
koregavimo šiomis nuostatomis:
2.1. Iš 5 punkto, kuriame nustatytos programos lėšų naudojimo sritys, išbraukti švenčių
finansavimą.
2.2. Papildyti šios programos 5.1. papunktį, sukonkretinant, kokių nuotekų – buitinių ar
gamybinių – valymo įrenginiams įsirengti galima gauti paramą.
Komisijos rekomendacija bus vykdoma 2019 metais, atsižvelgus į programai vykdyti skirtą
finansavimą.
3. Kelmės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui – dėl vaikų atrinkimo
į moksleivių vasaros stovyklas kriterijų išdėstymo tvarkos apraše.
Aprašas dėl vaikų atrinkimo kriterijų į moksleivių vasaros stovyklas neparengtas, kadangi, pagal šio
skyriaus specialistų informaciją, į stovyklas gali patekti visi pageidaujantieji.
4. Savivaldybės uždarosioms akcinėms bendrovėms – dėl interneto svetainių skilčių „Korupcijos
prevencija“ papildymo reikalinga informacija.
Rekomendacijos laikomasi.
5. Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, Kelmės specialiajai mokyklai – dėl gautos
paramos viešinimo interneto svetainėse, nuasmeninus duomenis, paramos davėjui pageidaujant.
Rekomendacijos laikomasi.
Sprendimai nepriimti šiais posėdžiuose nagrinėtais klausimais: dėl savivaldybės kontroliuojamų
biudžetinių įstaigų teisinių paslaugų pirkimų sutarčių ir savivaldybės veiklos viešinimo, įvaizdžio
formavimo paslaugos pirkimo analizės. Biudžetinių įstaigų teisinių paslaugų pirkimo tvarkos aprašo
patvirtinimo klausimas numatytas svarstyti Tarybos 2019 metų antrąjį ketvirtį, o savivaldybės veiklos
viešinimo, įvaizdžio formavimo klausimą komisija nagrinės 2019 metais.
Tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti 2018 m. gruodžio 11 dieną organizuota išvyka
mokinių tarybų pirmininkams, Antikorupcijos komisijos nariams (vyko 16 mokinių, 2 komisijos nariai)
į Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą. Jos metu apie savo darbą papasakojo žvalgybos
pareigūnas, tyrėjas, mokiniai dalyvavo įstaigos darbuotojų surengtoje viktorinoje. Išvykos tikslas buvo
supažindinti jaunimą su Specialiųjų tyrimų tarnybos veikla Lietuvoje, ugdyti mokinių pilietiškumą,
atsparumą korupcijai.
Komisija ir toliau sieks vykdyti savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, gilinsis į tai, ar po
klausimų svarstymo posėdžiuose yra grįžtamasis ryšys, ar atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas,
skatins Savivaldybės bendradarbiavimą su rajono visuomene korupcijos prevencijos srityje.
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4.

ETIKOS KOMISIJA

(iš kairės) Rimantas Motuzas, Etikos komisijos pirmininkė Dalia Balčiūnienė,
Ramūnas Baranauskas, Stasys Lekšas
Nuotr. V. Sutkienės
Pasikeitus politinei rajono situacijai, 2018 m. birželio mėnesį Kelmės rajono savivaldybės mero
Vaclovo Andrulio teikimu Taryba priėmė sprendimą ir vietoj Etikos komisijos narės Kristinos Balsienės
į Etikos komisiją buvo įtrauktas Tarybos narys Rimantas Motuzas.
Per 2018 metus įvyko 10 Etikos komisijos posėdžių, vienas posėdis neįvyko nesant kvorumo.
Aptarti 23 klausimai: svarstyta informacija, pasirodžiusi žiniasklaidoje, du klausimai – dėl
Tarybos nario ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Tarybos narių frakcijos kreipimosi į Etikos
komisiją. Kiti klausimai svarstyti Etikos komisijos narių iniciatyva.
Gautas vienas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) sprendimas dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir
2 punktų bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų pažeidimo.
Per Tarybos posėdžius 2018 metais svarstant klausimus keturiolika Tarybos narių nusišalino 59
kartus. Dviejų Tarybos narių noras nusišalinti nuo sprendimų projektų svarstymo nebuvo patenkintas.
Abiem atvejais Tarybos nariams nusišalinti nereikėjo prašyti, nes pavojus pažeisti Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą nekilo.
Dėl Tarybos narių veikos įvertinimo pagal Politikų elgesio kodeksą svarstyti 5 Tarybos nariai,
nustatyti 2 pažeidimai.
Dėl Tarybos narių veikos įvertinimo pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą svarstytas vienas Tarybos narys – buvo nustatytas pažeidimas, Etikos komisijos
sprendimas perduotas į VTEK dėl Tarybos nario laiku nepateiktos privačių interesų deklaracijos.
Per 2018 metus Etikos komisija nustatė, kad Tarybos nariai 92 kartus nedalyvavo Tarybos ir
Tarybos komitetų posėdžiuose. Geriausiai lankytas Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas. Nė
vieno posėdžio nepraleido Tarybos nariai Kristina Balsienė, Emilija Kvietkuvienė, Stepas Dzimidas,
Ramūnas Baranauskas ir meras Vaclovas Andrulis.
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Etikos komisija atsižvelgė į žurnalistų pasiūlymą ir informaciją apie Etikos komisijos posėdžių
laiką skelbia rajono savivaldybės tinklalapyje www.kelme.lt.
5. NEPANAUDOTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI
SOCIALINEI PARAMAI NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS FINANSUOTI
VYKDANT SAVARANKIŠKĄJĄ FUNKCIJĄ, SKIRSTYMO KOMISIJA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T-38 sudaryta Nepanaudotų lėšų
socialinei paramai perskirstymo komisija. Komisija susideda iš 9 narių: Savivaldybės mero, mero
pavaduotojo, Administracijos direktoriaus, Administracijos direktoriaus pavaduotojo, Finansų skyriaus
vedėjo, Socialinės paramos skyriaus vedėjo, Apskaitos skyriaus vedėjo, Biudžeto ir investicijų komiteto
pirmininko, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininko.
Pagal Finansinių rodiklių įstatymą 2018 m. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skirta
4 025,6 tūkst. Eur. Pradiniame savivaldybės biudžete socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skirta
1 781,1 tūkst. Eur, kitoms socialinėms reikmėms 2 244,5 tūkst. Eur.
2018 m. birželio–gruodžio mėn. įvyko 7 komisijos posėdžiai. Papildomai perskirstyta 62,2 tūkst.
Eur, skirtų socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti, ir sumažintas 62,8 tūkst. Eur
finansavimas projektui „Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato
Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r. rekonstravimas“. Nepanaudotos lėšos skirtos kitoms
socialinėms reikmėms pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimu Nr. T-38
patvirtintą tvarkos aprašą.
2018 m. socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti, kitoms socialinėms reikmėms
panaudota 3 640,2 tūkst. Eur, liko nepanaudota 385,4 tūkst. Eur.
6. STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJA
2018 m. buvo organizuojami 8 strateginio planavimo komisijos posėdžiai, kurių metu 6 kartus
buvo tikslinamas Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas (teikti svarstyti
sprendimų projektai, priimti Savivaldybės tarybos sprendimai):
2018 m. vasario 20 d. Nr. T-42 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų
patikslinimo“;
2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-152 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo
dokumentų patikslinimo“;
2018 m. birželio 28 d. Nr. T-227 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo
dokumentų patikslinimo“;
2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-238 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo
dokumentų patikslinimo“;
2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-285 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo
dokumentų patikslinimo“;
2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T-321 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo
dokumentų patikslinimo“.
Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas buvo tikslinamas dėl lėšų
perskirstymo, naujų priemonių įtraukimo.
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Strateginio planavimo komisija svarstė ir pritarė Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 m.
strateginio veiklos plano projektui. Priimtas 2018 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr. T-385 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.
Strateginio planavimo komisija svarstė ir pritarė Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano 2017 metų ataskaitos projektui. Ataskaita buvo patvirtinta 2018 m. balandžio
25 d. tarybos sprendimu Nr. T-153 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos
plano 2017 metų ataskaitos patvirtinimo“.
7. KELMĖS RAJONO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMAS
2018 METAIS
2017 m. sausio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 buvo patvirtinti
Reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone ir Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką
Kelmės rajone algoritmai, sukurta ir patvirtinta Savižudiškų ketinimų įvertinimo forma medikams.
Parengtas algoritmas reglamentuoja skubios pagalbos, tęstinės pagalbos ir pagalbos ketinančiųjų
nusižudyti ar nusižudžiusiųjų artimiesiems užtikrinimą.
Seniūnijų socialiniai darbuotojai, atpažinę asmenį, turintį minčių apie savižudybę, suteikia
asmeniui emocinę paramą, tą pačią dieną organizuoja asmens palydėjimą į Kelmės psichikos sveikatos
centrą, prie kurio asmuo yra prirašytas, informuoja asmenį apie psichosocialinės pagalbos galimybes.
Kelmės psichikos sveikatos centre psichologo ir gydytojo psichiatro pagalba yra teikiama tą pačią dieną.
Jei asmuo, mėgindamas nusižudyti, susižalojo ir jam reikalinga būtinoji medicinos pagalba,
kviečiama greitoji medicinos pagalba, kuri teikia pirmąją medicinos pagalbą. Esant indikacijoms,
asmenys, atsižvelgiant į jų būklę, vežami į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigos Priėmimoskubiosios pagalbos skyrių. Nustačius, kad asmeniui reikalinga specializuota psichiatrinė pagalba
stacionare, toliau gydymas tęsiamas Šiaulių ligoninės psichiatrijos skyriuje.

Savižudybių skaičius

Savižudybių skaičius 2010–2018 metais
Vyrų savižudybių skaičius
Moterų savižudybių
skaičius
20
2
18
4

2010 m.
2011 m.

22
22

2012 m.
2013 m.

20
10

17
9

3
1

2014 m.
2015 m.

19
13

16
10

3
3

2016 m.
2017 m.

7
11

7
10

1

2018 m.
01-12

20

17

3

2018 m. spalio 17 d. Kelmės kultūros centre vyko seminaras „Saugi bendruomenė: ką galime
padėti kartu?“. Skaitytas pranešimas „Savižudybių prevencija: bendruomenės ir specialistų pagalbos
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tinklo vaidmuo“. Seminaro metu aptartos pagalbos asmenims gairės, savižudybių prevencijos
įgyvendinimo galimybės, analizuota statistika, pateikta pasiūlymų, pasidžiaugta savivaldybių darbo
grupių veikla ir iniciatyvomis. Konferencijoje dalyvavo 121 dalyvis: rajono savivaldybės tarybos nariai,
seniūnai, socialiniai darbuotojai, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai, sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, policijos atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Kelmės rajono savivaldybėje vyko Kelmės rajono savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo
grupės narių susitikimas su asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovais dėl pasikeitusio teisinio
reglamentavimo savižudybių prevencijos, grėsmės nustatymo ir tęstinės pagalbos savižudybę patyrusių
ar savižudybės krizę išgyvenančių asmenų srityje. Kelmės rajono savižudybių prevencijos įgyvendinimo
darbo grupės pirmininkė Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė į
susitikimą pakvietė psichologę Valiją Šap, kuri yra Europos sertifikuota psichologė Lietuvoje klinikinėje
ir sveikatos priežiūros srityje.
Vilniaus universiteto mokslininkų grupė pakvietė Kelmės rajono savivaldybę dalyvauti tyrime,
kuriuo siekiama išsiaiškinti artimojo savižudybę išgyvenusiųjų patirtis, poreikius bei sunkumus ir,
remiantis tyrimo rezultatais, teikti mokslu grįstas praktines rekomendacijas. Tyrime yra pakviesti
dalyvauti artimojo netektį dėl savižudybės patyrę asmenys. 2018 m. tyrime sutiko dalyvauti 14 asmenų,
patyrusių artimojo netektį, 6 – atsisakė.
8. SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTROS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO
KOMISIJA
2005 m. lapkričio 30 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-302 buvo
patvirtinta rajono smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa. Programa skirta smulkių ir vidutinių ūkių
(deklaravusių iki 50 ha) prioritetiniams verslo projektams (įsigyjant naują ir naudotą techniką, įrangą ir
statybines medžiagas pienininkystės, mėsinės galvijininkystės, ekologinės žemdirbystės, netradicinės
žemdirbystės, linininkystės srityse ir kitai paramai programos administravimo komisijos sprendimu),
kooperacijos plėtrai, dirvožemio tyrimams, žemės ūkio renginiams paremti. Savivaldybės taryba
2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-110 papildė programą – skyrė žemės ūkio veiklos subjektams
paramą arteziniams gręžiniams įsirengti. 2018 m. kovo 29 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-109
programa papildyta dėl paramos įsirengti nuotekų valymo įrenginius skyrimo.
Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos komisiją sudaro 8 nariai: pirmininkas – Stanislovas
Baltrušaitis, nariai: Kristina Balsienė, Vytautas Barkauskas, Rimas Bertašius, Albertas Brazas, Romas
Docius, Joana Miliauskienė, Vytautas Vaičikauskas. Programos administratorė – Sigita Vasiliauskienė.
2018 metais įvyko penki Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos
posėdžiai.
2018 metų biudžete šiai programai vykdyti skirta 35 000 Eur. Visos skirtos lėšos panaudotos.
Paraiškų priėmimas 2014–2018 m.
Metai

Paraiškų skaičius

Skirta suma, Eur

2014 m.

28

14 481

2015 m.

29

24 481

2016 m.

36

24 500
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2017 m.

33

24 500

2018 m.

34

35 000

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos paraiškos buvo priimamos balandžio mėnesį. Priimtos
34 paraiškos, administruota – 30. Paraiškų administravimas vyko 2018 m., skiriant lėšas smulkiems ir
vidutiniams ūkiams remti pagal pateiktus įsigijimo ir apmokėjimo dokumentus (32 400 Eur), tradicinei
žemdirbių šventei ir konkursui „Metų ūkis“ (2 600 Eur) organizuoti.
Lėšų pokytis 2014–2018 m.

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos lėšos,
Eur
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Lėšų panaudojimas seniūnijose

2018 m. programos lėšų panaudojimas seniūnijose, Eur
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Paraiškas prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams teikė Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių,
Liolių, Pakražančio, Šaukėnų, Tytuvėnų apylinkių, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijų žemdirbiai.
Aktyviausi buvo Liolių seniūnijos ūkininkai, kurie pateikė 6 paraiškas. Nepateikus įsigijimo ir
apmokėjimo dokumentų, 4 pateiktos paraiškos nebuvo administruojamos.
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Administruotos seniūnijų paraiškos

2018 m. administruotos seniūnijų paraiškos, vnt.
7
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6
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5
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3
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2
1

1

1
0

Finansine parama pasinaudojo 30 rajono žemdirbių, kurie, iš dalies pasinaudodami Smulkių ir
vidutinių ūkių plėtros programos lėšomis, nusipirko 6 naudotus traktorius, 4 šienapjoves, 2 grūdų
kombainus, 2 traktorių priekabas, 3 frontalinius krautuvus, 2 purkštuvus, 2 lėkštinius skutikus, 2 plūgus,
srutovežį, ruloninį presą, grėbtuvą, mėšlo šakes, bulvių kasamąją, bulvių sodinamąją, kultivatorių,
rulonų keltuvą, germinatorių, diskinę sėjamąją, šėryklą, cisterną vandeniui, žemės ūkio technikos
keltuvą, statybines medžiagas, vielos tinklą.
9. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS PRIEŽIŪROS
KOMISIJA
2018 metais komisija posėdžiavo 3 kartus. Posėdžiuose Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo
programos lėšos paskirstytos taip: 11 įmonių kompensuotos steigimo išlaidos; finansuotos 2 verslo
švietimo priemonės; 12 pradedančių verslą įmonių kompensuotos įrangos įsigijimo išlaidos.
10. RĖMIMO KOMISIJA VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PATEIKTIEMS PROJEKTAMS
VERTINTI IR FINANSUOTI IŠ BIUDŽETO LĖŠŲ
2018 metais komisija posėdžiavo 5 kartus. Nevyriausybinių visuomeninių organizacijų rėmimo
lėšos paskirstytos taip: 46 visuomeninių organizacijų ūkinei veiklai vykdyti; 1 organizacijai
kompensuotos steigimo išlaidos; paskirtos lėšos 6 projektams bendrai finansuoti.

11. DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO
PROGRAMOS KOMISIJA
2018 metais komisija surengė 1 posėdį. Vienai daugiabučio namo savininkų bendrijai iš dalies
kompensuotos defektų šalinimo išlaidos.
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12. KOMISIJA VALSTYBĖS TURTUI PRIPAŽINTI NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU
(NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYTI IR LIKVIDUOTI
Komisija posėdžiavo 4 kartus, per 2018 metus apžiūrėjo siūlomą pripažinti netinkamu valstybei
nuosavybės teise priklausantį turtą. Parengtos 5 nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto
apžiūros pažymos. Apžiūrėta turto, kurio vertė daugiau nei 39 tūkst. Eur.
13. GARBĖS PILIEČIO VARDO IR ŽENKLO „UŽ NUOPELNUS KELMĖS RAJONUI“
KANDIDATŲ ATRANKOS KOMISIJA
Pasiūlyta apdovanoti Kelmės rajono garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ du asmenis.
Savivaldybės taryba 2018 metų sausio 25 d. sprendimais T-1 ir T-22 apdovanojo du rajonui
nusipelniusius asmenis už aktyvią visuomeninę veiklą ir verslo dvasios puoselėjimą Kelmės rajone ir už
aktyvią šviečiamąją, kultūrinę ir bendruomeninę veiklą Kelmės rajone.
14. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO KELMĖS RAJONE
KOMISIJA
2018-01-05 vykusio Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Kelmės rajone komisijos
posėdžio metu svarstytas klausimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo, skirto Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti, organizavimo. Nuspręsta šventę organizuoti 2018-02-16 Kelmės
kultūros centre.
Aptartas 2016–2020 metų planas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos
įgyvendinimo Kelmės rajone.
Nuspręsta šešias atminimo lentas, skirtas 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Vyties
Kryžiaus kavalierių atminimui įamžinti, pirkti centralizuotai. Svarstytas klausimas dėl bareljefinės
lentos lietuvybės puoselėtojo, knygnešio, visuomenės veikėjo, Lietuvos šaulių organizacijos įkūrėjo
Vlado Pūtvio-Putvinskio atminimui įamžinti, pirkimo ir pastatymo. Nuspręsta lentelę pagaminti,
pakabinti ir atidengti ant buvusio Šaulių organizacijos (dabar – Savivaldybės) pastato.
2018-02-22 komisijos posėdžio metu svarstytas klausimas dėl 2016–2020 metų plano Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai įgyvendinti Kelmės rajone ataskaitos pateikimo
Kelmės rajono savivaldybės tarybai. Tarybai ataskaitą susipažinti nuspręsta pateikti elektroniniu paštu.
Svarstyti klausimai dėl Lietuvos Šaulių sąjungos prašymo „Dėl Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo
Vlado Pūtvio-Putvinskio įamžinimo“ bei Eduardo Kasperavičiaus prašymo „Dėl paminklo savanoriams
pastatymo Kražiuose“. Nuspręsta dėl Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio
įamžinimo bendrauti su Lietuvos Šaulių sąjunga, kuri pažadėjo parengti paminklo projektą. Paminklą
Kelmėje planuojama pastatyti 2019 m. E. Kasperavičiaus prašymui nuspręsta nepritarti.
15. KOMISIJA LITERATŪRINĖMS PREMIJOMS SKIRTI, LEIDŽIAMIEMS LITERATŪROS
KŪRINIAMS VERTINTI IR JŲ LEIDIMO EILĖS TVARKAI NUSTATYTI
2018-05-02 vykusiame Literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams
vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl Reginos
Biržinytės ir Žemaitės literatūrinių premijų skyrimo. R. Biržinytės literatūrinę premiją nuspręsta
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pervesti Vitai Monkauskaitei, gyvenančiai Italijoje, pagal įstatymą įgijusiai liudijimą dėl Almos
Monkauskaitės, kuriai po mirties premija skirta už knygą „Mano kadencija“, turto paveldėjimo.
Žemaitės literatūrinę premiją nutarta skirti Mindaugui Jonui Urbonui už novelių knygą „Dvasių
urna“.
Komisijoje svarstyti klausimai dėl A. Banio prašymo knygos „Gimtinėje įmintos pėdos“ ir
I. Jacevičienės prašymo dėl knygos metraščio-albumo „Skrydis“ leidybos finansavimo. Nuspręsta abiejų
prašymų netenkinti.
16. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS RĖMIMO PROGRAMOS LĖŠŲ
SKIRSTYMO KOMISIJA
2018-02-23 vykusio Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo
komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl asignavimų, skirtų 2018 metų Kultūros rėmimo programos
reprezentuojantiems renginiams vykdyti, paskirstymo (paskirstyta 35 900 eurų).
2018-05-18 komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl keturių projektų, finansuotų Lietuvos
kultūros tarybos lėšomis, bendro finansavimo (paskirstyta 5 800 eurų). Svarstytas klausimas skirti lėšas
tautiniams kostiumams įsigyti kolektyvams, kurie ruošėsi dalyvauti 2018 m. Lietuvos šimtmečio
respublikinėje dainų šventėje. Penkiems kolektyvams paskirstyta 9 280 eurų.
2018-05-22 komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl lėšų skyrimo tautiniams kostiumams
įsigyti Kelmės kultūros centro folkloro ansambliui „Taduja“. Bendram finansavimui skirti 500 eurų.
2018-06-14 komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl Žemaitės viešosios bibliotekos projektų,
gavusių lėšų iš Lietuvos kultūros tarybos, dalinio finansavimo. Skirta 1 300 eurų. Papildomų lėšų (2 000
eurų) nuspręsta skirti paramos fondui „Užvenčio Pegasas“ organizuojamam tarptautiniam kalvystės ir
akvarelės plenerui „Užventis ART“.
2018-07-19 komisijos posėdyje svarstytas klausimas dėl Kelmės rajono meno mėgėjų draugijos
„Mūza“ projekto paraiškos „Bičiulystės muzika“. Dėl lėšų trūkumo Kultūros rėmimo programoje
nuspręsta projekto nefinansuoti. Svarstyti klausimai dėl Kelmės kultūros centro projektų „XXXVIII
Tradicinė liaudies meno šventė“ ir „Žemaitijos regiono bandonininkų kursai“ finansavimo. Projektui
„XXXVIII Tradicinė liaudies meno šventė“ finansavimas neskirtas, kadangi šventė jau įvykusi, Kelmės
kultūros centrui gautų lėšų užteko. Bandonininkų kursams organizuoti skirta 500 eurų. 2 720 eurų skirta
keturiems kultūros centrų projektams, gavusiems Lietuvos kultūros tarybos lėšų, bendrai finansuoti.
17. NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJA
Apribojant asmens veiksnumą yra atsisakoma absoliutaus neveiksnumo instituto – asmens
veiksnumas gali būti apribotas teismo tik tam tikrose konkrečiose srityse, o nagrinėdami bylas teismai
turi vadovautis ne vien medicininiais dokumentais ir jų išvadomis, bet ir savivaldybės socialinių
darbuotojų išvadomis apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje
srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus.
Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais veiksnumo institutą, Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-329 Kelmės rajono savivaldybėje sudaryta
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Komisijos sudėtis: Arūnas Kasparavičius,
savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Laimutė Urbelienė, Kelmės rajono
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Psichikos sveikatos centro gydytoja psichiatrė, Marytė Lencienė, Kelmės rajono socialinių paslaugų
centro direktorė, Janina Samušienė, VšĮ Šiaulių ir Tauragės regiono aklųjų centro LASS Kelmės filialo
atstovė, Lijana Radvanskienė, Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja.
2018 m. įvyko septyni Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiai, peržiūrėta 24
neveiksnių asmenų būklė, dėl kurių nutarta nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu
priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo.
Vykdant komisijos veiklą bendradarbiauta su Kelmės rajono psichikos sveikatos centro gydytojais
psichiatrais, socialine darbuotoja, pirminės sveikatos priežiūros medicinos centrais, VšĮ Kelmės
ligoninės statistikos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, globėjais.
Per 2018 metus dėl asmens gebėjimų vertinimo (pirmą kartą) kreipėsi 22 asmenys. Neveiksnių
asmenų būklės peržiūrėjimo komisija kreipėsi dėl 28 teismo sprendimu neveiksniais pripažintų asmenų
gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turtinių santykių ir asmeninių neturtinių
santykių srityse. Iš viso per 2018 metus kreiptasi dėl 50 asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti
kasdienius sprendimus tam tikrose srityse vertinimo.
Vykdant asmens veiksnumo ribojimo funkciją teiktos ataskaitos Sveikatos apsaugos ministerijai
dėl 2018–2021 m. vertinimo kriterijų reikšmių pateikimo, dėl neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
funkcijos įgyvendinimo (3 ataskaitos), informacijos dėl specialiųjų tikslinių dotacijų neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti poreikio 2019 m. Teikta informacija Šiaulių
apygardos prokuratūrai, Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl problemų, kylančių vykdant neveiksnių
asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijas, statistinė informacija Seimo kontrolieriui apie Kelmės rajono
savivaldybėje įgyvendinamas Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo nuostatas.
Vykdant neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijas, 2018 metais išryškėjo problemos
(informacija buvo pateikta Savivaldybių asociacijai):
 išsamių mokymų stoka specialistams, vertinantiems asmens gebėjimus tam tikrose srityse,
 globėjų nepasitenkinimas dėl kasmetinių vertinimų, dėl globotinių nuo gimimo neįgalumo,
negalėjimo pasirūpinti savimi, globotiniui nustatyto nuolatinės slaugos poreikio dėl ligos ar senatvės,
 komisijos narių darbo apmokėjimo įkainiai, dėl ko sunku motyvuoti specialistus dalyvauti
Neveiksnių asmenų komisijos veikloje (1val. – 5,5 Eur).
Komisijos nariai išreiškė pageidavimą organizuoti mokymus specialistams, vertinantiems asmens
gebėjimus tam tikrose srityse ir pagal galimybes didinti komisijos narių darbo apmokėjimo įkainius.
2019 metais planuojama peržiūrėti 30 neveiksnių asmenų būklę.
18. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS
LĖŠŲ SKIRSTYMO TARYBA
Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos tikslas – remti Kelmės rajono studentus
(reikalingų specialybių), kurie pasirašys sutartis grįžti dirbti į rajoną, ir puikių rezultatų pasiekusius
Kelmės rajono studentus iš mokyklų, su kuriomis Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusi
bendradarbiavimo sutartis.
Programą valdo rajono savivaldybės tarybos galiojimo laikui rajono savivaldybės mero potvarkiu
sudaryta taryba, kuriai vadovauja jos pirmininkas. Tarybos pirmininką skiria rajono savivaldybės meras.
Vadovaujantis 2017 m. birželio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-221
patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo 27.3
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punktu, parama gali būti skiriama puikių rezultatų pasiekusiems Kelmės rajono studentams, kurių
semestrų (pusmečių) egzaminų įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 9 balai. Atsižvelgiant į tai, 7
studentams už labai gerus mokymosi rezultatus paskirtos vardinės stipendijos. Išmokėta 2 103,29 Eur.
Vienam studentui vardinė stipendija neskirta, nes neatitiko nustatytų tvarkos aprašo reikalavimų. Pagal
tvarkos aprašo 27.4 punktą, parama gali būti skiriama aukštojoje mokykloje pagal neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programą ar atskirus studijų dalykus besimokančiam klausytojui, jei klausytojas
pasirašo sutartį įsipareigodamas tęsti darbą pagal specialybę 3 metus ir jei klausytojas mokosi
specialybės, kuri reikalinga Kelmės rajono savivaldybės įstaigose, įmonėse ir kitose organizacijose. 5
studentės pasirašė sutartis įsipareigodamos 3 metus tęsti darbą pagal įgytas specialybes: Šaukėnų Vlado
Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje – psichologe, Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Tytuvėnų
lopšelyje-darželyje – ikimokyklinio ugdymo auklėtojomis. Studentėms skirta finansinė parama dalinai
kompensuoti mokymosi išlaidas, išmokėta 4 182,43 Eur.
19. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS
TARYBA
Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninė vaiko teisių apsaugos taryba (toliau – Bendruomeninė
vaiko teisių apsaugos taryba) sudaryta 2017 m. spalio 26 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-307 iš 19 narių. Jos sudėtyje yra socialinis darbuotojas, socialinis pedagogas,
psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos
skyriaus, prokuratūros, švietimo įstaigų, Savivaldybės administracijos, nevyriausybinės organizacijos
atstovai, Savivaldybės gydytoja, Jaunimo reikalų koordinatorė, vaiko globėjas, Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė. Bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininkas –
Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.
Tarybos tikslas – analizuoti esamą vaiko teisių apsaugos situaciją Kelmės rajono savivaldybėje ir
padėti Savivaldybės tarybai spręsti vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų
nustatymo bendruomenėje klausimus, vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos
priemonių rengimo bei įgyvendinimo problemas, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo
klausimus.
2018 m. taryba rinkosi 2 kartus, įvyko 2 posėdžiai.
Posėdžių metu buvo nagrinėti 6 klausimai. Be organizacinių klausimų, aptarta psichologinės
pagalbos poreikis Kelmės rajono savivaldybėje, sveikatos priežiūros paslaugų mūsų rajone
gyvenantiems vaikams teikimas, globos centro funkcijos, globėjų, rūpintojų paieškos be tėvų globos
likusiems vaikams vykdymas, problemos. Aptarti Kelmės rajone teikiamų švietimo pagalbos, socialinių
ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo rodikliai, atokiai gyvenančių vaikų ir tėvų, kuriems
reikalinga specialistų pagalba, pavėžėjimo problemos.
Nustatytos problemos ir teikti siūlymai:
1. Budinčiam globotojui atlyginimą didinti bent 100 eurų (siūlomas atlygis už darbą nemotyvavo
asmenų dirbti budinčiais globotojais, sunku juos rasti). Nuspręsta įpareigoti Redą Každailienę, Kelmės
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją, parengti Kelmės rajono
savivaldybės tarybai sprendimą šiuo klausimu.
2. Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui pasikoreguoti pavėžėjimo tvarką, vaikams ir tėvams
teikti pavėžėjimo į užsiėmimus paslaugą (atokiai gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus, kyla
transporto problemų nuvežti vaikus pas rekomenduotus specialistus ar patiems pas juos nuvykti).
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3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė įpareigota susitikti su sveikatos priežiūros
įstaigų vadovais ir aptarti bendradarbiavimo užtikrinimo, dalijimosi informacija klausimus (ne visos
vaiko gerovės rizikos identifikuojamos laiku ir laiku suteikiama pagalba vaikui ir šeimai).
2018-02-21 V. Čerkauskienė dalyvavo susitikime su sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir aptarė
medikų pareigą pranešti apie pastebėtus vaiko teisių pažeidimus, galimybes šeimai gauti reikalingą
pagalbą ir įstaigų dalijimąsi informacija, kad pagalba šeimai būtų suteikta laiku.
4. Kelmės rajone nėra vykdomi tyrimai apie vaikams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiamų
švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, vykdomų prevencinių programų
efektyvumą, kokybę, todėl buvo siūloma inicijuoti šiuos tyrimus pasinaudojant aukštųjų mokyklų
pagalba.
5. Parengti ir Kelmės rajono savivaldybės taryboje patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės smurto
artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programą, į šią programą
įtraukiant visas suinteresuotas institucijas (Kelmės rajone trūksta aktyvesnės smurto artimoje aplinkoje
prevencijos).
20. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA
Taryba posėdžiavo 2 kartus, svarstė klausimus dėl: Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos 2017 m. ataskaitos; Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020 metų programos
bei programos 2018 metų priemonių plano; Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2020
metų programos lėšomis 2018 m. finansuojamų projektų.
Taryba kartu su Visuomenės sveikatos biuru organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Vėžio
prevencijos ir kontrolės ateitis – palankūs sprendimai ir bendradarbiavimas“.
21. JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
2018 metais Jaunimo reikalų taryba (pirmininkas savivaldybės mero pavaduotojas Albertas
Brazas) posėdžiavo 5 kartus, svarstė 15 klausimų:
 dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ koordinatorės veiklos pristatymo,
 dėl Jaunimo apdovanojimų 2017 metų konkurso paskelbimo datos,
 dėl Moksleivių sąjungos, Kelmės skyriaus mokinių savivaldos prašymo dėl informavimo
centro patalpų,
 dėl dalyvavimo jaunimo vasaros akademijoje,
 dėl jaunimo problemų tyrimo Kelmės rajono savivaldybėje,
 dėl Tarptautinės jaunimo dienos renginio,
 dėl Jaunimo ir jaunimo organizacijų projektinės veiklos ataskaitų,
 dėl Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pozicijos dėl balsavimo nuo 16 metų savivaldybių ir
merų rinkimuose,
 dėl deleguojamo atstovo į Nevyriausybinių organizacijų tarybą,
 dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ rezultatų įgyvendinimo Kelmės rajono
savivaldybėje,
 dėl lėšų veiklai ir išlaidoms skyrimo,
 dėl savivaldybių bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų nuostatų papildymo dirbti su jaunimu
funkcija,
 dėl Mažeikių rajono savivaldybės kvietimo,
 dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo.
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22. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA
2018 m. Kelmės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos posėdžių nevyko.
METŲ DARBAS
Lapkričio mėnesį dešimt Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų dalyvavo konkurse
savivaldybės nominacijai „Metų darbas“ laimėti. Vaiguvos, Užvenčio, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių,
Kražių, Liolių, Šaukėnų, Kukečių, Kelmės ir Kelmės apylinkių seniūnijos pateikė anketas, kuriose
nurodė savo reikšmingiausius pastarųjų metų darbus.
Nominacija „Metų darbas“ gali būti skiriama už reikšmingą, aktyvią veiklą ir laimėjimus,
produktyvų ir kūrybingą darbą, rengiamus ir įgyvendinamus projektus, darbus, idėjas, kūrybinį
aktyvumą, tradicijų puoselėjimą, pelnytą aplinkinių pagarbą, siekį padaryti kitų žmonių gyvenimą
prasmingesnį ir šviesesnį.
Rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtinta komisija, kuri peržiūrėjo ir įvertino pateiktas
anketas, tolesniam svarstymui atrinko dviejų seniūnijų – Užvenčio ir Šaukėnų – darbus. Nominante tapo
Šaukėnų seniūnija, kuri, pasitikdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, miestelio erdves papuošė
tautine simbolika. Kultūros ir amatų centro darbuotojai kartu su gimnazijos mokiniais pagamino 100
medinių žaislų, kurie sugulė į tautinę juostą, puošiančią seniūnijos pastatą visus jubiliejinius metus. Prieš
šv. Velykas Šaukėnų miestelį papuošė 100 tradiciniais raštais margintų medinių kiaušinių.
Už nominaciją „Metų darbas“ Šaukėnų seniūnijai iš Savivaldybės biudžeto bus skiriama 5 000
eurų.

Šaukėnų seniūnijos Metų darbo puošmenos
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Antrąją vietą užėmė Užvenčio seniūnija, kuri kartu su partneriais įgyvendino darbų ciklą
„Užvenčio krašto savitumas, istorija ir etninė kultūra“.
SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETAS
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtino rajono
savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų planą – 30 861,9 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą –
33 350,6 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 31
733,6 tūkst. Eur, išlaidos iš skolintų lėšų 1 480,6 tūkst. Eur viršijo pajamas ir 1 100,2 tūkst. Eur praėjusių
metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms
grąžinti.
2018 m. iš viso gauta 31 558,2 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta 1 100,2 tūkst. Eur. Bendras
rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,4 proc., arba gauta 175,4 tūkst. Eur mažiau, nei planuota.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

2018 m.
Pajamos

Gyventojų pajamų
mokestis (gautas iš
Kelmės VMI)
Turto mokesčiai:
žemės mokestis
nekilnojamo turto
mokestis
paveldimo turto mokestis
Prekių ir paslaugų
mokesčiai:
mokestis už aplinkos
teršimą
valstybės rinkliavos
vietinės rinkliavos
Specialioji tikslinė
dotacija
Žemės nuomos mokestis
Mokesčiai už
valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Kitos neišvardytos ir
neplanuotos pajamos
Europos Sąjungos,
užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų
lėšos

2017 m.

Įvykdymas

Įvykdymo
proc.

Įvykdymas

2018–2017 m.
palyginimas,
proc.

15 794,0

15 956,5

101,0

12 147,6

131,4

620,0

626,3

101,0

411,4

152,2

75,0

86,3

115,1

75,8

113,9

9,0

7,6

84,4

12,1

62,8

25,0

26,6

106,4

27,3

97,4

40,0
836,0

42,0
805,3

105,0
96,3

49,7
740,4

84,5
108,8

10 941,3

10 627,7

97,1

13 535,8

78,5

150,0

181,4

120,9

135,8

133,6

43,0

71,6

166,5

63,7

112,4

861,9

853,8

99,1

830,1

102,9

15,0

64,5

430,0

47,3

136,4

2 290,4

2 167,6

94,6

682,9

317,4

Biudžetas
(patikslintas)
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10.

11.
12.

Sandoriai dėl
materialiojo ir
nematerialiojo turto
Iš viso pajamų
Lėšų likučiai išlaidoms
dengti
Ilgalaikės paskolos
Iš viso

33,0

41,0

124,2

33,1

123,9

31 733,6

31 558,2

99,4

28 793,0

109,6

1 100,2

1 100,2

100,0

999,5

110,1

1 480,6
34 314,4

1 100,2
33 758,4

74,3
98,4

736,2
30 528,7

149,4
110,6

2018 metais 40,5 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų, bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė
59,5 proc.
Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2016–2018 metais (tūkst. Eur)
Tūkst. Eur
35000

31558,2

30000

28740,9

27208

25000
7190,7
20000
14572,7

15000
10000

18762,9

20017,3
14168,2

12795,3

2017 m.

2018 m.

5000
0
2016 m.
Vietinės pajamos

Dotacijos, pajamos iš valstybės biudžeto ir ES lėšos

Iš viso pajamų

2018 metais išleista 32 334,9 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 35,8 proc.,
t. y. 11 569,9 tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšeliui finansuoti 6 037,2 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir
pašalpoms mokėti 2018 metais teko 17,5 proc. (arba 5 663,3 tūkst. Eur) visų biudžeto išlaidų, o 2017
metais – 16,3 proc. (arba 4 788,8 tūkst. Eur). Poilsiui, kultūrai ir religijai 2018 m. teko 12,1 proc.
biudžeto išlaidų. Ekonomikai 2018 m. skirta 11,6 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 10,9 proc.
visų biudžeto išlaidų.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)
2018 m.
Išlaidos

Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės
apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga

Proc.

Įvykdymas
2017 m.

Palyginimas
2018/2017m.,
proc.

3 513,1
27,9

90,5
100,0

3 386.7
30,4

103,7
91,8

565,1

565,0

100,0

537,4

105,1

3 835,3
1 190,9

3 742,8
1 092,0

97,6
91,7

3 014,1
1 040,2

124,2
105,0

Metų
biudžetas

Įvykdymas

3 883,8
27,9
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Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso

1 976,2
509,5
4 547,7
11 646,2
6 131,8
34 314,4

1 753,3
448,0
3 919,6
11 569,9
5 663,3
32 334,9

88,7
95,8
86,2
99,3
92,4
94,2

1 369,2
372,0
3 885,6
11 004,1
4 788,8
29 428,5

128,1
131,2
100,9
105,1
118,3
109,9

STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
Kelmės rajono savivaldybė savo veiklą planuoja siekdama įgyvendinti Kelmės rajono viziją –
patrauklus, natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą aktyvioje ir
sveikoje visuomenėje. Įsisavindama ES struktūrinių fondų lėšas ir rengdama planavimo dokumentus
Savivaldybė siekia įgyvendinti viziją.
Siekiant įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas, Kelmės rajono savivaldybėje yra parengti
svarbiausi strateginio planavimo dokumentai:
1. Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 m. ilgalaikis strateginis plėtros planas.
2. Šiaulių regiono integruotos teritorijos vystymo programa.
3. Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas.
4. Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas.
5. Kelmės rajono savivaldybės 2018 m. metinis veiklos planas.
6. Kelmės rajono savivaldybės investicijų pritraukimo studija.
7. Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas.
Siekiant įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. 51/5D-71 įsakymu „Dėl
Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta 2014–2020 m.
Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo (ITV) programa, kurioje numatytos investicijos į Kelmės
miestą. Programos tikslas – padidinti gyventojų užimtumą, gerinant patrauklumą gyventi, dirbti ir
investuoti.
ITV programoje numatyti projektai:
Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas;
Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones;
Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų-dviračių tako sutvarkymas;
Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas;
Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas.
Projektams įgyvendinti numatyta 4 287,8 tūkst. Eur.
Sukurta Strateginio planavimo sistema atitinka teisės aktų reikalavimus bei užtikrina tendencingą
rajono plėtrą.
ES lėšomis parengti Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentai tapo
pagrindiniai planuojant savivaldybės finansinius resursus ir priemones. Jie užtikrino vykdomos veiklos
skaidrumą ir tęstinumą.
2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-385 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–
2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintas savivaldybės strateginis veiklos planas
tiems metams.
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Kelmės rajono savivaldybė vykdo projektus finansuojamus iš ES, VIP ir savivaldybės biudžeto
lėšų.
2018 m. Kelmės rajono savivaldybė įgyvendino 3 projektus, kurie buvo finansuojami iš Valstybės
investicijų programos. 2018 m. įgyvendintas projektas „Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I
etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)“, kuriuo metu žymiai pagerinta sporto infrastruktūra Kelmės
rajone. Kiti projektai bus baigti 2019 m. Įsisavinta 2, 64 mln. Eur projekto „Kelmės kultūros centro
pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“ lėšų.
Pavadinimas

Bendra vertė,
tūkst. Eur

Įsisavintos
investicijos iš VIP
ir ES 2018 m.,
tūkst. Eur

Įsisavintos
investicijos
2018 iš SB m.,
tūkst. Eur

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje,
Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas

2 910,8

0

83,4

Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje
(I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)

5 333,3

0

749,4

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje,
Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas

1 070,4

580, 8

10,6

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų Kelmės rajono savivaldybės administracija
įgyvendina 27 projektus, iš jų 14 finansavimo sutarčių pasirašyta 2018 m. Bendra vertė pagal
finansavimo sutartis – daugiau nei 11 mln. Eur.

Socialinio būsto plėtra Kelmėje

Sutarties
pasirašymo
data
500 024,00 2016-09-28

Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams

495 826,00 2017-01-03

Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m.
Stoties g. sutvarkymas

162 383,15 2016-12-05

Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone

238 494,00 2017-01-20

Projektas

Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra
Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra
Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė,
modernizavimas

Projekto
vertė

2 128 261,42 2017-04-14
174 487,25 2017-04-13
1 072 094,12 2017-05-09

Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

195 416,42 2017-07-27

Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo
saugumo priemones

778 610,01 2017-08-07
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Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjųdviračių takų sutvarkymas (I etapas)
Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės
rajono mokyklose partnerėse

134 761,76 2017-08-07
87 062,40 2017-12-11

Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir
įrangos įsigijimas

333 271,76 2018-01-19

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus
modernizavimas

124 615,07 2018-03-06

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės
rajono savivaldybėje

370 000,00 2018-05-17

Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija

224 027,34 2018-07-16

Gyventojų sveikatos stiprinimas

208 950,67 2018-06-19

Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams
Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
tuberkulioze sergantiems pacientams gerinimas Kelmės rajone

1 123 984,81 2018-08-16
15 223,52 2018-09-06

Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas

508 401,85 2018-11-05

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir
prieinamumo didinimas Kelmės rajone

269 897,54 2019-01-16

Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas

311 175,34

Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros
gerinimas

247 202,00 2018-06-14

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros
gerinimas

246 603,00 2018-05-28

Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime

227 366,00 2018-10-04

Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime

249 925,00 2018-05-22

Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių
kaime

249 925,00 2018-05-22

2018 m. rudenį įvykdyta šilumos tiekimo trasos statyba – sujungtos Kelmės miesto
Nepriklausomybės ir A. Mackevičiaus gatvių katilinių centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.
Nepriklausomybės g. katilinė, deginusi skalūnų alyvą, Kelmės rajono tarybos sprendimu buvo uždaryta,
o Kelmės ligoninės pastatams šiluma pradėta tiekti iš A. Mackevičiaus g. katilinės.
Vilties g. katilinė tiekia šilumą Kelmės specialiajai mokyklai ir 2 daugiabučiams gyvenamiesiems
namams. Katilinėje instaliuoti 2 akmens anglis kūrenantys vandens šildymo katilai. Bendra galia 0,6
MW.
Tytuvėnų mieste daugiabučiams gyvenamiesiems namams, vaikų lopšeliui-darželiui, mokyklai ir
sporto salei šiluma centralizuotai tiekiama iš Dariaus ir Girėno gatvėje esančios biokuro katilinės. 2018
m. vietoje susidėvėjusio katilo įsigytas ir sumontuotas naujas, jo galingumas 0,6 MW, vertė 47 613,50
Eur. Iš viso katilinėje sumontuoti du vandens šildymo katilai (0,6 MW ir 0,8 MW galios). Bendras
instaliuotas katilinės galingumas 1,4 MW.
2018 m. Kelmės kultūros centras ir Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija pateikė paraiškas
Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Ant Kražių gimnazijos stogo bus įrengiama
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60 kW galingumo saulės fotovoltinė jėgainė, kuri per metus pagamins apie 45 tūkst. kW elektros
energijos (projekto vertė 102,3 tūkst. Eur), ir ant Kelmės kultūros centro pastato stogo – 65 kW
galingumo jėgainė, kuri per metus pagamins apie 58 tūkst. kW elektros energijos (projekto vertė 118,9
tūkst. Eur). 80 procentų šių projektų vertės bus finansuojama iš Klimato kaitos specialiosios programos
lėšų.
Per 2018 m. renovuoti trys daugiabučiai namai (Kelmėje J. Janonio g. 17; Tytuvėnuose Taikos g.
7A ir Durpyno g. 6). Renovacijos darbai vyksta dviejuose daugiabučiuose namuose Kelmėje: B.
Laucevičiaus g. 12 ir 14. Darbai turėtų būti baigti 2019 m.
Pagal 2017 m. LR aplinkos ministro paskelbtą kvietimą 2 Tytuvėnų miesto daugiabučių namų
bendrijos apsisprendė atnaujinti (modernizuoti) savo daugiabučius namus: Durpyno g. 12 ir Jaunimo g.
4. 2018 m. buvo parengti investicijų planai ir pateiktos paraiškos VšĮ Būsto energijos agentūrai.
Pagal 2018 m. LR aplinkos ministro paskelbtą kvietimą 2 Kelmės ir Tytuvėnų miestų daugiabučių
namų bendrijos išreiškė norą dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procese
(Kelmėje Kooperacijos g. 28, Tytuvėnuose Durpyno g. 10). 2018 m. buvo nupirkta investicijų planų
rengimo paslauga. Šiuo metu rengiami investicijų planai, bus teikiamos paraiškos VšĮ Būsto energijos
agentūrai.
Sėkmingai įgyvendinus minimus projektus ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)
programos etapus Kelmės mieste bus renovuoti 42 namai (iš 58 namų), tai sudaro 72,4 proc. visų Kelmės
miesto daugiabučių (jau renovuoti 39 namai, 67 proc.). Tytuvėnų mieste bus renovuota 10 namų (iš 29
namų), tai sudaro 34,5 proc. (jau renovuoti 7 namai, 24 proc.).

Renovuoti daugiabučiai namai
Nuotr. Vaidos Sutkienės
2018 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir kitų daugiabučių namų rėmimo programa, kurioje
numatyta kompensuoti 5 procentus investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms
priemonėms, įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą A klasės energinio naudingumo pastatams.

SVARBESNIEJI 2018 METŲ RENGINIAI, SUSITIKIMAI, KURIUOSE
DALYVAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIAI
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Sausio 8–16 dienomis pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą grafiką vyko Kelmės
rajono savivaldybės mero, savivaldybės administracijos vadovų, tarybos narių susitikimai su rajono
gyventojais visose vienuolikoje seniūnijų.
Susitikimuose su gyventojais siekta išgirsti pageidavimus dėl 2018 metų biudžeto formavimo,
išklausyti opiausias problemas seniūnijose, palaikyti kontaktą su seniūnijose gyvenančiais žmonėmis.
Kiekvienos seniūnijos gyventojai turėjo klausimų, kuriuos pateikė Savivaldybės vadovams, Tarybos
nariams. Susitikimuose drauge su vietiniais gyventojais dalyvavo seniūnaičiai, bendruomenių, mokyklų,
įstaigų atstovai. Su Tarybos komitetų darbu supažindino susitikimuose dalyvavę komitetų pirmininkai
ir nariai.
Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis seniūnijų gyventojus informavo, kad
praėjusieji metai baigti gerai, pristatė formuojamą 2018 metų biudžetą ir svarbiausius numatomus
užbaigti projektus, minėjo, kad 2018 m. 414 tūkst. eurų padidėja išlaidos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų minimaliai mėnesinei algai, pareiginės algos baziniam dydžiui padidinti ir kt., reikės lėšų
užbaigti daugiafunkciam sporto kompleksui, Kelmės kultūros centro rekonstrukcijai, kitiems
objektams. Kalbėta apie socialinių būstų remontą, tam skiriamos nemažos lėšos.
Diskutuota svarbiausiais klausimais seniūnijose – vandentvarkos ir kanalizacijos bei kelių
tvarkymo ir priežiūros. Gyventojai išsakė nerimą dėl gruntinio vandens, kurį jie naudoja, kokybės.
Kalbėta apie sutaupytų socialinių lėšų panaudojimą, socialinių įstaigų finansavimą, pašalpų ir
kompensacijų administravimui, vienkartinėms pašalpoms, transporto lengvatoms, neįgaliųjų būsto
pritaikymui, reabilitacijos programoms, vaikų globai, socialinio būsto remontui skirtų lėšų panaudojimą.
Nuo 2018-01-01 keičiasi teisės aktai, nepanaudotas lėšas bus galima naudoti tik įstatyme apibrėžtoms
socialinėms reikmėms, pvz., šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems,
senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti; finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei
atskirčiai mažinti; smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai; neįgaliųjų
socialinei integracijai; užimtumo didinimo programoms įgyvendinti; savivaldybės ir socialinio būsto
fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui. Gyventojai išklausė informaciją apie pasikeitimus socialinių
išmokų, išmokų vaikams, globėjams srityje.
Kalbėdami su Tytuvėnų gyventojais, Savivaldybės vadovai išsakė apgailestavimą dėl sustojusio
tvenkinių projekto, dėl kultūros centro ir pašto pastatų likimo.

Susitikimuose su gyventojais
Sausio 12 d., Sausio 13-osios išvakarėse, vykdyta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Kelmės Atgimimo aikštėje pavakarę prie atminimo laužo surengtas minėjimas „Laisvės liepsna“.
Į aikštę prisiminti įvykių kelyje į Nepriklausomybę ir pagerbti tylos minute žuvusiuosius už
Lietuvos laisvę atėjo Kelmės rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai, visuomenė, moksleiviai.
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Perskaityti sausio 13-ąją žuvusiųjų vardai, prisiminti kovotojai už laisvę. Lietuvos kariuomenės Krašto
apsaugos savanorių pajėgų 6-osios rinktinės 605 pėstininkų kuopos kariai uždegė atminties laužą.

Sausio 13 d. renginio akimirkos Kelmės Atgimimo aikštėje
Nuotr. V. Sutkienės
Vasario 16-ąją Kelmėje iškilmingai paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Atgimimo
aikštėje surengta Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija. Kultūros centro fojė vyko šventinis
koncertas-minėjimas „Vardan Tos...“. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis įteikė
Kelmės rajono garbės ženklus „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ dviem rajonui nusipelniusiems
piliečiams.
Ženklai įteikti Stanislovui Bružui (nuotr. viduryje – dešinėje) už aktyvią šviečiamąją, kultūrinę ir
bendruomeninę veiklą Kelmės rajone ir Ildefonsui Petkevičiui (nuotr. viduryje – kairėje) už aktyvią
visuomeninę veiklą ir verslo dvasios puoselėjimą Kelmės rajone. Apdovanoti istorinių žinių ir
raštingiausio mokinio konkursų nugalėtojai.

Vasario 16 d. renginys Kelmės kultūros centre
Nuotr. V. Sutkienės
Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kelmės Atgimimo aikštėje pakelta Lietuvos
valstybės vėliava, kuriai pagarbą atidavė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6osios rinktinės, Kelmės 605 lengvosios pėstininkų kuopos savanoriai ir jaunieji šauliai, Kelmės rajono
valdžios atstovai, Kelmės Kražantės progimnazijos bendruomenė, kelmiškiai ir Kelmės svečiai.
Po iškilmingos vėliavos pakėlimo ceremonijos prie Laisvės paminklo ir ant Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Antano Račo kapo nunešta gėlių. Lietuvos Respublikos
prezidentės Dalios Grybauskaitės gėlių puokštę, kaip pagarbos ir padėkos ženklą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo akto signataro Antano Račo šviesiam atminimui, iš Vilniaus parvežė ir į
kapus palydėjo Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis ir Antano Račo anūkės Ieva ir Emilija
Račaitės.
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Visus susirinkusiuosius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Istorinį
kelią iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo apžvelgė Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys, Jono
Graičiūno gimnazijos istorijos mokytojas, Savivaldybės tarybos narys Egidijus Ūksas (nuotr. viduryje).

Kovo 11 d. minėjimas Atgimimo aikštėje ir Kelmės kultūros centre
Nuotr. R. Ščiglinskienės
Balandžio 6 d. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ minėjo 10 metų jubiliejų. Centro direktorė Asta
Vaitkevičiūtė-Kizienė renginio metu pristatė pagrindinius įstaigos tikslus, 10 metų veiklą ir siekius,
buvusius, esamus ir būsimus projektus, parodė, koks Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis buvo
iki restauracijos ir kaip jis atrodo šiandien.
Centro direktorė įteikė padėkas už paramą, ilgametį darbą kartu, centro veiklos palaikymą,
nestandartinių idėjų skatinimą ir generavimą bei geranoriškumą Šiaulių vyskupijos kurijos J. E.
vyskupui Eugenijui Bartuliui, Kelmės rajono savivaldybės merui Vaclovui Andruliui, Šiaulių vyskupijos
kurijos Kancleriui kun. Evaldui Alūzai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorei Irenai
Sirusienei, klebonui kun. Rimantui Žaromskiui, Tytuvėnų seniūnui Romui Čerkauskui, Savivaldybės
tarybos nariui Zenonui Mačerniui.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centrą“ sukakties proga pasveikino savivaldybės vadovai, Tarybos nariai,
daug kitų svečių.

Tytuvėnų Piligrimų centre
Nuotr. V. Sutkienės
Kaip ir kiekvieną pavasarį, patvirtinus Kelmės rajono savivaldybės mero, tarybos, administracijos
direktoriaus ataskaitas, vyko rajono savivaldybės vadovų ir tarybos narių susitikimai su gyventojais.
Vietos bendruomenės supažindintos su 2017 metais atliktais svarbiausiais darbais.
Pristatymus apie seniūnijų praėjusių metų darbus parengė visų seniūnijų seniūnai, kurie
supažindino su svarbiausiais statistiniais duomenimis, skirtu finansavimu, išlaidomis atliekų surinkimui,
sniego valymui, gatvių apšvietimui, kelių priežiūrai, komunalinio ūkio plėtrai ir kitoms reikmėms,
pateikė išsamią informaciją apie atliktus 2017 metų ir suplanuotus 2018 metų darbus.
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Meras Vaclovas Andrulis gyventojus supažindino su rajono tarybos darbu, aptarė 2017 metų
rajono biudžeto, kurio didžiausia dalis teko švietimui ir socialinėms reikmėms, vykdymą, strateginiame
plane numatytų projektų įgyvendinimą, savivaldybės įmonių darbą, kalbėjo apie socialinius būstus.
Susitikimuose dalyvavę rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai ir tarybos nariai pristatė
komitetų sudėtį, papasakojo apie kuruojamas sritis, vykdomą veiklą.
Gyventojai bendravo su rajono vadovais, tarybos nariais, seniūnais, uždavė klausimų, kurie, kaip
ir sausio mėnesio susitikimuose, dažniausiai buvo susiję su atliekų tvarkymu ir vietinės rinkliavos
mokesčiais, keliais ir vandentvarka.

Susitikimų Šaukėnų, Kelmės seniūnijose akimirkos
Nuotr. V. Sutkienės
Gegužės 4 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje renginių ciklu paminėta
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kartu su partneriais – Lietuvių kalbos draugijos Kelmės
skyriumi, Kelmės kultūros centru, laikraščiu „Bičiulis“ – Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje
surengtas vakaras „Žodis, kaip žiedas, tesiskleidžia laisvai“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos
dienai bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos istorijos mokytojo, Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus
nario, Savivaldybės tarybos nario Egidijus Ūkso (nuotr. kairėje) pranešimas buvo skirtas prisiminti
lietuvių kalbai ir lietuvybės išsaugojimui nusipelniusius veikėjus Mykolą Tvarauską ir Antaną Jusaitį.

Žemaitės viešojoje bibliotekoje
Nuotr. V. Navikienės
Gegužės 9 d. oficialiai atidaryti Kelmės rajono bendruomeniniai šeimos namai. Kelmės rajono
savivaldybė projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“, finansuojamą iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, su partneriu Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi pradėjo
vykdyti 2017 m. sausio 20 d. Projekto veiklos – psichologinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymas ir
sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūra, pavėžėjimo paslaugos.
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Pastatą pašventino Kelmės parapijos klebonas Mindaugas Grigalius. Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus (nuotr. centre) prisiminė bendrijos veiklos
pradžią, pristatė vykdomas veiklas, įteikė padėkas rėmėjams.
Bendruomeninių šeimos namų atidarymo proga pirmininką, Tarybos narį Saulių Mockų ir visą
kolektyvą sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Tarybos nariai (nuotr.
dešinėje Petras Račkauskas), pasidžiaugę sėkmingai vykdomomis veiklomis ir bendruomenei teikiama
pagalba.
Į atidarymą atvyko ir sveikino daug svečių, tarp kurių buvo ir partneriai iš Vokietijos.

Gegužės 11 d. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis įteikė padėkas ir už aukštus
sportinius pasiekimus pasveikino šias komandas: Kelmės „Etovis“ tinklinio komandą, 2017–2018 m.
Lietuvos tinklinio aukščiausiosios lygos čempionate iškovojusiai antrąją vietą, Kelmės „Kelmė“
krepšinio komandą, Lietuvos regionų lygos 2017–2018 m. „B“ diviziono čempionate laimėjusiai pirmąją
vietą ir Kelmės „STK-Topsas“ komandą, Lietuvos 2017–2018 m. stalo teniso aukščiausiosios lygos
komandiniame čempionate iškovojusiai trečiąją vietą. Sportininkų apdovanojimo ceremonijoje
dalyvavo Tarybos nariai Edmundas Baracevičius ir Tomas Savickas (nuotr. dešinėje).
Už aukštus sportinius pasiekimus iš Kelmės rajono savivaldybės mero fondo komandoms skirtos
piniginės premijos.

Sportininkų apdovanojimas
Nuotr. V. Sutkienės
Gegužės 16 d. Kelmės krašto muziejuje pristatyta knyga „Kelmės kraštas. Žymūs žmonės“.
Knygos rengėjai VšĮ „Auros projektai“.
Leidinyje trumpai apžvelgiama krašto istorija, seniūnijos, bendruomenės, kolektyvai; paminėti
iškiliausi asmenys, svarbiausios datos; pristatomos kultūros, švietimo įstaigos; minimi regiono
seniūnijose esantys vertingiausi, įdomiausi kultūros paveldo paminklai. Antrojoje, pagrindinėje, knygos
dalyje sugulė įvairios spalvingos gyvenimo istorijos, žmonių pasidalijimas mintimis. Dauguma
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autobiografijų tekstų yra autentiški, atspindi pačių kelmiškių požiūrį į praeitį ir gyvenimą. Tikimasi, kad
knyga garsins Kelmės kraštą ir kelmiškius, taps regiono metraščio dalimi.
VšĮ „Auros projektai“ direktorę Romą Milašienę ir visą kolektyvą knygos išėjimo iš spaudos proga
pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, Tarybos narys Vytautas Barkauskas
(nuotr. centre), daug kitų svečių.

Knygos „Kelmės kraštas. Žymūs žmonės“ pristatymas Kelmės krašto muziejuje
Nuotr. V. Sutkienės
Gegužės 17 d. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje įvyko R. Biržinytės
literatūrinės premijos įteikimo šventė ir Tradicinis poezijos pavasarėlis.
Komisijos literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų
eiliškumui nustatyti nutarimu R. Biržinytės literatūrinės premijos 2018-ųjų metų literatūrine premija
įvertinta buvusios parlamentarės, gydytojos, visuomenininkės šviesaus atminimo Almos Monkauskaitės
knyga „Mano kadencija“, kurioje autorė pasakoja apie savo kaip Seimo narės veiklą 2013–2016 metais,
pateikta daug su krašto įvykiais susijusios informacijos.
Laureato regalijas A. Monkauskaitės artimiesiems – Arvydui ir Irenai Monkauskams – įteikęs
rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (nuotr. kairėje) sakė, kad šiųmetinė premija paskirta
garbingam žmogui. Knygos autorė, tik sausio pradžioje pristačiusi savo kūrinį, deja, nebepasidžiaugs jo
įvertinimu.
Prisiminimais pasidalijo ir prie šios knygos daug prisidėjusios Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Savivaldybės tarybos narė Emilija Kvietkuvienė.

Nuotr. V. Navikienės
Gegužės 26 d. XXXVIII Liaudies meno šventės proga surengtas užsienio šalių delegacijų ir svečių
priėmimas. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis priėmė į Kelmę atvykusias oficialias
Austrijos, Italijos, dvi Lenkijos – Bilgorajaus ir Miastko, ir Ukrainos delegacijas bei svečius iš Gruzijos.
Priėmime dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai Juozas Rimkus, Kęstutis Masiulis, mero
pavaduotojas Albertas Brazas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė,
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pavaduotoja Danutė Laivienė, Kelmės seniūnas Romas Atkočaitis, rajono tarybos nariai (nuotr. viršuje)
rajono Garbės piliečiai. Meras Vaclovas Andrulis pasveikino susirinkusiuosius, pasidžiaugė jau
trisdešimt aštuntąjį kartą surengta tradicine Liaudies meno švente ir šia gražia proga atvykusiais
partneriais, garbingais svečiais ir užsienio šalių delegacijomis.
Svečių delegacijų vadovai dėkojo už priėmimą, apsikeista atminimo dovanomis, visi prisiminimui
nusifotografavo prie Kelmės kultūros centro.

Savivaldybės meras priėmė rajone viešėjusius užsienio svečius.
Savivaldybės tarybos nariai – mero priėmime Liaudies meno šventės metu
Nuotr. V. Sutkienės
Birželio 8 dieną iškilmingai paminėtas Liolių pagrindinės mokyklos 95-erių metų jubiliejus.
Šventėje dalyvavo rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, kuris įteikė padėkos raštą Maironių
skyriaus vedėjui Audriui Dzimidui (nuotr. dešinėje), Savivaldybės tarybos narys Stepas Dzimidas
(nuotr. kairėje) dovaną įteikė mokyklos direktoriui Albertui Pumpučiui.
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Birželio 12 dieną prie Giliaus ežero vyko tradicinė rusų kalbos šventė „У природы нет плохой
погоды…“ (Nėra blogo oro...“). Jos tikslas – tobulinti kalbinius gebėjimus natūralioje aplinkoje, todėl
ir pasirinkti Tytuvėnai – gražią gamtą turintis miestelis.
Šventėje dalyvavo mokiniai iš devynių rajono mokyklų. Dalyvius pasveikino Kelmės rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Albertas Brazas.
Birželio 14-ąją Lietuva ir rajonas minėjo Gedulo ir vilties dieną, kuriai atminti Kelmės krašto
muziejuje buvo pristatyta Edmundo Baužos piešinių paroda pokario partizanų tema „Lik sveika...“.
Renginio dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti ekspozicijos, skirtos Kelmės krašto tremtiniams atminti.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas vyko ir prie paminklo „Tautos kančiai atminti“ Kelmės kapinėse.
Susirinkusieji tylos minute pagerbė žuvusiuosius tremtyje. Prie paminklo „Tautos kančiai atminti“ gėlių
puokštes padėjo Seimo nario Juozo Rimkaus patarėja Janina Skeberdienė ir rajono savivaldybės mero
pavaduotojas Albertas Brazas.

Gedulo ir vilties dienos minėjime
Nuotr. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
Birželio 29 dieną Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras minėjo 10 metų jubiliejų. Šventėje
dalyvavo rajono savivaldybės tarybos narys, daug prisidėję prie kultūros centro pastato atstatymo
Zenonas Mačernius (nuotr. kairėje) ir tuometinis Kražių seniūnas, dabar rajono meras – Vaclovas
Andrulis (nuotr. dešinėje).
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Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro dešimties metų jubiliejaus proga dirbančius bendram
tikslui, kuriančius tarptautinius projektus, rengiančius festivalius, supažindinančius žmones su didinga
Kražių istorija, dovanojančius žmonėms gražius koncertus ir teatrališkus spektaklius, skatinančius
mylėti knygą ir žmogų centro darbuotojus sveikino Savivaldybės tarybos nariai Emilija Kvietkuvienė
ir Petras Račkauskas.

Liepos 6 dieną savivaldybės tarybos nariai dalyvavo Valstybės dienos minėjime Kelmės krašto
muziejuje, giedojo Tautinę giesmę kartu su į renginį atvykusiais gyventojais ir rajono svečiais.
Pagerbiant Juozo Liaudanskio atminimą, šiais metais kūrybinėje akmentašių simpoziumo
stovykloje darbavosi skulptorius Kazys Bimba, Šiaulių rajone Ginkūnuose gyvenantis skulptorius Jonas
Vaicekauskas, kelmiškis meno kūrėjas, akmentašys Valdas Bandza. Šie akmentašiai, pagerbdami Juozo
Liaudanskio atminimą, kūrybinėse stovyklose Kelmėje dalyvauja nuo pat jų atsiradimo pradžios. Kelmei
akmens ženklą paliko ir pirmą kartą stovykloje dalyvaujantis skulptorius Jonas Virbauskas. Kūrybinės
stovyklos atidarymo proga akmentašius pasveikinti atvyko Kelmės rajono mero pavaduotojas Albertas
Brazas, Administracijos, Kelmės kultūros centro atstovai.

Akmentašių simpoziumo atidarymas
Nuotr. V. Sutkienės
VIII akmentašių simpoziumas (rengiamas kas antri metai) baigėsi liepos 27 d. Kūrybinės stovyklos
uždarymo renginio pradžia vyko Kelmės kultūros centre, kur įteikti padėkos raštai simpoziumo rėmėjui
verslininkui, Savivaldybės tarybos nariui Petrui Račkauskui ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių
skyriaus pirmininkei Laimai Kelmelienei.
Mero padėkos raštus akmentašiams įteikė mero pavaduotojas Albertas Brazas, Administracijos
direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė dovanų įteikė knygas „Senoji Kelmė“. Po šio simpoziumo
Kelmę puošia 40 akmens skulptūrų, visi kūriniai skirti Lietuvos šimtmečiui paminėti.
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Akmentašių simpoziumo uždarymas
Nuotr. V. Sutkienės
Liepos 19 dieną Savivaldybės mero pavaduotojas Albertas Brazas, Tarybos Švietimo, kultūros ir
viešosios tvarkos komiteto narys Kęstutis Bilius, Administracijos vadovės Savivaldybėje priėmė
Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų nuolatinį globėją, vieną iš kursų pradininkų
Vytauto Didžiojo universiteto profesorių, Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios
istorijos centro direktorių, habilituotą menotyros mokslų daktarą Alfonsą Motuzą (nuotr. antras iš
dešinės).
Dr. Alfonsas Motuzas Savivaldybės vadovams pasakojo Tytuvėnų maldyno (giesmyno, kuriame
iš žmonių surinktos teisingos gaidos giesmėms, tinkamoms atlikti Tytuvėnų bažnyčioje) su kompaktine
plokštele išleidimo istoriją, atskleidė planą: pasinaudojant sukaupta archyvine medžiaga išleisti knygą,
kurioje būtų aprašoma Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų
vienuolyno ansamblio arkadų atsiradimo istorija, kunigo ir poeto, publicisto ir kolekcininko Ričardo
Mikutavičiaus buvimas ir veikla Tytuvėnuose.

Nuotr. D. Miklovienės
Liepos 19 d. Savivaldybės mero pavaduotojas Albertas Brazas, administracijos direktorė Irena
Sirusienė, direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė kartu su administracijos Švietimo, kultūros ir
viešosios tvarkos komiteto nariais, Švietimo, kultūros ir sporto, Architektūros ir urbanistikos, Strateginio
planavimo ir investicijų skyriaus specialistais peržvelgė Savivaldybės logotipo eskizus, pateiktus
dailininko Andriaus Seselsko (nuotr. dešinėje – centre), kuris džiaugėsi, kad Kelmės miesto pavadinimas
suteikia puikias galimybes kelmo įvaizdį panaudoti formuojant bendrą miesto infrastruktūrą.
Nemažų pokyčių, pritaikant kelmą kaip simbolį, galima būtų tikėtis atnaujinant rajono
kultūriniuose objektuose pardavinėjamų suvenyrų asortimentą, skiriamuosius parinktose vietose
įrengiamus ženklus, mažus statinius – objektus, formuojančius Kelmės miesto identitetą, darančius
miestą įdomų ir patrauklų gyventojams ir turistams. Miesto patraukliose erdvėse galėtų atsirasti šiuo
simboliu pažymėti ar įvaizdį įprasminantys suoliukai poilsiui, kiti statiniai.
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Aptarime dalyvavusieji išreiškė bendrą nuomonę dėl logotipo: iš kelmo turėtų išaugti naujas daigas
– nauja gyvybė, kas įprasmintų mintį nuo kelmo – mūsų šaknų – iki naujai užgimstančios gyvybės siekio
keisti ir tobulinti mus supančią aplinką, o tuo pačiu ir kiekvieną iš mūsų, kelmiškių.

Savivaldybės logotipo pristatymas Savivaldybėje
Nuotr. D. Miklovienės
Rugpjūčio 17 d. Kelmės rajone su vizitu lankėsi Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir
kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Svečius sutiko LR Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas
Andrulis, mero pavaduotojas Albertas Brazas, savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė,
tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Kelmės skyriaus pirmininkas Vytautas Barkauskas.
Aptartos projekto „Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A,
Tytuvėnuose, rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai“ įgyvendinimo galimybės bei Lietuvos
Respublikos kariuomenės poligono ar centro steigimo galimybės VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro
Tytuvėnų skyriaus patalpose. Kalbėta apie finansinius instrumentus, kuriais pasinaudojus būtų galima
spręsti Kelmės miesto valyklos rekonstrukcijos problemą ir vystyti rajono gyvenviečių vandentvarkos
infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą bei spręsti mažųjų savivaldybių verslumo skatinimo ir gyventojų
užimtumo problemas.
Svečiai lankėsi Kelmės kultūros centre, Kelmės daugiafunkciniame sporto centre, aplankė
Kražius. Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis dalyvavo viename iš Kražių festivalio renginių –
pokalbyje su Justinu Jankevičiumi „Kitokie pasikalbėjimai“ Kražių kolegijos aikštėje.
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Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir
kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson vizito rajone metu
Nuotr. V. Sutkienės
Rugpjūčio 26 d. Kelmėje prie paminklo „Laisvei“ pasitiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Vyko iškilminga eisena į Atgimimo aikštę. Čia surengtas Sąjūdžio mitingas, skirtas Laisvės dienai
paminėti, kuriame dalyvavo ir Savivaldybės tarybos nariai. Dalyvių eisena išlydėta į Tytuvėnus, iš kur
ėjo Šiluvą ir dalyvavo Šv. Mišiose.

Sąjūdžio mitingas Atgimimo aikštėje
Nuotr. V. Sutkienės
Rugsėjo 3 d. Kelmėje paminėta Mokslo ir žinių diena.
Atgimimo aikštėje Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai sveikino moksleivius, mokytojus ir
tėvelius mokslo metų pradžios proga (nuotr.). Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis Liolių pagrindinės
mokyklos bendruomenei perdavė mokyklinio autobuso raktus.

Rugsėjo 1-osios šventės metu
Nuotr. V. Sutkienės
Rugsėjo 15 d. – Lietuvos sąjūdžio 30-mečio minėjimas. Dalyvavo savivaldybės mero
pavaduotojas Albertas Brazas.
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Rugsėjo mėnesį Kelmės rajone vyko Europos paveldo ir Žydų kultūros dienų renginiai Kelmės
krašto muziejuje, Tytuvėnų piligrimų centre, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, Tytuvėnų
kultūros centre. Šių metų Europos paveldo dienų tema – „Atraskime šimtmečio paveldą“.
Europos paveldo dienų renginiuose dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Albertas Brazas
(nuotr. centre), Tarybos nariai. Renginio metu Kelmės krašto muziejuje vyriausiasis muziejininkas
Rimantas Serva pristatė svarbiausius Kelmės rajono kultūros paveldo objektus, susijusius su Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiu.

Europos paveldo ir Žydų kultūros dienų renginiuose
Nuotr. V. Kizio
Spalio 5 d. Kelmės kultūros centre vyko šventinis renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai
paminėti. Renginį organizavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos bendruomenė ir Kelmės rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Rajono mokytojus sveikino Lietuvos
Respublikos Seimo narys Juozas Rimkus, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Petras Račkauskas,
Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Albertas Brazas.

Mokytojų dienos minėjimas. Nuotr. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
Minint Lietuvos vietos savivaldos dieną sostinėje „Auksinės krivūlės“ apdovanojimais už
ryškiausias iniciatyvas ir darbus pagerbtos Lietuvos savivaldybės.
Spalio 12 d. tryliktus metus rengiamų „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų metu visos 14 šalies
ministerijų, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacija bei Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba paskelbė savo įsteigtų nominacijų laureatus ir įteikė joms apdovanojimus.
Taip pat buvo pagerbti trys labiausiai savivaldai nusipelnę asmenys. Už ypatingus nuopelnus Lietuvos
savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui buvo įteikti „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimai. Renginyje
dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis (nuotr. dešinėje), Prezidentūros bei Vyriausybės
atstovai, kiti garbūs svečiai.
Apdovanojimų renginyje dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,
Tarybos nariai, Administracijos atstovai (nuotr. kairėje).
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Kelmės rajono savivaldybės atstovai „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų renginyje
Spalio 17 d. Kelmės kultūros centre paminėta Vietos savivaldos diena. Minėjime dalyvavo Kelmės
rajono savivaldybės vadovai, tarybos nariai, seniūnaičiai, savivaldybės administracijos darbuotojai.
Pasidžiaugta nuveiktais darbais, pagerbti nusipelnę darbuotojai. Kelmės rajono savivaldybės meras
Vaclovas Andrulis pasveikino visus praėjusios Vietos savivaldos dienos proga, linkėjo sėkmingo darbo
vietos savivaldos labui ir įteikė padėkas ir atminimo dovanėles trims seniūnaičiams. Naujai išrinktiems
seniūnaičiams meras įteikė pažymėjimus.

Savivaldos dienos minėjimas Kelmės kultrūos centre
Nuotr. V. Sutkienės
Spalio 19 d. Kelmės kultūros centre vyko susitikimas su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu.
Kartu dalyvavo Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai.

Svečius pasveikino Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (nuotr. kairėje)
Nuotr. V. Sutkienės
Ministras supažindino žemdirbius su bendrąja žemės ūkio politika po 2020 m. Kalbėdamas apie
tiesiogines išmokas po 2020 m., pasisakė prieš BŽŪP biudžeto mažinimą. Kalbėta apie ateities viziją –
paramą be paraiškų už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius. Ministras supažindino su
Vyriausybės melioracijos programos įgyvendinimo planu (melioracijos sistemų nuosavybės santykių ir
atsakomybės pertvarkymu iki 2020 m.) ir finansavimo fondo būtinybe.

72
Spalio 26 d. popietę Pakražančio gimnazijoje rajono ūkininkai susirinko į tradicinę žemdirbių
šventę. Žemdirbius pagerbti atvyko rajono vadovai – meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas
Albertas Brazas, garbūs svečiai – Seimo narys Juozas Rimkus, Žemės ūkio ministro patarėjas Alvydas
Aleksandravičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos Plėtros padalinio vadovas Rimtautas Petraitis, Žemės ūkio rūmų organizatorius
žemdirbių savivaldai Kelmės rajone Albertas Mackevičius, rajono garbės pilietis, Kazachstano garbės
konsulas Lietuvoje Jonas Jagminas, garbės pilietis Zenonas Mačernius, Savivaldybės tarybos nariai.

Tradicinėje žemdirbių šventėje
Nuotr. V.Sutkienės
Šventės metu meras Vaclovas Andrulis padėkos raštais apdovanojo seniūnijų ūkininkus, konkurso
„Metų ūkis“ nugalėtojus.
Spalio 22–26 d. visoje Lietuvoje buvo vykdomas Vokiečių kalbos dienų projektas „O kaip
vokiškai?“, kurį inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Gėtės institutas,
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA). Kelmėje į projektą įsitraukė visos švietimo įstaigos,
kuriose mokiniai mokosi vokiečių kalbos. Visą savaitę rajono mokyklose vyko renginiai, skirti įvairaus
amžiaus mokiniams.
Vienas reikšmingiausių savaitės renginių Kelmės rajone ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje
buvo DSD I diplomų ir pažymėjimų įteikimas mokiniams, laikiusiems DSD I egzaminą.
Diplomų įteikimo dieną į Jono Graičiūno gimnaziją atvyko svečiai: Vokietijos ambasados
patarėjas kalbai, Centrinės užsienio švietimo sistemos valdybos (ZfA) vadovas Lietuvoje, vokiečių
kalbos koordinatorius Michaelis Brehmas, Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis,
Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Egidijus Ūksas, kurie pasveikino šventės dalyvius, kalbėjo
apie bendradarbiavimą su Vokietija. Mokiniams buvo įteikti asmeniniai Kelmės garbės piliečio prof. dr.
Volfgango fon Šteteno sveikinimai. Pasidžiaugta, kad mūsų rajone vykdoma kryptinga veikla
mokiniams padeda pasiekti gerų rezultatų. Tarptautinio vokiečių kalbos pirmosios pakopos diplomus
mokiniams įteikė meras Vaclovas Andrulis ir ponas Michaelis Brehmas.

Diplomų įteikimas
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Nuotr. V. Sutkienės
Spalio 29 d. 17 val. Savivaldybės tarybos nariai dalyvavo susitikime su Europos Parlamento nariu
Broniu Rope.
Spalio 30 d. Kelmėje surengta mokslinė praktinė konferencija „Vėžio prevencijos ir kontrolės
ateitis – palankūs sprendimai ir bendradarbiavimas“. Kelmės kultūros centre susirinkusiems
konferencijos dalyviams įžanginį žodį tarė rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (nuotr.
viduryje) ir sveikatos apsaugos viceministras Algimantas Šešelgis. Konferencijoje dalyvavo
Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto nariai.Vyko savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų asociacijos apdovanojimų „Metų specialistas“ ceremonija.

Nuotr. V. Sutkienės
Nuo lapkričio 6 d. savaitę vyko „Verslo dienų 2018“ renginiai. Jie prasidėjo Kelmės rajono
savivaldybėje surengtais Verslo pusryčiais. Rajono verslo aplinką ir verslo plėtros perspektyvas
savivaldos akimis meras Vaclovas Andrulis.
Lapkričio 8 d. Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Albertas
Brazas, Tarybos nariai, Kelmės miesto seniūnas Romas Atkočaitis kartu su verslininkais tradiciškai
Tūkstantmečio parke sodino medelius (nuotr.). Šiemet Kelmės turizmo ir informacijos verslo centras
mini 15 metų veiklos sukaktį – tad pasodinta 15 ąžuoliukų.

Ąžuoliukai pasodinti
Nuotr. V. Sutkienės
Lapkričio 16 d. Mockaičių kultūros namai minėjo veiklos 60 metų sukaktį. Šventiniame renginyje
dalyvavo ir kūrybinės sėkmės mums linkėjo Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis
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(nuotr. kairėje), Tarybos narys Stanislovas Baltrušaitis, Savivaldybės administracijos, Tytuvėnų
gimnazijos ir kultūros centro, Tytuvėnų apylinkių atstovai.

Mockaičių kultūros namų 60-metis
Lapkričio 15 d. verslo pusryčiuose Liolių seniūnijoje dalyvavo meras Vaclovas Andrulis ir mero
pavaduotojas Albertas Brazas. Savivaldybės vadovai siekė išgirsti problemas, su kuriomis susiduria
verslininkai, supažindinti juos su nustatytomis lengvatomis ir parama verslui.
Meras supažindino su verslininkams skirta parama iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo
programos, su pramoninėje zonoje esančiais sklypais, kuriuos galima įsigyti verslo veiklai vykdyti, ir su
numatytomis lengvatomis, kalbėjo, kad sklypų infrastruktūra nesutvarkyta. Seniau rajone gyvavusios
įmonės jas uždarius nebevystė veiklos, prarasta daug darbo vietų. Nors yra ir nemažai poslinkių – yra
įsisteigę apie 40 naujų įmonėlių, kurios suteikė darbą maždaug 220 darbuotojų. Jei apskrityje būtų didelė
konkurencinga įmonė, rajono gyventojai galėtų važinėti darbą didesniuose miestuose.
Meras kalbėjo apie vykusią verslo konferenciją, verslo pusryčius savivaldybėje. Kvietė kitais
metais aktyviau dalyvauti šiuose renginiuose.
Lapkričio 23 d. vyko iškilminga Kelmės sporto centro atidarymo šventė, kurioje dalyvavo daug
svečių, kelmiškių, moksleivių, sportininkų.
Atidarymo ceremonijoje kalbėjo ir susirinkusius sveikino Kelmės rajono savivaldybės meras
Vaclovas Andrulis, Administracijos direktorė Irena Sirusienė, rangovo atstovas Savivaldybės tarybos
narys Petras Račkauskas, Seimo narys Algirdas Butkevičius, Kūno kultūros ir sporto departamento
atstovas Arūnas Aidukas, Lietuvos regionų krepšinio lygos direktorius Aleksas Makulavičius, Lietuvos
kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ pirmininkas Kęstutis Levickas, Kelmės rajono garbės
pilietis, Kazachstano Respublikos garbės konsulas Jonas Jagminas, Seimo nario Juozo Rimkaus padėjėja
Janina Skeberdienė ir kiti svečiai.
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Sporto centro atidarymo šventė
Nuotr. V. Sutkienės
Lapkričio 28 d. Kelmės kultūros centre vyko Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos ir Kelmės
rajono neįgaliųjų draugijos 30-mečio minėjimas. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės
meras Vaclovas Andrulis (nuotr. kairėje), Tarybos nariai Kęstutis Bilius ir Ramūnas Baranauskas.

Neįgaliųjų žmonių dienos minėjimas
Nuotr. V. Sutkienės

TARYBOS NARIŲ, SAVIVALDYBĖS DELEGACIJŲ IŠVYKOS 2018 METAIS
Birželio 8–11 d. Kelmės rajono savivaldybės delegacija – mero pavaduotojas Tarybos narys
Albertas Brazas, Tarybos narys Stasys Lekšas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė
Laivienė ir Finansų skyriaus vedėja Vida Sinkevičienė – viešėjo pas partnerius Lenkijoje, Bilgorajuje,
kur buvo minimas miesto 440 metų jubiliejus ir 20 metų Bilgorajaus ir Kelmės bendradarbiavimo
sukaktis. Bendradarbiavimo sutartis buvo pasirašyta 1998 m. birželio 13 d.
Šventėje dalyvavo svečių delegacijos iš Čekijos, Vokietijos, Ukrainos, Slovakijos. Oficialus
priėmimas vyko Bilgorajaus kultūros centre, kur kelmiškiai susipažino su miesto vadovais, delegacijų
atstovais. Buvo parodytas filmas apie per 20 metų nueitą bendradarbiavimo kelią. Vicemeras A. Brazas
davė interviu miesto televizijai. Delegacija susipažino su didžiuliu miesto sporto kompleksu, lankėsi
mokyklose, darželiuose, laisvai miesto bendruomenei prieinamose sporto ir žaidimų aikštelėse, įrengtose
pagal Europos Sąjungos standartus. Vyko šaudymo turnyras tarp miestų partnerių. Dalyviai taiklią ranką
bandė įvairiomis šaudymo priemonėmis. Tarybos narys S. Lekšas šiame turnyre užėmė 3 vietą ir buvo
apdovanotas atminimo prizu.
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Savivaldybės delegacija Bilgorajuje
Rugpjūčio mėnesį Kelmės rajono savivaldybės delegacijos lankėsi užsienio šalių miestuose
partneriuose, su kuriais yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Draugiški ryšiai su užsienio
partneriais palaikomi keičiantis oficialiomis delegacijomis. Jos rugpjūtį lankėsi Miastko (Lenkija),
Novovolynske (Ukraina) ir Uogrėje (Latvija).
Rugpjūčio 2–6 d. Tytuvėnų seniūnijos delegacija, vadovaujama Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorės Irenos Sirusienės, lankėsi Lenkijoje, Miastko savivaldybėje. Apsilankyti
pagal bendradarbiavimo sutartį pakvietė Miastko savivaldybės burmistras Romanas Ramionas.
Tytuvėniškiams atstovavo seniūnas Romas Čerkauskas, Tytuvėnų gimnazijos direktorė Irma
Stankuvienė, seniūnaitis Edmundas Zaleckas, Tytuvėnų krašto bendruomenės pirmininkė Regina
Karašauskytė, Tytuvėnų apylinkių seniūnijos seniūnas Valdas Ivanauskas, VšĮ Tytuvėnų piligrimų
centro ūkvedys Virginijus Pikutis.
Miastko savivaldybėje aplankyta renovuota pradinė mokykla, apžiūrėti renovuoti socialinių
paslaugų tarnybos pastatai, susipažinta su teikiamomis socialinėmis paslaugomis gyventojams.
Lankytasi atnaujintoje miesto katilinėje. Su savivaldybės atstovais aptartas kitų metų jubiliejinis
Tytuvėnų ir Miastko dešimtmečio bendradarbiavimo minėjimas.
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Savivaldybės delegacijos viešnagė Miastko
Rugpjūčio 22–25 d. savivaldybės delegacija, vadovaujama Biudžeto ir investicijų komiteto
pirmininko Rimanto Motuzo, su oficialiu vizitu lankėsi Ukrainoje, Novovolynsko savivaldybėje. Kartu
vyko tarybos narys Vincas Metrikis ir UAB Kelmės vietinis ūkis direktorius Dainius Popovas.
Novovolynske dalyvauta Nepriklausomybės dienos minėjime, žuvusiųjų už Ukrainos laisvę pagerbimo
ceremonijoje, kituose renginiuose. Vizito metu aptarti savivaldybių bendradarbiavimo klausimai,
diskutuota Europos Sąjungos ateities klausimais, padaryti oficialūs pranešimai Novovolynsko
visuomenei.

Novovolynsko miesto šventėje
Rugpjūčio 24–25 d. mero pavaduotojo Alberto Brazo vadovaujama savivaldybės delegacija su
oficialiu vizitu lankėsi Uogrėje, Latvijoje. Kartu vyko tarybos nariai Egidijus Ūksas ir Gipoldas
Karklelis. Kelmės delegaciją kartu su delegacijomis iš Ukrainos, Baltarusijos, Estijos ir Suomijos priėmė
Uogrės miesto tarybos pirmininkas Egils Helmanis. Delegacija dalyvavo Uogrės miesto šventės
renginiuose, naujo vaikų darželio atidarymo iškilmėse, susipažino su naujais miesto infrastruktūros
objektais.

Savivaldybės tarybos nariai priėmime Uogrėje
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Rugsėjo 13–19 d. Kelmės rajono savivaldybės delegacija, kurią sudarė tarybos narys Ramūnas
Baranauskas, Tytuvėnų, Kražių, Šaukėnų seniūnijų seniūnai Romas Čerkauskas, Rolandas Karčiauskas,
Algimantas Šukys ir seniūnaitis Rimas Sakalauskas, Bendrojo priėmimo skyriaus vedėja Dalia
Miklovienė, rajono verslininkų atstovai, lankėsi pietų Austrijos Karintijos (Carinthia) krašto
seniūnijose.
Visą kelionės laiką delegaciją lydėjo ir vertėjavo Aldona Biedermann (kartu su vyru Alfredu
Biedermann, ne kartą viešėjusiu rajone), ilgą laiką dirbusi, vadovavusi Erasmus projektams ir juos
įgyvendinusi Kelmės rajone, o dabar – Austrijoje. Rajono delegacija aplankė Steuerberg seniūniją,
kurioje 20 visuomeninių organizacijų-judėjimų organizuoja įvairiapusį kultūrinį gyvenimą.
Administracijos vadovas – seniūnas Francas Petricas (Franc Petritz).

Steuerberg seniūnijoje
Kelmės delegacija lankėsi vienintelėje ir didžiausioje regione elektros energijos tiekimo
valstybinėje įmonėje KELAG. Atsakingas darbuotojas Marijus Liesingeris (Mario Liesinger)
supažindino su įmonės darbu, uraganų, liūčių, vėjų, potvynių, gaisrų, kitų stichinių reiškinių keliamų
problemų sprendimų būdais. Kelmiškiai susipažino su kokybės standartais, kompiuterinės įrangos baze,
jos naudojimu, lankėsi stichinių nelaimių stebėjimo ir valdymo centre.
Verslininkas Alfredas Supanzas (Alfred Supanz) lydėjo delegaciją į piečiausią Austrijos seniūnijos
miestelį prie pat Slovėnijos sienos Aisen Kapelį (Aisen Kappel). Seniūnijoje daug gyvulininkystės ir
medžio apdirbimo įmonių, seniūnijos teritorijoje įsikūrusiame žuvų auginimo ūkio tvenkiniuose
auginama pati brangiausia lašišinė žuvis – šiaurinis upėtakis. Sunkiausia užduotis ūkiui – išlaikyti
biologinius žuvies atitikimo kriterijus.

Žuvų auginimo ūkyje
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Kelmės delegacija lankėsi Fryzacho (Friesach) seniūnijoje, turinčioje geriausią infrastruktūrą
Karintijoje. Svečius sutiko XIII amžiaus rūbais apsirengę seniūnas Jozefas Kronicheris (Jozef
Kroniechner) ir bendruomenės nariai.

Friesach seniūnijoje
Kelmės delegacija turėjo galimybę susipažinti su unikalaus LEADER programos projekto
įgyvendinimu: 30–35 metus statyti pilį senoviniu, viduramžišku būdu. Pilis statoma jau penkti metai.
Kelmiškiai susitiko su Sankt Feito prie Glano (Sankt Veit an der Glan) rajono Micheldorfo
(Micheldorf) seniūnu Volfgangu Eberhardu (Wolfgang Eberhard), supažindinusiu su seniūnija, lankėsi
vienoje stambiausių privačių įmonių seniūnijoje – Hirt alaus darykloje, dalyvavo Veitensfeldo
(Weitensfeld) seniūnijos (Kelmės rajono Šaukėnų seniūnijos partnerė) organizuotoje derliaus nuėmimo
šventėje.
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Rugsėjo 14–16 d. Kelmės rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Vaclovo Andrulio,
su oficialiu vizitu lankėsi Vokietijoje. Kartu vyko tarybos nariai Egidijus Ūksas ir Saulius Mockus. Prof.
dr. barono Wolfgang von Stetten (Volfgango fon Šteteno), Kelmės rajono garbės piliečio, pilyje BadenoViurtembergo žemėje vyko Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 100 metų sukakties šventinis
minėjimas, kuriame prisiminti ir apžvelgti pastarojo šimtmečio įvykiai, diskutuota Europos Sąjungos
ateities klausimais.
Renginyje dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė, ūkio ministras Virginijus
Sinkevičius, Baltijos šalių ambasadoriai Vokietijoje, Vokietijos Bundestago nariai, LR Seimo narys
Kęstutis Masiulis. Renginio svečiai diskutavo apie praėjusio šimtmečio įvykius, Europos Sąjungos ateitį,
išreiškė paramą Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vystymuisi.

Delegacija prof. dr. barono Wolfgang von Stetten priėmime
Spalio 7–11 d. rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama Kelmės rajono savivaldybės mero
Vaclovo Andrulio, su oficialiu vizitu lankėsi Kazachstano Respublikoje. Delegaciją sudarė Kelmės
rajono savivaldybės garbės pilietis, verslininkas, Kazachstano garbės konsulas Lietuvoje Jonas
Jagminas, Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė, Tytuvėnų miesto seniūnas Romas
Čerkauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Tyliutė, rajono verslo atstovai.
Vizito tikslas – investicijų pritraukimas į Kelmės rajono savivaldybę bei verslo plėtros kontaktų paieška.
Rajono savivaldybės delegacija lankėsi Lietuvos ambasadoje, kur susitiko su Lietuvos
Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kazachstane Vytautu Naudužu, ambasados
darbuotojais. Glaudžius ryšius su Kazachstano Respublika palaikantis Kazachstano garbės konsulas
Lietuvoje Jonas Jagminas delegaciją lydėjo susitikimų metu Astanos, Kokšetau akimatuose
(savivaldybėse). Astanos akimas pristatė savo miesto plėtros prioritetus, pramonės vystymo zonas,
turizmo specialistas – turizmo paketus ir turizmo plėtros strategiją, kuri orientuota į renginių ir paslaugų
turizmą. Kelmės rajono delegacijos vadovas V. Andrulis pristatė rajoną ir jo investicijų aplinką.
Delegacija susitiko su „Kazinvest“ vadovu ir darbuotojais, atsakingais už verslo santykių plėtrą
tarp Kazachstano ir Lietuvos. Administracijos direktorė I. Sirusienė pristatė rajono verslo aplinką,
mokestines lengvatas kuriant verslą. „Kazinvest“ vadovas pateikė informaciją, kokiose verslo srityse
norėtų bendradarbiauti, kartu su delegacijos nariais diskutavo apie mokestinių lengvatų skirtumus tarp
abiejų šalių. Verslo atstovai apsikeitė kontaktais dėl bendradarbiavimo informacijos sklaidos klausimais.
Atsižvelgdama į Kelmės rajono specifiką, delegacija lankėsi Kokšetau ir Burabajuje, kur aptarė
žemdirbystės, trąšų ir chemijos naudojimo klausimus, apžiūrėjo naudojamas technologijas. Verslo,
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turizmo ir informacijos centre pasidalyta informacija, kontaktais, įsiklausyta į vietos atstovų poreikius
plėtojant bendradarbiavimą, aptartos aktualios verslo sritys.
Kelmės rajone vienas iš prioritetų yra turizmas, todėl buvo apsilankyta Burabajaus (buv. Borovojė)
kurortiniame miestelyje, kuris yra pagrindinis gamtos turizmo objektas Kazachstano Respublikoje.

Astanos akime
Kelmės rajono bendruomenių atstovai – pirmininkai ir nariai, minėdami Lietuvos atkūrimo
šimtmetį ir neseniai praėjusią Vietos savivaldos dieną, kartu su Kelmės rajono savivaldybės meru
Vaclovu Andruliu dalyvavo pažintinėje-edukacinėje išvykoje, į kurią vyko ir Tarybos atstovai. Kelionės
tikslas – susipažinti su Zarasų rajono Šlyninkos bendruomenės veikla, jos bendradarbiavimu su Zarasų
rajono savivaldybe. Lankytasi Latvijoje, Agluonoje.

Išvykos akimirkos
Nuotr. V. Sutkienės
TARYBOS NARIŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2018 metais Druskininkuose, VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“
organizuotame seminare Savivaldybių tarybų nariams dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos
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nariai: Ona Granickienė, Rimantas Motuzas, Zenonas Mačernius, Egidijus Ūksas. Seminare buvo
nagrinėjamos bendravimo su žiniasklaida, su gyventojais, konfliktinių situacijų valdymo ir kitos temos.
Tarybos nariai dalyvavo vienos dienos Savivaldybės administracijos organizuotuose seminaruose
aktualiais savivaldos, viešųjų pirkimų ir kitais klausimais.
––––––––––––––––––––––

