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ĮVADAS
Kelmės rajono savivaldybės administracija rengdama 2017 metų veiklos planą vadovavosi
Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.
1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T- 392(E) „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono
savivaldybės 2017–2019 m. strateginiu veiklos planu, 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340
patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu. Plane
formuluojami 2017 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo
šaltiniai joms įgyvendinti.
Metinio veiklos plano rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio
planavimo ciklu. Metinis veiklos planas parengtas remiantis 2017–2019 m. strateginiu veiklos planu,
siekiant išsaugoti planavimo dokumentų susietumą bei efektyviai panaudoti turimus finansinius,
materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir
atsiskaitymą už rezultatus.
Metinį veiklos planą sudaro septynios įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios
programos:
1. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa.
2. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa.
3. Kultūros ir sporto programa.
4. Socialinių paslaugų programa.
5. Sveikos visuomenės programa.
6. Švietimo veiklos programa.
7. Savivaldybės valdymo programa.
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Eil.
Nr.
1

Programa

Koordinatorius

Ekonominės aplinkos Strateginio planavimo ir
ir investicijų
investicijų skyrius
programa

Eil.
Nr.
1.1

Tikslas
Išvystyta turizmo
infrastruktūra

Koordinatorius
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Eil. Nr.
1.1.1

Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2017 m. metinis veiklos planas
Uždavinys
Koordinatorius
Eil. Nr.
Gerinti turizmo infrastruktūrą
Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.1.1.3

1.1.1.12

1.1.1.17
1.1.2

Išsaugoti kultūros paveldo
objektus, pritaikant juos
viešosioms reikmėms

Architektūros ir urbanistikos skyrius

1.1.2.1
1.1.2.11
1.1.2.12

1.2

2

Infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos programa

Statybos ir infrastruktūros 2.1
skyrius

Palankios sąlygos
verslumui ir
visuomeninėms
organizacijoms

Darni viešoji
infrastruktūra

Turto valdymo skyrius

Statybos ir infrastruktūros
skyrius

1.1.2.15
1.1.3.6

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie
dviračių ir pasivaikščiojimo takų) ir vandens telkinių
(vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra

Architektūros ir urbanistikos skyrius

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione
Sakralinių objektų renovavimas
Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams
Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams
Paveldosaugos programos įgyvendinimas
Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos
įgyvendinimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Architektūros ir urbanistikos skyrius

Skleisti informaciją ir formuoti Architektūros ir urbanistikos skyrius
patrauklų rajono įvaizdį

1.2.1

Skatinti žemės ūkio ir verslo
vystymąsi

Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius

1.2.1.1
1.2.1.2

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa
Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Turto valdymo skyrius

1.2.2

Gerinti visuomeninių
organizacijų veiklos kokybę

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

1.2.1.3
1.2.2.2

Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas
Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Turto valdymo skyrius

2.1.1

Plėtoti kaimo infrastruktūrą

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

1.2.2.19
2.1.1.1
2.1.1.2

Vietos bendruomenių skatinimas ir aktyvinimas
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas
Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms
(perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti

Turto valdymo skyrius
Statybos ir infrastruktūros skyrius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

2.1.2

Planuoti Kelmės rajono
teritorijos plėtrą

Architektūros ir urbanistikos skyrius

2.1.2.7
2.1.2.24

Žemės sklypų kadastriniai matavimai
Architektūros ir urbanistikos skyrius
Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių Architektūros ir urbanistikos skyrius
praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių
praplėtimo detaliojo plano parengimas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės
Architektūros ir urbanistikos skyrius
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

2.1.2.27

2.1.2.29

Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, Architektūros ir urbanistikos skyrius
parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų
rengimas
Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių
Architektūros ir urbanistikos skyrius
įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos
parengimas
Vaikų žaidimo aikštelių inventorizacija
Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.1.2.30

Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas

Turto valdymo skyrius

2.1.2.31

Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo
sistemos sukūrimas
Daugiabučių
namų rėmimo programa

Turto valdymo skyrius

2.1.2.28

2.1.3

2.1.4

Renovuoti daugiabučius namus, Turto valdymo skyrius
plėtoti socialinį būstą
Plėtoti viešąją infrastruktūrą

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.1.3.1
2.1.3.4
2.1.3.8.
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.4.15
2.1.4.21
2.1.4.22
2.1.4.23
2.1.4.24

Saugi ir švari aplinka Statybos ir infrastruktūros
skyrius

Koordinatorius

Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios
rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

1.1.3

2.1.2.25

2.2

Priemonė

2.2.1

2.2.2

Plėsti ir modernizuoti šilumos
ūkį

Sutvarkyti bei modernizuoti
vandens ir nuotekų tinklus

Starteginio planavimo ir investicijų
skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.1.4.27

Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.1.4

Kelmės miesto viešųjų įstaigų energetinių savybių
gerinimas

Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

2.2.1.6

Viešųjų pastatų energetinio vartojimo efektyvumo
didinimas

Starteginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.16
2.2.2.20

Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos
infrastruktūros gerinimas
Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros
gerinimas
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono
savivaldybėje.
Liolių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas

Savivaldybės gydytoja
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
įgyvendinimas
Atliekų surinkimas ir tvarkymas
Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav.
Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas

Turto valdymo skyrius

Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)
Kelmės rajono šilumos ūkio specialiojo ir atsinaujinančių
išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų
rengimo paslauga

Starteginio planavimo ir investicijų skyrius
Strateginio planavimos ir investicijų skyrius

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.2.25
Turto valdymo skyrius

2.2.3.1
2.2.4.1
2.2.3.12

2.2.4

Turto valdymo skyrius
Turto valdymo skyrius

2.1.4.26

2.2.2.22

Valyti vandens telkinius ir
mažinti aplinkos taršą

Turto valdymo skyrius
Turto valdymo skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Turto valdymo skyrius
Turto valdymo skyrius
Statybos ir infrastruktūros skyrius

Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Tytuvėnų
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
mieste
Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.21

2.2.3

Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose
Socialinio būsto plėtra Kelmėje
Prekyviečių ir pirčių išlaikymas
Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra
Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo
darbai
Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas
Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų
atnaujinimas
Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime

Modernizuoti inžinerinio
Starteginio planavimo ir investicijų
aprūpinimo sistemų
skyrius
infrastruktūrą, panaudojant
alternatyvius energijos šaltinius

2.2.4.7.
2.2.4.8

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Turto valdymo skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Turto valdymo skyrius
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Eil.
Nr.
1

Programa

Koordinatorius

Ekonominės aplinkos Strateginio planavimo ir
ir investicijų
investicijų skyrius
programa

Eil.
Nr.
1.1
2.3

Tikslas
Išvystyta turizmo
infrastruktūra
Subalansuota
Kelmės rajono
susisiekimo
infrastruktūra

Koordinatorius

Eil. Nr.

Architektūros ir
1.1.1
2.2.5
urbanistikos skyrius
Statybos ir infrastruktūros
2.3.1
skyrius
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Uždavinys
Koordinatorius
Eil. Nr.
Gerinti turizmo
Architektūros
ir urbanistikos skyrius
Tvarkyti
seniūnijųinfrastruktūrą
aplinką
Turto
valdymo skyrius
Kelmės rajone
Plėtoti ir modernizuoti kelių ir
Statybos ir infrastruktūros skyrius
takų tinklą

Priemonė

Koordinatorius

2.2.5.3

Viešųjų darbų vykdymas

Turto valdymo skyrius

2.3.1.5

Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo Statybos ir infrastruktūros skyrius
saugumo priemones

2.3.1.7

Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.29

Kražių sen. Karklėnų k. Mokyklos g. kapitalinis remontas,
įrengiant asfaltbetonio dangą
Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai
Asfaltbetonio dangos remontas
Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir
pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (I etapas)
Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k.
Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų g. dalies rekonstrukcija
įrengiant asfaltbetonio dangą
Kelmės r. Tytuvėnų a. s. Pašiaušės k. Dvaro g. ir Pavydų
k. Liepų g. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio
dangą
Automobilių stovėjimo aikštelės Kelmės m. Liolių g.
statyba

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.53

Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.54

Pievų g. Kelmės m. rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.55

Kitų inžinerinių statinių paskirties tilto per Varmės upę
Užvarmio k. Šaukėnų sen. kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.58

Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Kelias 4617 - Kražiai"
kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.59

Kelių saugumo audito atlikimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.60

Kelių paskirties kelio Už-51 Pagririškių k. Užvenčio sen.
kapitalinis remontas (pralaidos remontas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.61

Kelių (gatvių) paskirties Meškinės g. Pašiaušės k. Kelmės Statybos ir infrastruktūros skyrius
r. kapitalinis remontas

2.3.1.63

Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės
mieste rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.64

Gatvių paskirties B. Laucevičiaus gatvės dalies Kelmės
mieste kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

3.1.1.1

Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
g. 73, rekonstravimas

3.1.3.1
3.1.3.6
3.1.3.7
3.1.3.9
3.2.1.3

Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas
Kultūrinės veiklos finansavimas
Literatūrinių premijų finansavimas
Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas
Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas.
Kelmės sporto centro salės statyba)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Strarteginio planavimo ir investicijų skyrius

3.2.1.12.

Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos
Budraičių kaime

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3

Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą irsportą Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
projektų finansavimas

4.1.1.4

Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

4.1.2.3
4.1.2.10

Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas

Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius

4.1.2.15

Smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programa

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.17

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo
funkcijos vykdymas

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.1

Paramos mirties atveju išmokėjimas laidojančiam asmeniui Socialinės paramos skyrius
Socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
skyrimas ir mokėjimas, kredito paimto daugiabučiui namui
atnaujinti ir palūkanų apmokėjimas

4.1.3.2

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia
finansavimas socialinės globos įstaigose
Parama mokinio reikmėms įsigyti
Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimas
Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos
vykdymas
Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms
mokėti
Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas
Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų),
susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.11

Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus
susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas

Turto valdymo skyrius

4.1.3.13

Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems,
neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus
Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos
įgyvendinimas

Socialinės paramos skyrius

Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų
finansavimas

Savivaldybės gydytoja

2.3.1.31
2.3.1.32
2.3.1.36
2.3.1.44

2.3.1.49

2.3.1.52

3

Kultūros ir sporto
programa

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

3.1

Sustiprintas rajono
kultūros potencialas

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius

3.1.1

3.1.3

3.2

4

Socialinių paslaugų
programa

Socialinės paramos
skyrius

4.1

Gyventojų
užimtumas kūno
kultūra ir sportu

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius

Išvystytos socialinės Socialinės paramos skyrius
paslaugos

3.2.1

Įkurti, renovuoti ir
modernizuoti kultūros įstaigas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Finansuoti kultūros įstaigų
veiklą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Atnaujinti rajono sporto
infrastruktūrą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.2.2

Sudaryti palankias sąlygas
sportinės veiklos plėtrai

4.1.1

Kurti, renovuoti ir modernizuoti Socialinės paramos skyrius, vedėja
socialines paslaugas teikiančias Reda Každailienė
įstaigas
Gerinti socialinių paslaugų
Socialinės paramos skyrius
kokybę ir jų prieinamumą

4.1.2

4.1.3

Teikti socialinę paramą,
išmokas ir kompensacijas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.3
4.1.3.5
4.1.3.6
4.1.3.7
4.1.3.8
4.1.3.10

4.1.3.14
5

Sveikos visuomenės
programa

Administracijos
vyriausioji gydytoja

5.1

Kokybiškos
sveikatos priežiūros
paslaugos

Savivaldybės gydytoja

5.1.1

Modernizuoti sveikatos įstaigas Savivaldybės gydytoja

5.1.2

Įgyvendinti visuomenės
Savivaldybės gydytoja
sveikatos programas, finansuoti
projektus

5.1.2.1

Statybos ir infrastruktūros skyrius
Statybos ir infrastruktūros skyrius
Statybos ir infrastruktūros skyrius
Statybos ir infrastruktūros skyrius

Statybos ir infrastruktūros skyrius

Statybos ir infrastruktūros skyrius

Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius
Socialinės paramos skyrius

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Eil.
Nr.
1 6

Programa

Koordinatorius

Ekonominės
aplinkos Strateginio
planavimo
Švietimo veiklos
Švietimo, kultūros
ir ir
ir investicijų
investicijų
skyrius
programa
sporto
skyrius
programa

Eil.
Nr.
1.1
6.1

Tikslas

Koordinatorius

Eil. Nr.

Išvystyta turizmo
Architektūros
1.1.1
Kokybiškos
mokymo Švietimo,
kultūros irirsporto 6.1.1
infrastruktūra
urbanistikos
ir ugdymo
paslaugos
skyriusskyrius
6.1.3
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Uždavinys
Koordinatorius
Eil. Nr.
Gerinti
turizmo irinfrastruktūrą Švietimo,
Architektūros
ir urbanistikos
skyrius
Įkurti,
renovuoti
kultūros
ir sporto skyrius
Kelmės
rajonepaslaugas
modernizuoti
ugdymo
teikiančias įstaigas
Gerinti švietimo paslaugų
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
kokybę

Priemonė

Koordinatorius

Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos
įgyvendinimas)
Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas
Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono
Prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje
įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

6.1.3.18

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi
organizavimas

St. Jokubauskas

6.1.3.19

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslo
priemonėmis
Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos
sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

6.2.1.3
6.2.1.7
7.1.1.7

Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)
Jaunimo centro veiklos finansavimas
Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų
griovimo ir naujų garažų statyba

Jaunimo reikalų koordinatorė
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Turto valdymo skyrius

7.1.3.1

Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės
įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas

Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.3.2
7.1.3.3

Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas
Reprezentacinės išlaidos

Bendrasis priėmimo skyrius
Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.5.1
7.1.5.3

Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas
Savivaldybės administracijos padalinių veiklos
finansavimas
Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo
lėšų vykdymas
Mero fondas
Paskolų grąžinimas laiku
Palūkanų už paskolas mokėjimas
Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės
registrui teikimas
Archyvinių dokumentų tvarkymas
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui

Bendrasis priėmimo skyrius
Turto valdymo skyrius

Jaunimo teisių apsauga
Vaiko teisių apsauga
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės
funkcijos atlikimas
Civilinės būklės aktų registravimas
Pirminės teisinės pagalbos teikimas
Mobilizacijos administravimas
Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas
Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo
finansavimas
Prevencinės akcijos, programos
Civilinės saugos organizavimas

Jaunimo reikalų koordinatorė
Vaiko teisių apsaugos skyrius
Teisės ir personalo skyrius

6.1.3.6
6.1.3.8
6.1.3.12
6.1.3.17

6.2

7

Savivaldybės
valdymo programa

Teisės ir personalo
skyriaus

7.1

Patraukli veikla
jaunimo saviraiškai

Efektyvus
savivaldybės darbo
organizavimas

Švietimo, kultūros ir sporto 6.2.1
skyrius

Teisės ir personalo skyrius

Skatinti jaunimo organizacijų
veiklą ir bendradarbiavimą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

7.1.1

Racionaliai valdyti savivaldybės Turto valdymo skyrius
turtą

7.1.2

Planuoti ir koordinuoti
savivaldybės veiklą

Strateginio planavimo ir investicijų
skyrius

7.1.3

Plėsti informacines
technologijas ir paslaugas
savivaldybėje

Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.4

7.1.5

6.2.1.1

Jaunimo reikalų koordinatorė

Užtikrinti sistemingą mokymąsi Teisės ir personalo skyrius
ir tarpžinybinį
bendradarbiavimą
Vykdyti savivaldybės funkcijas

Finansų skyrius

7.1.5.5

7.1.6

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Vykdyti valstybines funkcijas
(perduotas savivaldybei)

Teisės ir personalo skyrius

7.1.5.6
7.1.5.7
7.1.5.8
7.1.6.1
7.1.6.2
7.1.6.3
7.1.6.4
7.1.6.5
7.1.6.6
7.1.6.7
7.1.6.9
7.1.6.11
7.1.6.12
7.1.6.13
7.1.6.14
7.1.6.15

Finansų skyrius
Bendrasis priėmimo skyrius
Finansų skyrius
Finansų skyrius
Civilinės metrikacijos poskyris
Civilinės metrikacijos poskyris
Turto valdymo skyrius

Civilinės metrikacijos poskyris
Teisės ir personalo skyrius
Teisės ir personalo skyrius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Socialinės paramos skyrius
Teisės ir personalo skyrius
Teisės ir personalo skyrius

2

Kodas
3

Pavadinimas
4

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

5

6

Asignavimų
valdytojas

1

Planinis
terminas

Priemonė

Finansavimo
šaltinis

Tikslas

Uždavinys

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

7

8

Matavimo rodiklis

2017 m.
tūkst. Eur.
9

Rodiklio pavadinimas

10

Atsakingas
Mato
vnt.

Reikšmė

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

11

12

13

1.1.1.3

1.1.1.12

Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų
gamtoje (prie dviračių ir
Poilsio aikštelės prie Kubilių piliakalnio įrengimas. Automobilių stovėjimo
pasivaikščiojimo takų) ir vandens
aikštelės įrengimas, pavėsinių, suoliukų pastatymas, naujų laiptų į
telkinių (vandens turizmo trasų)
piliakalnį įrengimas.
įrengimas ir priežiūra

2017-01-01 2017-12 -31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

1.1.1.17

Savivaldybes jungiančios turizmo
informacinės infrastruktūros plėtra
Šiaulių regione

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-LVPA-R821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“ finansavimą. Projekto metu bus
įrengta informacinė sistema: informaciniai stendai ir nurodomieji ženklai į
lankytinas vietas ir sukurti bendri regioniniai turizmo maršrutai. Po
projekto įgyvendinimo sulauksime daugiau turistų, palengvės lankytinų
vietų pasiekiamumas ir padidės lankomumas.

SB(KF)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

ESU

%

Įrengų poislio aikštelių skaičius

vnt.

I-III

1

I-IV

80

I-IV

15,0
0,0

Vilmantas Kizis

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Įrengtų informacinių priemonių
skaičius

vnt.

7,5

SB

Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Vilmantas Kizis

41,4

ESU
2017-01-01 2017-12-31

Projekto įgyvendinimo laipsnis

160,0

VB(KPPP)

2017-01-01 2017-12 -31

127,0

14

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

35
Projektu „Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės
teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ siekiama
sutvarkyti centrinę Tytuvėnų miesto aikštę, įrengti takus, apšvietimą,
suoliukus, sutvarkyti želdinius, atlikti kitus darbus. Projektą įgyvendinti
planuojame iki 2017 metų liepos 1 d.

Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir
šalia esančios rekreacinės teritorijos
sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

Atsakingi vykdytojai

Vilmantas Kizis

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

350,90

Vilmantas Kizis

1.1.2.1

1.1.2.11

1.1.2

1.1.2.12

Sakralinių objektų renovavimas

Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios komplekso parengtos galimybių
studijos finansavimas iš savivaldybės biudžeto, siekiant pritraukti
investicijas. Kitų sakralinių objektų remonto, apsaugos įrenginių įsigijimo
išlaidų finansavimas.

Kelmės dvaro ansamblio parko
sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

Numatomos pagrindinės veiklos: planuojama atkurti ir sutvarkyti Kelmės
dvaro ansamblio sodybos teritoriją ir parką užtikrinant tinkamą jų
planavimą, atkuriant istoriškai susiformavusias parko kompozicijas,
parko medžius, želdinius, buvusią mažąją architektūrą, kūdrų sistemas,
gėlynus, pašalinant aplinką žalojančius ir estetinį vaizdą gadinančius
apleistus statinius, sutvarkyti pasivaikščiojimo takelius, įrengti apžvalgos
aikštelę.

2017-01-01 2017-12 -31

Bus sutvarkyta Kelmės dvaro sodybos parterinė dalis, pritaikyta
renginiams ir kultūrinio turizmo reikmėms. Bus įrengti pasivaikščiojimo
takai, nauja kelio danga, teritorijos apšvietimas, įrengta kita mažoji
architektūra. Projektas finansuojamas regioninio planavimo būdu.
Projekto tikslas – kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis
susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų
mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą.

2017-01-01 2017-12 -31

Kelmės dvaro sodybos parterinės
dalies sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

SB

2017-01-01 2017-12 -31

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

30,0

vnt.

5

I-IV

0

I-IV

0,0

VB(VBL)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
ESU

ESU

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

25,0

SB(KF)

VB(ES)

Paremtų religinių bendruomenių
skaičius

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti
įvairaus teritorinio lygmens
kraštovaizdžio arealai

vnt.

50,0

Dalius Vaitkevičius

10,0

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto įgyvendinimo laipsnis

Proc.

50

I-IV
Vilmantas Kizis

SB(KF)

1.1.2.15

Paveldosaugos programos
įgyvendinimas

Paveldosaugos programa skirta rajono kultūros paveldo objektų priežiūrai
ir tvarkybos darbams, kultūros paveldo objektų populiarinimui, su tuo
susijusių renginių organizavimu, viešinimo priemonėmis. 2015 metais
planuojamas Pašimšės gynybinių įtvirtinimų tvarkybos darbai; avarinės
būklės pastato Sodų g. 1, Tytuvėnuose, ardymo darbai.

2017-01-01 2017-12 -31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms - iš viso:

Sutvarkytų parkų skaičius.

vnt

1

I-IV

Įrengtų stendų skaičius

vnt

1

I-IV

Sutvarkytų zonų skaičius skaičius

vnt

1

I-IV

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis

25,0

140,0

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis

2

Kodas
3

1.1.1.3
1.1.3.6

Pavadinimas
4

Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir
šalia esančiosryšių
rekreacinės
teritorijos
Tarptautinių
plėtojimas
ir
sutvarkymas
ir pritaikymas
turizmo
programos
įgyvendinimas
visuomenės poreikiams

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

5

6

Turizmo
Kelmės
rajono
turizmo
objektams
Projektu programa
„Tytuvėnųskirta
miesto
centrinės
aikštės
ir šalia
esančiospopuliarinti
rekreacinės
šalies ir užsienio
šalių turistams.
Programą
sudaro poreikiams“
dalyvavimas siekiama
teritorijos
sutvarkymas
ir pritaikymas
visuomenės
tarptautinėse
turizmo
parodose,
leidiniai
apie
Kelmės
rajono
lankytinus
sutvarkyti centrinę
Tytuvėnų
miesto
aikštę,
įrengti
takus,
apšvietimą,
objektus,
turizmo
informacijos
pateikimo
elektroninėje
erdvėje
vystymas.
suoliukus, sutvarkyti želdinius, atlikti kitus darbus. Projektą įgyvendinti
Bendrų projektų
kartu
su užsienio
įgyvendinimas, tarptautiniai
planuojame
iki 2017
metų
liepos 1 partneriais
d.
vizitai, svečių priėmimas ir apgyvendinimas Kelmės rajone.

2017-01-01 -2017-01-01
2017-12 -31
-31
2017-12

Asignavimų
valdytojas

1

Planinis
terminas

Priemonė

Finansavimo
šaltinis

Tikslas

Uždavinys

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

7

8

SB

Kelmės rajono
rajono
Kelmės
savivaldybės
savivaldybės
administracija
administracija

Matavimo rodiklis

2017 m.
tūkst. Eur.
9

59,0

Reikšmė

Atsakingi vykdytojai

12

13

14

vnt

7500

I-IV

%
vnt

1000

I-III
I-IV

11

Apsilankiusių turistų skaičius

Projektoleidinių
įgyvendinimo
Išleistų
skaičiuslaipsnis

Rodiklio pavadinimas

10

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Rimantas Dobrovolskis
Priimtų užsienio delegacijų
skaičius

Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį - iš viso:

Atsakingas
Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Mato
vnt.

vnt

15

I-IV

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

59,0

Vilmantas Kizis

Išvystyta turizmo infrastruktūra - iš viso:

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

549,90

Vilmantas Kizis

1.2.1.1

1.2.1.2

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros
programa

Teikiama parama žemės ūkio verslo projektams, žemės ūkio renginiams
finansuoti, žemės ūkio kooperacijai remti, dirvožemio išlaidoms iš dalies
kompensuoti.

Smulkaus ir vidutinio verslo programos Teikiama parama verslo įmonėms: apmokamos paskolų palūkanos,
įgyvendinimas
įmonių steigimo išlaidos, švietimo priemonės, įrangos įsigijimas.

2017-01-01 2017-12 -31

2017-01-01 2017-12 -31

SB

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

24,5

Suteikta parama žemės ūkio
subjektams

vnt.

15

I-IV

Organizuojamaų renginių skaičius

vnt.

12

I-IV

Mokymų dalyvų skaičius

vnt.

30

I-IV

Paremtų verslo subjektų skaičius

vnt.

10

I-IV

Parengtų paraiškų skaičius

vnt

7

I-IV

Parengtų investicinių projektų
skaičius

vnt

5

I-IV

Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
Joana Miliauskienė

72,5

Turto valdymo skyrius

Salomėja Ramanauskienė
1.2.1

57,0

SB
1.2.1.3

Projektų dokumentacijos rengimas ir
jų finansavimas

Investicinių projektų, paraiškų rengimas, projektų dokumentacijos
finansavimas, ES lėšomis renovuotų objektų draudimas, įteisinimas,
dalinis projektų koofinansavimas ir kitos išlaidos atsiradusios projekto
įgyvendinimo metu atsiradusios.

2017-01-01 2017-12 -31

PF

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

KT

Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi - iš viso:

Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

Lina Urbelytė
Strateginio planavimo ir
investicijų skyrius

154,0

Lina Urbelytė

1.2

1.2.2.2

Kelmės rajono savivaldybės
organizacijų rėmimas (VO)

Organizacijų rėmimas. Lėšos, skirtos bendrijų mokesčiui finansuoti.

Vietos bendruomenių skatinimas ir
aktyvinimas

Siekiama sudaryta vietos bendruomenės tarybą (VBT ), kurios veiklos
tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene priimti sprendimus
dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo
tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius. Tinkamos
finansuoti laikomos VBT sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios
vietos bendruomenių viešuosius poreikius:pažeidžiamų bendruomenės
narių ir grupių poreikių tenkinimas;vaikų ir jaunimo užimtumas;kultūriniai
ir švietėjiški renginiai;viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas;sportas
ir sveikatinimas;bendruomenės veiklos organizavimas;kitos, vietos
bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvos.

1.2.2
1.2.2.19

2017-01-01 2017-12 -31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

49,2

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

22,3

Turto valdymo skyrius
Paremtų organizacijų skaičius

%

49

I-IV
Salomėja Ramanauskienė

Turto valdymo skyrius
2017-01-01 2017-12 -31

VB(VBL)

Įgyvendintų projektų skaičius

vnt

12

III-IV

Salomėja Ramanauskienė

Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę - iš viso:

Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms - iš viso:

71,5

225,5

Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
Joana Miliauskienė
Turto valdymo skyrius
Viada Ulvydienė

Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Valstybės spec. tikslinė dotacija
Mokinio krepšelio lėšos
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus
Valstybės biudžeto lėšos
VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Bendrosios dotacijos kompensacija
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
Kitos lėšos
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

SB
SB(KF)
SB(S)
SB(AA)
VB(TD)
VB(M)
VB(SB)
VB(LRV)
VB(VBL)
VB(VIP)
VB(ES)
VB(KPPP)
VB(BDK)
ESU
KT
PF

451,70
40,0

22,3
0,00
160,0
101,4
0,0

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

3

Pavadinimas

4

Aprašymas

5

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

6

7

8

2.1.1.1

Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, autobusų
stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio
dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2017-01-01 2017-12-31

2.1.1.2

Valstybės biudžeto lėšos melioracijai
valstybinėms (perduotoms savivaldybei)
funkcijoms atlikti

Minimaliai užtikrinti valstybei priklausančių hidrotechninių statinių,
melioracijos statinių funkcionavimą, avarinių gedimų šalinimą

2017-01-01 2017-12-31

2.1.1

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

2017 m.

Atsakingas

Reikšmė

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

11

12

13

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose

km

1595,16

Įdiegtų priemonių skaičius

vnt.

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

10

tūkst. Eur.
9

Administracijos vnt.
14
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

0
123
Mantas Ralys

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

28,5

VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

231,0

Plėtoti kaimo infrastruktūrą - iš viso:

Savininkas

I-IV

Valstybės biudžeto lėšų
melioracijai valstybinėms
(perduotoms savivaldybei)
funkcijoms atlikti
įsisavinimo laipsnis

Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
%

100

I-IV
Remigijus Reimeris

Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius

259,5

Joana Miliauskienė

2.1.2.7

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Kelmės miesto bendrojo plano
pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui)
2.1.2.24
ir Kelmės miesto civilinių kapinių
praplėtimo detaliojo plano parengimas

Žemės sklypų kadastriniai matavimai

Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimui reikia pakeisti teritorijos
naudojimo paskirtį, kuri Kelmės miesto bendrajame plane numatyta
kaip žemės ūkio paskirties teritorija, suformuoti bendro naudojimo
teritoriją civilinių kapinių eksploatavimui. Atlikus Kelmės miesto
bendrojo plano pakeitimus, bus rengiamas detalusis planas Kelmės
miesto civilinių kapinių teritorijos suformavimui. Vėliau bus pradėtos
žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

7,0

Atliktų sklypų kadastrinių
matavimų skaičius

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

I-IV

vnt

Parengtų detaliųjų planų
skaičius

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

11,0

Architektūros ir
urbanistikos skyrius
Virginija Kneižienė

10,0
vnt

1

12
Atsiradus Kelmės rajono savivaldybės administracijos poreikiui rengti
Kompleksinio teritorijų planavimo
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (rengti, keisti ar
2.1.2.25 dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir
koreguoti bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus), rengti
pertvarkymo projektų rengimas
žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

30

Virginija Kneižienė

Patikslintų bendrųjų planų
skaičius
2017-01-01 2017-12-31

vnt.

Atliktų teritorijos planavimo
projektų

I-IV
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

vnt

Virginija Kneižienė

Grąžinamų natūra, perduodamų
nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų
2.1.2.27
ar išnuomojamų žemės sklypų planų
rengimas

Įsakymu nustatyti lėšų naudojimo prioritetai: grąžinamų natūra,
perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar
išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams ar žemės valdos
projektams, žemės sklypų planams rengti, savivaldybių patikėjimo
teise valdomų išnuomojamų valstybinės žemės sklypų individualiam
vertinimui atlikti, valstybinės žemės sklypams įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre, apmokėti; nesant lėšų poreikio
įvardytiems darbams ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos
inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.

2

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

10,0

SB
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

Parengtų planų skaičius

vnt

2,0

VB

Virginija Kneižienė

1

Kelmės rajono savivaldybės bendrojo
plano sprendinių įgyvendinimo
2.1.2.28
stebėsenos (monitoringo) ataskaitos
parengimas

Vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsniu,
savivaldybė privalo nuolat atlikti kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną . Savivaldybės lygmens
kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo
stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau kaip kas 2 metai (kaupti ir
analizuoti informaciją, stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos
raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo
dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengti stebėsenos ataskaitą)

I-IV

I-IV
Architektūros ir
urbanistikos skyrius

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

7,0

Parengtų planų skaičius

vnt

Virginija Kneižienė

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
Planinis
terminas

3

Pavadinimas

4

2.1.2.29 Vaikų žaidimo aikštelių inventorizacija

2.1.1.1

Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

2.1.1

2.1.2.30

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

2

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Tikslas
1

Uždavinys

Priemonė

5

6

7

8

Miestų ir gyvenviečių
viešasis
ūkisžaidimo
– kelių,aikšteles
gatvių žvyravimo,
kelių
ir
Numatoma
inventorizuoti
vaikų
daugiabučių
namų
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
kiemuose
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, autobusų
stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio
dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Aprašymas

Savivaldybės turto inventorizacija ir
įteisinimas

Turto rinkos nustatymas - geodeziniai skylpų matavimai,
inventorizacijos atlikimas, teisinės registracijos, objektų įregistravimas
ir išregistravimas , valstybinės nuosavybės ir pasitikėjimo teisės į
sklypą įregistravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventorizaciją
ir teisinę registraciją. (Elektros pastočių vertinuimui)

Kapinių informacijos skaitmeninimo ir
duomenų valdymo sistemos sukūrimas

Sukurta sistema skirta kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie
kapines. Kapinių duomenų įvedimas ir apdorojimas yra paprastas ir
pritaikytas bet kokio amžiaus vartotojams. Sistema naudosis kapinių
prižiūrėtojai (seniūnijos) ir gyventojai. Sistema veikia, kaip interneto
svetainė ir yra prieinama, iš bet kurios vietos, kur yra interneto prieiga.

2017 m.

Atsakingas

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

10

11

Reikšmė

12

13

14

10
1595,16

I-IV

Statybos ir
Statybos ir
infrastruktūros skyrius
infrastruktūros skyrius

tūkst. Eur.
9

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose
Inventorizuota
žaidimo
aikštelių

5

km
vnt

Administracijos vnt.

Mantas Ralys

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

28,5

Įteisintų Kelmės rajono
savivaldybės administracijas
administracijos objektų
skaičius

vnt

10

Įteisintų objektų skaičius
seniūnijose

vnt

54

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

I-IV

Turto valdymo skyrius
Aldona Kučinskienė

24,0

I-IV

1

2.1.2.31

Savininkas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

I-IV

Turto valdymo skyrius

21,0

Sukurta sistema

vnt

Vaida Ulvydienė

Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą - iš viso:

Architektūros ir
urbanistikos skyrius

47,0

Virginija Kneižienė

2.1.3.1

Daugiabučių namų rėmimo programa

Finansuojami daugiabučių namų bendrijų pastatų remonto darbai,
bendrijų registravimo išlaidos.

2017-01-01 2017-12-31

SB
PF

6,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Paremtų organizacijų
skaičius

Turto valdymo skyrius
%

5

I-IV
Salomėja
Ramanauskienė

0,0

Turto valdymo skyrius

2.1.3.4

Įsigyjamas naujas (pritaikomos patalpos) socialinis būstas Kelmės
Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono rajono vietovėse, pagal poreikį - Šaltenių, Lukių, Noreišių, Reibių,
vietose
Ramoniškio, Kiaunorių, Kražių, Vidsodžio, Aunuvėnų k. Renovuojami
esami socialiniai būstai Lykšilio, Dubėnų k.

2.1.3.8.

Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą Kelmės
rajono savivaldybės pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, siekiant
išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems
teisę į socialinį būstą. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, planuojama,
kad bus nupirkti 32 būstai socialiai remtiniems asmenims. Visi būstai
bus aprūpinti viryklėmis. Būstai bus perkami vietovėse, kur
gyventojams būtų užtikrintas viešasis susisiekimas ir kitos viešosios
paslaugos, kurias būtų galima pasiekti vos per keletą minučių.

2017-01-01 2017-12-31

SB(S)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

25,0

Atnaujinto socialinio būsto
plotas

kv.m

Valdomas socialinis būstas

vnt

250
Aldona Kučinskienė

135

I-IV

11

I-IV

2.1.3

2.1

Socialinio būsto plėtra Kelmėje

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

150,00

ESU

Pastatytas naujas pastatas ir
įrengti socialiniai butai

vnt

35,00

SB(KF)

Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą - iš viso:

Dalius Vaitkevičius

Turto valdymo skyrius

216,00

Vaida Ulvydienė
Turto valdymo skyrius
Seniūnijoje esančių
prekyviečių užimtumas

%

35
Vaida Ulvydienė

2.1.4.2

Prekyviečių ir pirčių išlaikymas

Teikiamos pirčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos
prekyvietėse vykdyti prekybą.

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB
PF

2.1.4.3

Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio
darbuotojams. Transporto, skirto komunalinio ūkiui, išlaikymas,
įrankiai, statybinės medžiagos, ūkinės medžiagos, degalai, atsarginės
dalys, sėklos, sodinukai, trąšos, komunalinės paslaugos, kuriuos apima
technikos garažų, viešųjų tualetų priežiūros išlaidos, negyvenamųjų ir
kitų statinių įsigijimas ir priežiūra.

2017-01-01 2017-12-31

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

9,0

Pirčių lankytojų skaičius

vnt.

625

Lėšų dalis, tenkanti 1 ha
viešųjų erdvių tvarkymui

tūkst.

0,47

Tvarkomų viešųjų erdvių
plotas

ha

I-IV

Turto valdymo skyrius
Vaida Ulvydienė

388,0
0,0

608,4

I-IV

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

2.1.4

3

Pavadinimas

4

2.1.4.15

Tytuvėnų miesto centrinės dalies
teritorijos sutvarkymo darbai

2.1.1.1

Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

2.1.4.21

Gyvūnų globos centro veiklos
finansavimas

2.1.1

2.1.4.22

Savivaldybės administracijai
priklausančių pastatų atnaujinimas

Aprašymas

5
Tytuvėnų
miesto centrinės
dalies
sutvarkymas:
Maironio,
Miestų ir gyvenviečių
viešasis
ūkisteritorijos
– kelių, gatvių
žvyravimo,
kelių ir
Šiluvos,
J. Basanavičiaus
gatviųasfaltbetonio
šaligatvių rekonstravimas.
gatvių žvyro
dangos lyginimo,
dangos duobių2015–2016
taisymo,
m. vykdomos
šaligatvių
rekonstrukcijos
metu
atsiradę
kelio
pralaidų Maironio
remonto, gatvės
šaligatvių,
pėsčiųjų
ir dviračio takų
remonto,
papildomi
darbai
įrengiant
automobilių
ir autobusų
stovėjimoautobusų
aikštelę,
automobilių
stovėjimo
aikštelių
remonto,
perėjų ženklinimo,
apšvietimo
ir lietaus
tinklus
joje. 2016
m. vykdomi
Maironiosmėlio
g. II etapo
stoties
remonto,
gatvių
barstymo
druskos
ir žvyro mišiniu,
statybos
darbai, atliekama
statinio
statybos
techninė
priežiūra.kelio
dėžių užpildymo
druskos ir žvyro
mišiniu
išlaidos.
Informacinių
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
Beglobių
gyvūnų
centrokontrolės
išlaikymuidarbai,
skiriamos
lėšos
Laboratoriniai
kokybės
gatvių
kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2017 m. ir 2018 m. Kelmės rajono savivaldybės administracija
planuoja sutvarkyti Vaiguvos, Liolių, Kukečių, Tytuvėnų apyl., Kelmės
apyl., Kražių seniūnijų administracijos pastatus. Bus atliktas Kelmės
rajono savivaldybės administracijos pastato patalpų remontas
(kabinetų, laiptinių, koridorių, rūsio (archyvo)).

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

2017 m.

9

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

115,8

2017-01-01 2017-12-31

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

28,5

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB

Reikšmė

11

12

13

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose

km

1595,16

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

%

21,78

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

10

tūkst. Eur.

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

Atsakingas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

65,0

Gyvūnų globos centro vietų
skaičius

Pastatų, kurie bus atnaujinti,
skaičius

Administracijos vnt.
14
Statybos ir
infrastruktūros
skyrius
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

I-IV

I-IV

3,0

Savininkas

10

I-IV

3

I-IV

Mantas Ralys
Turto valdymo skyrius

vnt.
Vaida Ulvydienė

vnt.

Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

3

2.1.4.23

2.1.1

Pavadinimas

4

Bendruomeninės infrastruktūros
gerinimas Žalpių kaime

2.1.1.1

Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

2.1.4.24

Bendruomeninės infrastruktūros
gerinimas Tytuvėnų mieste

2.1.4.26

Bendruomeninės infrastruktūros
gerinimas Minupių kaime

Aprašymas

5

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir
Projekto metu bus vykdomos šios veiklos: visuomeninės paskirties
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
pastato (mokyklos), esančio Žalpių k., Pėriškių g. 20, atnaujinimas ir
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
pritaikymas bendruomenės poreikiams.
automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, autobusų
stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio
dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
Projekto metu bus vykdomos veiklos: apleisto ir neefektyviai
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
naudojamo buvusio pašto pastato, stovinčio Tytuvėnų miesto centre
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
konversija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Rekonstravus
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
buvusio pašto pastatą, esantį Šiluvos g. 1 Tytuvėnai, įkurs Tytuvėnų
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
laisvalaikio ir užimtumo centras. Projekto rengimas – 2016 m, rangos
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.
darbai – 2017–2018 m. Projektas yra įgyvendinamas regioninio
planavimo būdu. Projekto tikslas kompleksiškai atnaujinti 1–6 tūkst.
gyventojų turinčių miestų (išskyrus savivaldybių centrus), miestelių ir
kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
remiamas kaimo vietovės mažos apimties viešosios infrastruktūros
sutvarkymas ir (arba) sukūrimas: visuomeninės paskirties pastatų
rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo
bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai;
visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių
atsinaujinančios energijos resursus, statyba. Šio projekto metu
numatoma atlikti Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Minupių
universalaus daugiafunkcio centro rekonstrukciją.

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

2017 m.

SB(KF)
VB(ES)

2017-01-01 2017-12-31

VB(KPPP)
ESU

SB(KF)
2017-01-01 2017-12-31

VB(ES)

Reikšmė

11

12

13

14

30
1595,16

I-IV

km

Strateginio
Statybos
ir planavimo
ir investicijų skyrius
infrastruktūros
skyrius

20

I-IV

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

10

tūkst. Eur.
9
9,0

ESU
2017-01-01 2017-12-31

Atsakingas

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose
Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Savininkas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Administracijos vnt.

Proc.
Dalia Skardžiuvienė

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

28,5

72,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Proc.

Dalia Skardžiuvienė

30

I-IV

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

ESU

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

Dalia Skardžiuvienė

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

5,5

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Proc.

VB(ES)

1

Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir
2.1.4.27
paslaugų teikimas

Numatoma pirkti baseino prie daugiafunkcinio sporto komplekso
investicinis projektas.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Plėtoti viešąją infrastruktūrą - iš viso:

Parengtas investicinis
projektas

12,0

I-IV

vnt

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

Ramūnas Vaitiekūnas

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

679,3

Mantas Ralys

Darni viešoji infrastruktūra - iš viso:

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

1 201,8

Mantas Ralys

SB

2.2.1.4

Planuojama pagerinti energetines savybės šių viešųjų pastatu: Kelmės
Kelmės miesto viešųjų įstaigų energetinių
rajono savivaldybės administracijos, Kelmės specialiosios mokyklos,
savybių gerinimas
Kelmės lopšelio - darželio "Ąžuoliukas", Kelmės meno mokyklos.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

10,0

Parengtas investicinis
projektas

vnt.

Atliktas pastato energetinis
auditas

vnt.

Parengtas investicinis
projektas

vnt.

Atliktas pastato energetinis
auditas
Parengtas investicinis
projektas
Atliktas pastato energetinis
auditas
Parengtas investicinis
projektas
Atliktas pastato energetinis
auditas

2017-01-01 2017-12-31

1
1

vnt.
vnt.
vnt.
Dalius Vaitkevičius
vnt.
vnt.
3

Viešųjų pastatų energetinio vartojimo
efektyvumo didinimas

Įdiegus šildymo valdymo sistemą, kurios pagalba šildymo sezono
metu, būtų galima sutaupyti naudojamos šiluminės energijos

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01
2017-12-31

Plėsti ir modernizuoti šilumos ūkį - iš viso:

Vandens kokybės gerinimas Kelmės
2.2.2.16
rajone

2017-01-01 2017-12-31
ESU

vnt.

Starteginio planavimo
ir investicijų skyrius

4,5

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Gyventojų skaičius
vartojantis centralizuotą
vandenį atitinkantį higienos
normas

vnt.

Vandenviečių atitinkančių
higienos normas procentas
nuo bendro skaičiaus

proc.

18000
Savivaldybės gydytoja
I-IV
19,5

5

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos
Projekto metu bus vykdomos veiklos: Johampolio k., Mockaičių k. bus
vandentvarkos infrastruktūros gerinimas įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai, vandens gręžinys.

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

Indrė Skirmantaitė

I-IV
Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

9,0

ESU
2.2.2.20

I-IV
Starteginio planavimo
ir investicijų skyrius

Pastatai, kuriuose buvo
įdiegta valdymo sistema

12,9

SB
Vandens kokybės gerinimo įrenginių įdiegimas, ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo įstaigose teikiamas befluoris vanduo, visuomenės
švietimas ir informavimas

Starteginio planavimo
ir projektų valdymo
skyrius

4,5

SB
2.2.1.6

I-IV

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Proc.
Dalia Skardžiuvienė

VB(ES)
ESU
2.2.2.21

Kelmės apylinkių seniūnijos
Projekto metu bus vykdomos veiklos: Kakoniškės k. bus įrengiami
vandentvarkos infrastruktūros gerinimas vandentiekio inžineriniai tinklai.

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

5

I-IV

0,15

I-IV

9,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Vandens tiekimo sistemų,
vandens gerinimo skatinimas

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

vnt.
Dalia Skardžiuvienė

VB(ES)
Kelmės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo tinklai yra nusidėvėję, jiems reikalingas kapitalinis remontas
ar įrenginių atnaujinimas, vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija.
Taip pat yra vietovių, kur gyventojai neturi kokybiško geriamojo
vandens, naudojasi vietine kanalizacija. Pagal Lietuvos Respublikos
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei vietos savivaldos
2.2.2.22 tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir įstatymą, savivaldybė turi organizuoti geriamojo vandens tiekimą ir
plėtra Kelmės rajono savivaldybėje.
nuotekų tvarkymą rajone.
Numatomas projektavimas ir vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra
Sodų g. Planuojamas vartotojų skaičius – 17 būsto vienetų. Budraičių
gyvenvietėje reikalinga geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo tinklų rekonstrukcija, remontas (gyvenvietėje yra 70
vartotojų, mokykla, baseinas).

Nutiesta vandentiekio tinklų km

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Turto valdymo skyrius

20,0
Geriamojo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo
įrenginių ir tinklų
rekonstrukcijos.

vnt

Vandens tiekimo sistemų,
vandens gerinimo skatinimas

vnt.

1

30
ESU
2.2.2.25

Liolių seniūnijos vandentvarkos
infrastruktūros gerinimas

Projekto metu bus vykdomos veiklos: Maneikių k. bus įrengiami
vandentiekio inžineriniai tinklai.

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

9,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Vaida Ulvydienė

I-IV

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

Dalia Skardžiuvienė

VB(ES)

Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus - iš viso:

59,90

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

3

2.2.3.1
2.1.1.1

2.1.1
2.2.3

Pavadinimas

2.2.4.1

4

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos
įgyvendinimas
Seniūnijų kelių
plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Aprašymas

5

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
automobilių stovėjimo
aikštelių
remonto,
perėjų
Finansuojamos
nedidelės
apimties
aplinkos
taršosženklinimo,
mažinimo,autobusų
stoties remonto,
gatvių
barstymo druskos
ir žvyro
smėlio
gamtosaugos
objektų
projektavimo
ir statybos
bei mišiniu,
ekologinio
švietimo
dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio
priemonės.
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.
Užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei
plėtojimą

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

2017-12-31

SB(AA)
VB(KPPP)

Planuojama sutvarkyti užterstos teritorijos Tytuvėnu m. buvusi degalų
saugykla.

11

12

13

km

1595,16

m

300

Mato vnt.

9

10
Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose
Rekonstruota vandentiekio ir
nuotekų tinklų

2017-01-01 2017-12-312017-01-01

Reikšmė

Rodiklio pavadinimas

tūkst. Eur.

Kelmės rajono
savivaldybės
Kelmės
rajono
administracija
savivaldybės

66,0
28,5

administracija

Atnaujintų ir inventorizuotų
želdinių (parkų, skverų)
skaičius
Įrengta vandens gerinimo
įrenginiai

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

VB(ES)

735,0

Surinktų ir pašalinų atliekų
kiekis

14
Statybos
ir
Turto
valdymo
skyrius
infrastruktūros skyrius

vnt.

5

I-IV

3
vnt
I-IV
Turto valdymo skyrius
t.
R. Parnarauskienė
90

8,1

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

I-IV
Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

proc.

153,9

ESU

Administracijos vnt.

R. Parnarauskienė

8,5
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Savininkas

I-IV

9000
2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)
Užterštos rezervuarų parko teritorijos
2.2.3.12 Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g.
sutvarkymas

2017 m.

Atsakingas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Dalia Skardžiuvienė
Turto valdymo skyrius

Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą - iš viso:

971,5
R. Parnarauskienė

2.2.4.7.

2.2.4.8

Apšvietimo tinklų atnaujinimas
(modernizavimas)

Atnaujinti (modernizuoti) efektyvų, ekonimiškai bei šiuolaikiškomis
technologijomis grįstą apšvietimo tinklus.

Kelmės rajono šilumos ūkio specialiojo ir
atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimo plėtros veiksmų planų
rengimo paslauga

Bus parengtas šilumos ūkio specialusis planas. Planu įgyvendinama
Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionalinė
šilumos ūkio plėtros programa. Planavimo tikslai: įgyvendinant
Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius
ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio
modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir
nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis
sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir
juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir
energijos ištekliais šilumai gaminti; reglamentuoti aprūpinimo šiluma
būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumai gaminti
šilumos vartotojų teritorijose; numatyti preliminarias investicijų
apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo į šilumos ūkio plėtrą ir
modernizavimą šaltinius.
Bus parengtas Kelmės rajono atsinaujinančių išteklių energijos
naudojimo plėtros veiksmų planas. Lietuvos Respublikos
atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo tikslas - užtikrinti darnią
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, skatinti tolesnį
naujų technologijų vystymąsi ir diegimą bei pagamintos energijos
vartojimą, ypač atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius
įsipareigojimus, aplinkos apsaugos, iškastinių energijos išteklių
tausojimo, priklausomybės nuo iškastinių energijos importo mažinimo
bei kitus valstybės politikos tikslus, įvertinus energijos tiekimo
saugumo ir patikimumo reikalavimus, taip pat į vartotojų teisių ir
teisėtų interesų į atsinaujinančių energijos išteklių prieinamumą,
tinkamumą ir pakankamos apsaugos užtikrinimo principus.

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Modernizuoti inžinerinio sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius - iš viso:

10,0

13,2

Seniūnijos, kuriuose
atnaujinti (modernizuoti)
apšvietimo tinklai

vnt

Parengtų planų skaičius

vnt

I-IV

Starteginio planavimo
ir investicijų skyrius

Strateginio
planavimos ir
investicijų skyrius

2

I-IV

Rasita Bujokienė

23,2

Starteginio planavimo
ir investicijų skyrius

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

3

2.2.5.3

2.1.1.1

Pavadinimas

4

Viešųjų darbų vykdymas

Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
įgyvendinimas

2.1.1

Aprašymas

5

Miestų
ir gyvenviečių
viešasis
ūkis –įstaigų,
kelių, gatvių
kelių ir
Finansuojami
savivaldybės
viešųjų
įmoniųžvyravimo,
atliekami viešieji
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
darbai.
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, autobusų
stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio
dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio
ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo
saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti,
įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos.
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

2.3.1.5

Kelmės miesto pietinės dalies
sutvarkymas įrengiant eismo saugumo
priemones

Kelmės rajono
Tvarkyti seniūnijų aplinką - iš viso:
VB(KPPP)
savivaldybės
administracija

Saugi ir švari aplinka - iš viso:

Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų
takų sutvarkymas

Kražių sen. Karklėnų k. Mokyklos g.
2.3.1.29 kapitalinis remontas, įrengiant
asfaltbetonio dangą

11

12

13

km

1595,16

vnt.

180

Mato vnt.

10

9
142,3

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose
Įdarbintų žmonių skaičius

I-IV

Savininkas

Administracijos vnt.
14
Statybos ir
Turto
valdymo skyrius
infrastruktūros
skyrius
Salomėja
Ramanauskienė
Turto valdymo skyrius

142,3
28,5

I-IV

Vaida Ulvydienė
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

1201,4

Mantas Ralys

2017-01-01 2017-12-31

ESU

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

60,3

Malūno g.

km

100,0

Rudupio g.

km

Šlaito g.

km

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
0,4
I-IV
0,09

Mantas Ralys

20,0

SB(KF)

2.3.1.7

Reikšmė

Rodiklio pavadinimas

tūkst. Eur.

VB(KPPP)
Įgyvendinant priemonę rekonstruojamos Malūno, Rudupio ir Šlaito
gatvės Kelmės mieste. Bendras gatvių ilgis 2,266 km. Be rangos darbų
vykdoma statinio statybos techninė priežiūra bei statinio projekto
vykdymo priežiūra.

2017 m.

Atsakingas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

Vykdomi Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos
projektavimo ir rangos darbai Kražių gatvėje (šaligatvių su trinkelių
danga projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė
priežiūra)

2017-01-01 2017-12-31

Kražių sen. Karklėnų k. Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant
asfaltbetonio dangą (ilgis 210 m, plotis 4,5 m). Projektavimas,
statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.

2017-01-01 2017-12-31

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

1,5

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

36,6

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

VB(KPPP)

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Proc.

10

I-IV
Mantas Ralys

Paklota asfaltbetonio danga
žvyruotose gatvėse

km

0,21

I-IV

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

2.3.1.31

Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto
darbai

Žvyro dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių pjovimo darbai,
pralaidų remonto.

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

2.3.1.32 Asfaltbetonio dangos remontas

Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.

Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės
2.3.1.36 pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų
sutvarkymas (I etapas)

Pėsčiųjų-dviratininkų takų įrengimas nuo Kelmės m. Vilties g. ir
Raseinių g. sankirtos iki Tytuvėnų m. Z. Citavičiaus g. Planuojama
įrengti 15,8 km taką. Būtina parengti techninį projektą ir atlikti
kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį. Bus
atliekama statinio statybos techninė priežiūra. Projektą bus siekiama
įgyvendinti per kelis etapus kartu su Lietuvos automobilių kelių
direkcija.

2017-01-01 2017-12-31

Rengiami gatvių rekonstrukcijos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių
Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g.,
projektai,atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė
Maironių k. Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų
2.3.1.44
priežiūra. Maneikių k. Pievų g. ilgis apie 0,2 km., plotis apie 3,5 m.
g. dalies rekonstrukcija įrengiant
Maironių k. Žaliosios g. ilgis apie 0,15 km., plotis apie 4 m. Rikantų k.,
asfaltbetonio dangą
Alyvų g. ilgis apie 0,9 km., plotis apie 5 m.

2017-01-01 2017-12-31

Rengiami gatvių statybos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių
Kelmės r. Tytuvėnų a. s. Pašiaušės k.
projektai,atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė
2.3.1.49 Dvaro g. ir Pavydų k. Liepų g. kapitalinis
priežiūra. Pašiaušės k. Dvaro g. dalies ilgis apie 0,16 km., plotis apie 4
remontas įrengiant asfaltbetonio dangą
m. Pavydų k. Liepų g. dalies ilgis apie 0,13 km., plotis apie 3,5 m.

2017-01-01 2017-12-31

Automobilių ir mikroautobusų stovėjimo aikštelės statyba prie Kelmės
specialiosios mokyklos Liolių gatvėje. 2016 m. atliktos projektavimo
paslaugos. 2017 m. planuojami statybos darbai, vykdoma statinio
statybos techninė priežiūra. Projektuojama aikštelė ~23 vietų ~370 kv.
m.

2017-01-01 2017-12-31

Atliekami Kelmės rajono vieitinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių
kadastriniai matavimai. Nekilnojamasis turtas registruojamas
Nekilnojamojo turto registre.

2017-01-01 2017-12-31

Rekonstruojant gatvę bus tiesiamas apie 400 m šaligatvis ir įrengiamas
gatvės apšvietimas. Rengiamas techninis projektas, vykdomi statybos
darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.

2017-01-01 2017-12-31

Rengiamas tilto kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami
remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.

2017-01-01 2017-12-31

2.3.1.52

Automobilių stovėjimo aikštelės Kelmės
m. Liolių g. statyba

2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai

2.3.1.54 Pievų g. Kelmės m. rekonstravimas

Kitų inžinerinių statinių paskirties tilto
2.3.1.55 per Varmės upę Užvarmio k. Šaukėnų
sen. kapitalinis remontas

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

VB(KPPP)

VB(KPPP)

VB(KPPP)

SB

VB(KPPP)

VB(KPPP)

44,5

Kelių ir gatvių su
asfaltbetonio danga
remontas ir priežiūra

5710200
I-IV
kub.m

kv.m

12432

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

11000

I-IV

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

%

95,0

31,3

46,5

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

40

341,0

80,0

ESU

VB(KPPP)

Kelių ir gatvių su žvyro danga
remontas

kv.m

73,0

SB

VB(KPPP)

286,8

Kelių ir gatvių su žvyro danga
priežiūra

I-IV

Pėsčiųjų ir pėsčiųjų dviratininkų takų ilgis

km

Rekonstruotos Pievų gatvės
ilgis

km

Rekonstruotos Žaliosios
gatvės ilgis

km

Rekonstruotos Alyvų gatvės
ilgis

km

0,7

Dvaro g. įrengtos
asfaltbetonio dangos ilgis

km

0,13

0,7

Mantas Ralys

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
I-IV
Mantas Ralys
Statybos ir
infrastruktūros skyrius
I-IV

Liepų g. įrengtos
asfaltbetonio dangos ilgis

km

0,16

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

%

90

Mantas Ralys
Statybos ir
infrastruktūros skyrius
I-IV
Mantas Ralys
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

20,0
Įregistruotų kelių (gatvių)
skaičius

%

33

I-IV
Mantas Ralys

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2,4

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

5,3

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
%

90

I-IV
Mantas Ralys

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
%

10

I-IV
Mantas Ralys

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

2

2.1.1

3

Pavadinimas

4

Aprašymas

5

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir
Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Kelias 4617 - Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami
2.3.1.58
gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo,
Kražiai" kapitalinis remontas
remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.
kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto,
automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, autobusų
stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros
dėžių užpildymo
druskos
ir žvyro
mišiniu
išlaidos.
Informacinių
Atliekamos
parengtų
statinio
projektų
kelių
saugumo
audito kelio
2.1.1.1
įgyvendinimas
ženklų, jų tvirtinimo
elementų,
gatvių
pavadinimų
eismo
paslaugos.
Statinio projekto
kelių
saugumo
auditasnuorodų,
privalomas
tiesiant
2.3.1.59 Kelių saugumo audito atlikimas
saugumo
prienomių ir ar
kitų
medžiagų,remontuojant
reikalingų keliams
prižiūrėti,
naują, rekonstruojant
kapitališkai
susisiekimo
įsigijimas. Autobusų
stoties
rekonstrukcijos
išlaikymo
išlaidos.
komunikacijų
paskirties
statinį
gyvenamojoje
vietovėje.
Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai
matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros
programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.
Kelių paskirties kelio Už-51 Pagririškių k. Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami
2.3.1.60 Užvenčio sen. kapitalinis remontas
pralaidos remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė
(pralaidos remontas)
priežiūra.

Kelių (gatvių) paskirties Meškinės g.
2.3.1.61 Pašiaušės k. Kelmės r. kapitalinis
remontas

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

6

7

8

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

VB(KPPP)

Kelmės rajono
savivaldybės
Kelmės
rajono
administracija
savivaldybės

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-312017-01-01
2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

Rengiamas gatvės kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami
statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Gatvės
ilgis apie 0,15 km, plotis 4,5-5 m.

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

2017-01-01 2017-12-31

VB(KPPP)

2017 m.

VB(KPPP)

Reikšmė

11

12

13

km

1595,16

%

10

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

10

tūkst. Eur.
9

6,0

Prižiūrimų kelių ilgis
seniūnijose
Projekto įgyvendinimo
laipsnis

2.3.1.63

Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų
gatvių Kelmės mieste rekonstravimas

2017-01-01 2017-12-31

VB(KPPP)

Administracijos vnt.
14
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

I-IV

28,5
5,7

I-IV
Parengtų kelių saugumo
auditų skaičius

vnt

13

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

I-IV
Mantas Ralys

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2,9

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
%

10

I-IV

100

I-IV

Mantas Ralys

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

43,3

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

%
Mantas Ralys
Statybos ir
infrastruktūros skyrius

ESU
Rengiami gatvių rekonstravimo statinių projektai, atliekami
rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra ir
atliekamos kitos, projekto įgyvendinimui reikalingos, paslaugos. Sporto
g. - 0,62 km, Gėlių g. - 0,178 km, Ievų g. 0,13 km.

Savininkas

Mantas Ralys

administracija

VB(KPPP)

Atsakingas

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

11,2

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

3,0

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

%

10

I-IV
Mantas Ralys

SB(KF)
10
2.3.1.64

Gatvių paskirties B. Laucevičiaus gatvės
dalies Kelmės mieste kapitalinis
remontas

Rengiamas gatvės dalies kapitalinio remonto statinio projektas,
atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė
priežiūra ir atliekamos kitos, projekto įgyvendinimui reikalingos,
paslaugos. Numatomas gatvės dalies ilgis - 141 m, plotis 3,5 m.

2017-01-01 2017-12-31

VB(KPPP)

Projekto įgyvendinimo
laipsnis

I-IV

Statybos ir
infrastruktūros skyrius

%
Mantas Ralys

Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą - iš viso:

1238,9

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra - iš viso:

1238,9

Statybos ir
infrastruktūros skyrius
Mantas Ralys

Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

SB
SB(KF)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

SB(S)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

SB(AA)

Valstybės spec. tikslinė dotacija

VB(TD)

Mokinio krepšelio lėšos

1 474,1
121,00
25,0
66,0

VB(M)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

VB(SB)

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

VB(LRV)

Valstybės biudžeto lėšos
VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

VB(VBL)
VB(VIP)
VB(ES)

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

VB(KPPP)

8,10
1 173,4

Bendrosios dotacijos kompensacija

VB(BDK)
ESU
KT
PF

519,90
0,0
0,0

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
Kitos lėšos
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

375,3

3 Kultūros ir sporto programa
Planinis
terminas

1

2

3

Pavadinimas

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Tikslas

Priemonė

4

5

6

7

8

Atsakingas

2017 m.

Rodiklio pavadinimas

Mato
vnt.

Reikšmė

tūkst. Eur.
9

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

10

11

12

13

Projekto įgyvendinimo laipsnis

%

88

I-IV

Administracijos vnt.

VB(VIP)
3.1.1.1

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

Pastato rekonstrukcija. Papildomai suprojektuota mažoji žiūrovų
salė, evakuaciniai išėjimai suprojektuoti pagal ES standartus.
Atliktas akustikos scenos mechanizmo, garso ir šviesos projektas.

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)
SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

187,9

Savininkas

15,5

14
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Sonata Venckienė

3.1.1

Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas - iš viso:

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

203,4

Sonata Venckienė

3.1.3.1

Kultūros rėmimo programų
įgyvendinimas

Finasuojami rajoną reprezentuojantys ir išliekamąją vertę turintys
renginiai, užtikrintas jų tęstinumas. Sudarytos finansinės sąlygos
mėgėjų meno kolektyvų veiklai skatinti. Išleisti vertingi leidiniai.
Įgyvendinti kultūriniai projektai, pritrauktos papildomos finasinės
lėšos.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Dalinai finansuotų projektų
skaičiaus pokytis

41,4

vnt

10

I-IV

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Sonata Venckienė

Lėšų dalis tenkanti vienam
renginiui

tūkst.

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

800

Sonata Venckienė

3.1.3.6

Kultūrinės veiklos finansavimas

3.1

Kultūriniams renginiams organizuoti skirtas finansavimas.
Valstybinių, profesinių švenčių, šv. Kalėdų ir kitų šalies, rajono ar
vietos švenčių finansavimas, jei jos nėra organizuojamos siekinat
pritraukti turistus. Seniūnijuose gyvennančių nusipelnusių
gyventojų ir jubiliatų (nuo 80 m.) pagerbimo išlaidos. Kelmės
rajono kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų skatinimas.

0,0

ESU

Renginių skaičius seniūnijoje

vnt

Paskatinimą gavę asmenys

vnt

63
1

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

I-IV

3.1.3

KT

8,1

SB

3.1.3.7

3.1.3.9

Užtikrinamas literatūrinių premijų teikimo tradicijų tęstinumas. R.
Literatūrinių premijų finansavimas Biržinytės literatūrinė premija teikiama kiekvienais metais,
Žemaitės literatūrinė premija teikiama kas antri metai.

Kalbos kultūros puoselėjimas ir
skaitymo skatinimas

Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti
skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą
gyvenimą.

2017-01-01 201-12-31

2017-01-01 2017-12-31

SB

VBL

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

0,5

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

23,0

Literatūrinių premijų skaičius

vnt.

1

I-IV

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Sonata Venckienė

Įsigytų leidinių skaičius per
metus

vnt.

4000

I-IV

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Sonata Venckienė
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Finansuoti kultūros įstaigų veiklą - iš viso:

73,0
Sonata Venckienė

Sustiprintas rajono kultūros potencialas - iš viso:

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

276,4

Sonata Venckienė

3.2.1.3

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

Daugiafunkcį sporto centrą planuojama statyti Kelmės miesto J.
Janonio g. 11. Galimybių studija parengta 2011 m., projektavimas
vyko 2013-2014 m. Techninis projektas vykdomas keliais etapais:
sporto salės statyba (I etapas), plaukimo baseinas (II) etapas, III
etapas- mini futbolo aikštės statyba, IV etapas- lauko tenisų kortų
statyba, V etapas- stadiono statyba. Šiuo projektu 2014 m.
vykdomas tik (I) techninio projekto etapas. Šiuo metu (I etapui)
Kelmės sporto centro salės statybai gautas statybą leidžiantis
dokumentas, įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai, pradėti
startybos darbai. Per 2014-2017 metus Valstybės investicijų
programoje numatytos lėšos 9 mln. Lt.. Pastačius sporto salę (500
žiūrovų, 85 sportuojantys, 15 darbuotojų) bus įrengta sporto
salė, pritaikyta varžyboms ir treniruotėms, treniruoklių, imtynių,
aerobikos, konferencijų, kėglių ir biliardo salės, numatytos
administracinės, persirengimo, inventoriaus patalpos,
suprojektuotas holas ir numatytos reikalingos rūbinės.

Strarteginio planavimo
ir investicijų skyrius

737,7

VB(VIP)

Atliktų darbų dalis nuo visų
darbų

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31
SB(KF)

552,7

ESU

0,0

%

100

Dalius Vaitkevičius

0

9,0

ESU
Sporto ir sveikatingumo infrastruktūra bus kūriama Tytuvėnų
Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime gavus finansavimą iš
3.2.1.12. apylinkių seniūnijos Budraičių
Europos sąjungos lėšų pagal priemonę Lietuvos kaimo plėtros
kaime
2014-2020 m. programos priemonė Nr. M07. Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (20 straipsnis).

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

VB(ES)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

I-IV

Įrengta sporto erdvė

I-IV

Strateginio planavimo
ir investicijų skyrius

vnt
Dalia Skardžiuvienė

3 Kultūros ir sporto programa
Planinis
terminas

1

2

3

3.1.1.1

Pavadinimas

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Tikslas

Priemonė

4

5

6

7

8

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

Pastato rekonstrukcija. Papildomai suprojektuota mažoji žiūrovų
salė, evakuaciniai išėjimai suprojektuoti pagal ES standartus.
Atliktas akustikos scenos mechanizmo, garso ir šviesos projektas.

Sporto veiklos organizavimas ir
finansavimas

Sporto renginių organizavimas ir finansavimas

Kelmės rajono
2017-01-01
Atnaujinti
rajono
sporto infrastruktūrą - iš viso:
savivaldybės
2017-12-31
administracija

Atsakingas

2017 m.

Rodiklio pavadinimas

Mato
vnt.

Reikšmė

tūkst. Eur.
9

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

10

11

12

13

1299,4

Administracijos vnt.

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB(S)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

14
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Projekto įgyvendinimo laipsnis

%

88

I-IV
Saulius Michailovas

3.1.1
3.2.2.1

Savininkas

19,3

Rajone įvykę sportosveikatingumo renginiai

%

5

I-IV

0,0

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Saulius Michailovas

Renginių skaičius

vnt

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

100

Saulius Michailovas
3.2.2.2

Sporto klubų veiklos organizavimas Sporto klubų veiklos finansavimas, sportinio inventoriaus
ir finansavimas
įsigijimas

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

28,7

3.2.2

I-IV

Nuo einamųjų metų poreikio
sporto klubų išlaikymui skirtų
biudžeto lėšų dalis

%

50

Iškovotų prizinių vietų skaičius

vnt

10
20

3.2.2.3

Neįgaliųjų socialinės integracijos
2016-2018m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir
per kūno kultūrą irsportą projektų
sportą projektų įgyvendinimas
finansavimas

2017-01-01 2017-12-31

VB

SB

2,8

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Neįgaliųjų dalyvavusių sporto
programoje skaičius

0,7

Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai - iš viso:

vnt

I-IV

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Saulius Michailovas
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

51,5

Saulius Michailovas
3.1
Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu - iš viso:

1350,9

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
Saulius Michailovas

Savivaldybės biudžeto lėšos

SB

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

SB(KF)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

SB(S)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

SB(AA)

Valstybės spec. tikslinė dotacija

VB(TD)

Mokinio krepšelio lėšos

VB(M)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

VB(SB)

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

VB(LRV)

Valstybės biudžeto lėšos

VB(VBL)

VIP lėšos

VB(VIP)

114,2
552,70
0,0

2,8

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

VB(ES)

23,0
737,7
0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Bendrosios dotacijos kompensacija
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
Kitos lėšos

VB(KPPP)
VB(BDK)
ESU
KT

9,0
187,9

4 Socialinių paslaugų programa

2

3

4.1.1.4

Pavadinimas

4

Liolių socialinės globos namų
infrastruktūros plėtra

2017-01-01 2017-12-31

Aprašymas

5

6

Projektas įgyvendinamas atsižvelgiant į 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307.
Numatyta BĮ Liolių socialinės globos namų ambulatorijos
pastato, esančio Nepriklausomybės g. 40, Lioliai,
suremontuoti stogą, apšiltinti pamatus, įrengti nuogrindą,
sutvarkyti kiemelį, šildymo sistemą, pastatyti naują šildymo
katilą. Numatoma įrengti keltuvus 2 žmonėms su negalia.

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

7

8

4.1.2.3

4.1.2.10

4.1.2.15

4.1.2.17

Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje projektų
finansavimas ir įgyvendinimas

Smurto mažinimo ir savižudybių
prevencijos programa

Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją visuomenėje,
finansuojant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje
veikinačias organizacijas.

Prevencinės tęstinės programos „Smurtinio elgesio
mažinimo programa“ (Šiaulių apygardos probacijos tarnyba)
1000 eurų ir projekto, skirto darbui su smurtautojais,
siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio, ir prevencinei
veiklai remti (numatomos lėšos 2000 eurų). Savižudybių
prevencijai bus organizuojami mokymai socialinėms
darbuotojams, bendruomenės nariams, policijos
darbuotojams, gydytojams.

Vadovaujantis LR civilinio kodekso įstatymu bei LR civilinio
proceso kodekso pakeitimo įstatymu reformuojamas
veiksnumo instututo teisinis reglamentavimas dėl ko
Kelmės rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. spalio 27 d.
sprendimu Nr. T-329 sudaryta Neveiksnių asmenų būklės
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
peržiūrėjimo komisija ir patvirtinti komisijos veiklos
užtikrinimo funkcijos vykdymas
nuostatai. Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos
savivaldybėje sudarytos komisijos narių vykdomai veiklai bei
sekretoriato funkcijoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms
valstybinei neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
užtikrinimo funkcijai vykdyti.

Mato vnt.

Reikšmė

10

11

12

13

9

Investicijas gavę socialinių

10,0 paslaugų infrastruktūros

ESU

2017-01-01 2017-12-31

SB(KF)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Tikslinių grupių asmenys,
gavę tiesioginės naudos iš
investicijų į socialinių
paslaugų infrastruktūrą
Investicijas gavusiose
18,0 įstaigose esančios vietos
socialinių paslaugų gavėjas

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

Ramūnas
Vaitiekūnas
vnt

Socialinės paramos
skyrius, vedėja
Reda Každailienė

Socialinės paramos
skyrius

Pagalbos pinigai vaikus
globojančiai šeimai

vnt

45

Atestuotų socialinių
darbuotojų

vnt

2

Parama šeimai globojančiai
keturi arba penkis vaikus

vnt

3

Socialines reabilitacijos
paslaugas neįgaliesiems,
teikiančių visuomeninių
organizacijų skaičius

vnt

3

I-IV

8

I-IV

I-IV

SB

VB(VBL)

2017-01-01 2017-12-31

Administracijos
vnt.
14

II-IV

vnt

28,0

159,60

Savininkas

Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

vnt

objektai

SB

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimas
vaikams, likusiems be tėvų globos Vijurkų vaikų globos
namuose. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikus globojančiai
šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už
vaikų globą (rūpybą).

Rodiklio pavadinimas

tūkst. Eur.

Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:

Be tėvų globos likusių vaikų socialinė
globa

2017 m.

Atsakingas
Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

13,4
42,0

Reda Každailienė

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Mokymų skaičius savižudybių
prevencijai

vnt

Finansuotų projektų skaičius

vnt

Socialinės paramos
skyrius

6,0
3
Reda Každailienė

108

I-IV
Socialinės paramos
skyrius

2017-01-01 2017-12-31

VB(TD)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

3,7

Neveiksnių asmenų būklės
peržiūrėjimo funkcijos
vykdymas

vnt

Reda Každailienė

Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą - iš viso:

Socialinės paramos
skyrius

221,0

Reda Každailienė

171,3

VB(SB)

4.1.3.1

4.1.3.2

Paramos mirties atveju išmokėjimas
laidojančiam asmeniui Socialinės
pašalpos, būsto šildymo išlaidų,
geriamojo vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų kompensacijos skyrimas
ir mokėjimas, kredito paimto
daugiabučiui namui atnaujinti ir
palūkanų apmokėjimas

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

4.1.3

Socialinės paramos
skyrius

549

2017-01-01 2017-12-31

VB(SB)

Įvertinamos šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus,
pajamos, apskaičiuojamas valstybės teikiamos piniginės
socialinės paramos dydis ir išmokama piniginė parama.

2017-01-01 2017-12-31

VB(SB)

113,283

Asmenų skaičius

vnt

3
I-IV

Asmenų skaičius

vnt

Asmenų skaičius

vnt

1650

3882,6

VB(BDK)

Socialinės globos paslaugų asmenims su
Apmokamos išlaidos socialinės globos įstaigoms už
sunkia negalia finansavimas socialinės
socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia.
globos įstaigose

Parama mokinio reikmėms įsigyti

vnt

Reda Každailienė
Laidojimo pašalpos išmokėjimas laidojančiam asmeniui.
Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo
vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos
skyrimas ir mokėjimas, kai nuosavybės teise turimo turto
vertė neviršija turto vertės normatyvo ir pajamos yra
mažesnės už valstybės remiamas pajamas.

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

64,0

Socialinės globos su sunkia
negalia asmenų skaičius

asmenų
sk.

2000

22

I-IV

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

54,7

SB

4.1.3.3

Asmenų skaičius

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

56,4

Mokinių , kuriems teikiama
parama, mokinio reikmėms
įsigyti, naudojant valstybės
biudžeto lėšas

asmenų
sk.

990
I-IV

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

4 Socialinių paslaugų programa

Pavadinimas

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

2

3

4

5

6

4.1.3.5

4.1.1.4
4.1.3.6

4.1.3

4.1.3.7

4.1.3.8

4.1.3.10

4.1.3.11

4.1.3.13

4.1.3.14

Vienkartinės piniginės socialinės
paramos teikimas

Vienkartinės
pašalpos skyrimas
ir išmokėjimas
Kelmės
Projektas įgyvendinamas
atsižvelgiant
į 2014–2020
metų
rajono gyventojams,
atsidūrusiems
sunkioje programos
materialinėje
Europos
Sąjungos fondų
investicijų veiksmų
8
padėtyje
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą,
Liolių socialinės globos namų
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
Kelmės rajono savivaldybės studijų
Aukštųjų mokyklų studentų rėmimas pagal sudarytas
infrastruktūros plėtra
darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307.
rėmimo programos vykdymas
trišales sutartis.
Numatyta BĮ Liolių socialinės globos namų ambulatorijos
pastato, esančio Nepriklausomybės g. 40, Lioliai,
suremontuoti
stogą, apšiltinti
įrengti
nuogrindą,
Įsigaliojus
naujiesiems
Lietuvospamatus,
Respublikos
šalpos
pensijų
sutvarkyti
šildymo
sistemą,
pastatyti naują
šildymo
ir
Lietuvos kiemelį,
Respublikos
tikslinių
kompensacijų
įstatymams,
katilą. Numatoma
įrengtikompensacijų
keltuvus 2 žmonėms
negalia.
šalpos
pensijų ir tikslinių
išmokųsu
dydžiai
jau
skaičiuojami valstybinėmis socialinio draudimo bazinėmis
pensijomis, joms apskaičiuoti įsivedami nauji matai - šalpos
Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms
pensijų bazė ir tikslinių kompensacijų bazė.
kompensacijoms mokėti
Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie
pripažinti neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100-90 proc.
darbingumo, 70-65 proc. darbingumo bei 55-50 proc.
darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, kurie pripažinti
neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70-65 proc. darbingumo.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiranda ir dvi naujos išmokos:
išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko
Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam
vaikui.Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko
priežiūrai bus 152 Eur dydžio (4 BSI). Ji mokama vaiko

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-01-01 2017-12-31
2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

7

8

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

57,9

Kelmės
Kelmės rajono
rajono
savivaldybės
savivaldybės
administracija
administracija

6,8

SB

VB(LRV)

2017-01-01 2017-12-31

Nuostolių dėl keleivių vežimo,
priemiestinio reguliaraus susisiekimo
autobusų maršruto kompensavimas

Kompensuojami vežėjų nuostoliai vežant keleivius
visuomenei būtinais maršrutais.

2017-01-01 2017-12-31

SB

2017-01-01 2017-12-31

VB(VBL)

Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos
politikos įgyvendinimas

2017-01-01 2017-12-31

Mato vnt.

Reikšmė

SB

VB(LRV)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

tūkst. Eur.
9

10

Vienkartinės paramos gavėjų
skaičius

11

12

vnt.

I-IV

Paremtų aukštųjų mokyklų
studentų, kurie grįžta dirbti į
Kelmės rajoną skaičius

Šalpos išmokų gavėjai

asmenų
sk.

50

vnt.

II-IV
I-IV

Socialinės paramos
skyrius

Socialinės paramos
skyrius

1080

I-IV
Reda Každailienė

Tikslinių kompensacijų
gavėjai

vnt

1480

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

1265,1

Išmokų vaikams gavėjų
skaičius

vnt.

1500

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

45,3

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

198,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

0,1

Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas - iš viso:

Socialinės paramos
skyrius

Reda Každailienė

12,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

13

234

Savininkas
Administracijos
vnt.
14

Reda Každailienė

4208,0

VB(VBL)

2017-01-01 2017-12-31

Rodiklio pavadinimas

Atsakingas

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su transporto
lengvatų taikymu, išmokėjimas paslaugas teikiančioms
įmonėms

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl bendravimo
su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Bus pervestos lėšos
už bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams

2017 m.

VB(VBL)

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų
(negautų pajamų), susijusių su
transporto lengvatų taikymu,
kompensavimas

Išmokos už komunalines išlaidas
Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems,
nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims,
neįgaliesiems, auginantiems vaikus
auginantiems vaikus

Matavimo rodiklis

Finansavimo šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

I-IV

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Parduotų su nuolaida bilietų
skaičius

vnt.

7509

I-IV

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Maršrutų skaičius

vnt.

32

I-IV

Turto valdymo
skyrius
Salomėja
Ramanauskienė

Išmokų gavėjų (asmenų)
skaičius

asmenų
sk.

1

I-IV

6

I-IV

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Tėvai (globėjai, rūpintojai)
įgiję pozityvios tėvystės
įgūdžius

10,1

10145,6

vnt.

Vaiko teisių
apsaugos skyrius
D. Teišerskienė
Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Išvystytos socialinės paslaugos - iš viso:

10394,6

Socialinės paramos
skyrius
Reda Každailienė

Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Valstybės spec. tikslinė dotacija
Mokinio krepšelio lėšos
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus
Valstybės biudžeto lėšos
VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

SB
SB(KF)
SB(S)
SB(AA)
VB(TD)
VB(M)
VB(SB)
VB(LRV)
VB(VBL)
VB(VIP)
VB(ES)
VB(KPPP)

Bendrosios dotacijos kompensacija

VB(BDK)

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
Kitos lėšos
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

ESU
KT
PF

655,0
0,00
3,7
291,7
1275,2
4250,1

3882,6
10,0

5 Sveikos visuomenės programa
Planinis
terminas

1

2

3

Pavadinimas

Aprašymas

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Kodas

Atsakingas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Tikslas

Priemonė

4

5

6

7

8

2017 m.

Rodiklio pavadinimas

Mato
vnt.

10

11

tūkst. Eur.
9

Įvykdymo
terminas
Reikšmė
(ketvirčiai
s)
12

13

Savininkas

Administracijos vnt.
14
Savivaldybės gydytoja

Modernizuoti sveikatos įstaigas - iš viso:

Indrė Skirmantaitė

14,5

SB

5.1.2.1
5.1.2

Savivaldybės visuomenės
sveikatos programų ir
projektų finansavimas

Finansuojami Kelmės rajono savivaldybės organizacijų projektai,
dalyvavę konkurse ir pripažinti finansuotini. Projektų ir programų
tikslas – aktyvinti vietos bendruomenės narius rūpintis savo sveikata
ir skatinti sveikai gyventi. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės
koncepciją). Kelmės rajono savivaldybėje parengti prevencinių
priemonių planai.

Savivaldybės gydytoja
%

10,0

SB(AA)
2017-01-01 2017-12-31

Gautų paraiškų ir patenkintų
paraiškų santykis

56

I-IV
Indrė Skirmantaitė

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
Parengtų planų skaičius

Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus - iš viso:

24,5

vnt.

Savivaldybės gydytoja
Indrė Skirmantaitė

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos - iš viso:

24,5

Savivaldybės gydytoja
Indrė Skirmantaitė

Savivaldybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Valstybės spec. tikslinė dotacija
Mokinio krepšelio lėšos
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus
Valstybės biudžeto lėšos
VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
Bendrosios dotacijos kompensacija
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos
Kitos lėšos
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

SB
SB(KF)
SB(S)
SB(AA)
VB(TD)
VB(M)
VB(SB)
VB(LRV)
VB(VBL)
VB(VIP)
VB(ES)
VB(KPPP)
VB(BDK)
ESU
KT
PF

14,5

10,0

Kodas
3

Pavadinimas
4

Aprašymas
5

Matavimo rodiklis

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

2

Planinis
terminas

Priemonė

Finansavimo
šaltinis

1

Uždavinys

Tikslas

6 Švietimo veiklos programa

6

7

8

2017 m.

Atsakingas

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Reikšmė

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

10

11

12

13

tūkst. Eur.
9

Savininkas
Administracijos vnt.
14
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:

St. Jokubauskas
6.1.3.6

Edukacinių, metodinių, tradicinių raqjono
Švietimo valdymas (valstybinės švietimo
renginių mokiniams ir mokytojams
politikos įgyvendinimas)
organizavimas.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

9,0

Tradicinių renginių,
finansuojamų iš švietimo
valdymo lėšų, skaičius

Mokinių, vežiojamų į
mokyklą, dalis nuo lankančių
mokinių skaičiaus

SB

6.1.3.8

6.1.3

Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas

Vykdomas pagal įstatymą numatytų amžiaus
grupių mokinių vežiojimas. Mokyklų
autobusais ir važiuojančių visuomeniniu
transportu išlaidų kompensavimas

Lietuvos vaikų rėmimo draugija („Vaikai
Lietuvoje“) skiria finansavimą vokiečių kalbos
šventės organizavimui, daugiakalbystės
skatinimui ir jaunesniojo amžiaus vaikų
6.1.3.12 Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono
daugiakultūriniam ugdymui. Lietuvos vaikų
rėmimo draugija siekia padėti gabiems ir
mokymosi sunkumų turintiems vaikams
ugdyti vokiečių kalbos įgūdžius.

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

vnt

32

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
%

49,3
St. Jokubauskas

12,0

I-IV

ESU

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

2,9

Vaikai dalyvaujantys
daugiakalbystės ugdymo
programoje (dalyvauja ne
mažiau nei 40 proc. vienos
lyties vaikų)

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
asmenų sk.

50

6.1.3.17

Prevencinių priemonių prieš patyčias ir
smurtą mokykloje įgyvendinimas bei
vaikų vasaros poilsio organizavimas

SB

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

2,0

Dalyvaujančių prevencinėje
veikloje įstaigų dalis

proc.

Stasys Jokubauskas

10,0

SB
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir
testinio mokymosi organizavimas

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio
mokymosi programų finansasavimas

I-IV
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

130

6.1.3.18

I-IV
St. Jokubauskas

100
Prevencinės tęstinės programos „OLWEUS –
smurto ir patyčių prevencija“ vykdymas
(Kelmės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos);
„Zipio draugai“ – ankstyviosios prevencijos ir
socialinio emocinio ugdymo programa 5–7
2017-01-01 metų vaikams; „Antras žingsnis“ – socialinių
2017-12-31
emocinių įgūdžių ugdymo programa 1–4
klasių mokiniams; „Narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos programa“ (Kelmės
rajono savivaldybės administracija).

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
St. Jokubauskas

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

I-IV

2017-01-01 2017-12-31

Programose dalyvaujančių
asmenų skaičius

I-IV
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

vnt.

Kelmės rajono savivaldybės
administracija
St. Jokubauskas

4

58,0

ESU

6.1.3.19

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir
technologijos mokslo priemonėmis

Gamtos ir technologijų mokslų priemonėmių
ir įrengimų komplektais aprūpinami 1-4 ir 510 klasių mokiniai.

2017-01-01 2017-12-31

Komplektų skaičius

vnt.

I-IV
Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius

Kelmės rajono savivaldybės
administracija
St. Jokubauskas

Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:

93,9

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
St. Jokubauskas

Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:

93,9

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
St. Jokubauskas

Kodas
3

Pavadinimas
4

Aprašymas
5

Matavimo rodiklis

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

2

Planinis
terminas

Priemonė

Finansavimo
šaltinis

1

Uždavinys

Tikslas

6 Švietimo veiklos programa

6

7

8

2017 m.

6.2.1.1

6.2.1.3

Jaunimo ir jaunimo organizacijų
skatinimas (rėmimas)

2017-01-01 2017-12-31

Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus
bei vykdant projektų konkursus. (Priemonė
įeina į saugios savivaldybės administracijos
koncepciją).

2017-01-01 2017-12-31

Sąlygų sudarymas jaunimo, nedalyvaujančio
švietimo veikloje ir darbo rinkoje, veiklų,
mokymų, seminarų organizavimui, skatinant
jų motyvaciją dalyvauti jų poreikius
atitinkančioje veikloje, tobulinant ir ugdant
verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Reikšmė

10

11

12

13

tūkst. Eur.
9

Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:
Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos renginių
Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir
organizavimas, dalyvavimas Europos jaunimo
informacijos sklaida, mokymai ir renginių
savaitės renginiuose. (Priemonė įeina į saugios
jaunimui organizavimas
savivaldybės administracijos koncepciją).

Atsakingas
Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

Jaunimo dienų dalyvių
skaičius

asmenų sk.

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

I-IV

4,0

Išvykų, susitikimų skaičius

vnt.

5

Pakankamas finansavimas
nuo poreikio

%

67

Administracijos vnt.
14
Jaunimo reikalų
koordinatorė

400

19,1

Savininkas

Vaida Samušienė

Jaunimo reikalų
koordinatorė
I-IV
Vaida Samušienė

6.2.1

6.2.1.7
6.2

Jaunimo centro veiklos finansavimas

SB

Kelmės rajono savivaldybės
administracija

Mokymų, seminarų, kursų,
pravestų su neorganizuotu
jaunimu, skaičius

20,5

Švietimo, kultūros ir
sporto skyrius
vnt.

20

I-IV
Stasys Jokubauskas

Jaunimo reikalų
koordinatorė
Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą - iš viso:

43,6
Vaida Samušienė

Jaunimo reikalų
koordinatorė
Patraukli veikla jaunimo saviraiškai - iš viso:

43,6
Vaida Samušienė

Savivaldybės biudžeto lėšos

SB

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

SB(KF)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

SB(S)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

SB(AA)

Valstybės spec. tikslinė dotacija

VB(TD)

Mokinio krepšelio lėšos

VB(M)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

VB(SB)

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

VB(LRV)

Valstybės biudžeto lėšos

VB(VBL)

VIP lėšos

VB(VIP)

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

VB(ES)

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

VB(KPPP)

Bendrosios dotacijos kompensacija

VB(BDK)

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

ESU

Kitos lėšos

KT

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

PF

76,6

0,0

61

7 Savivaldybės valdymo programa

2

Pavadinimas

3

7.1.1.7

4

Aprašymas
5

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei
Kelmės rajono savivaldybės
priklausančius garažus, suprojektuoti naujus
administracijos senų garažų griovimo ir numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant
naujų garažų statyba
12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą,
vairuotojų poilsio kambarį.

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

9

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

15,0

2017 m.

Atsakingas
Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Mato
vnt.

Reikšmė

10

11

12

13

Pasiruošimas įgyvendinti
projektą

%

50

I-IV

Rodiklio pavadinimas

tūkst. Eur.

Savininkas
Administracijos
vnt.
14
Turto valdymo
skyrius
Vaida Ulvydienė

Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:

Turto valdymo
skyrius

15,0

Vaida Ulvydienė
Strateginio
planavimo ir
investicijų skyrius

Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:

7.1.3.1

Savivaldybės administracijos
kompiuterių programinės įrangos ir
techninės įrangos atnaujinimas

Atnaujinta savivaldybės administracijos
kompiuterinė ir programinė įranga, GIS
sistemos atnaujinimas ir palaikymas.

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

37,9

Atnaujintos
kompiuterinės įrangos
skaičius per metus

vnt.

15

I-IV

7.1.3.2

Savivaldybės ir administracijos veiklos
viešinimas

Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto
svetainėje

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

4,1

Lėšų dalis nuo bendro
savivaldybės biudžeto,
skirta veiklos viešinimui

%

0,1

I-IV

Dalia Miklovienė
Bendrasis
priėmimo skyrius

7.1.3
7.1.3.3

Reprezentacinės išlaidos

2017-01-01 2017-12-31

Reprezentacinės išlaidos

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:

25,0

Lėšų dalis nuo bendro
savivaldybės biudžeto,
procentais

%

0,03

I-IV
Dalia Miklovienė
Bendrasis
priėmimo skyrius
Andrius
Meškauskas

67,0

Teisės ir
personalo skyrius

Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą - iš viso:

7.1.5.1

Savivaldybės tarybos veiklos
finansavimas

Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis,
kanceliarinės ir transporto išlaidos.

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB(S)
Savivaldybės administracijos padalinių darbo
užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir
kitos institucijos išlaikymo išlaidos.

2017-01-01 2017-12-31

7.1.5.5

Neplanuotų darbų iš administracijos
direktoriaus rezervo lėšų vykdymas

Neplanuotų darbų iš administracijos
direktoriaus rezervo lėšų vykdymas,
administracijos direktoriaus rezervo lėšų
paskirstymas

7.1.5.6

Mero fondas

Sveikinimai, suvenyrai, svečiai

7.1.5.3

7.1.5

Savivaldybės administracijos padalinių
veiklos finansavimas

VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

148,5

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Priimtų sprendimų
skaičius

vnt

Kanceliarinių prekių
išlaidos per mėn.

Eur./asm
.

190

Transporto išlaidos

Eur./km

0,18

Lėšų dalis nuo bendro
savivaldybės biudžeto

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

20,0

2017-01-01 2017-12-31

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

11,0

Arūnas
Kasparavičius
Bendrasis
priėmimo skyrius

400

Dalia Miklovienė
I-IV

Turto valdymo
skyrius
%

7,9

I-IV

1653,7

Vaida Ulvydienė
Finansų skyrius

Prašymų patenkinimo
lygis

vnt

Vidutinis darbo
užmokestis šalies ūkyje

%

Paskolų grąžinimas laiku

vnt

20

I-IV
Vida Sinkevičienė

9

I-IV

7.1.5.7

7.1.5.8

Paskolų grąžinimas laiku

Palūkanų už paskolas mokėjimas

Savivaldybė pagal sudarytas sutartis su banku
moka palūkanas už suteiktas paskolas
nustatytais terminais, palūkanų norma gali
keistis, keičiantis palūkanų normoms

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

SB

SB

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Finansų skyrius
0

323,2

94,0

Bendrasis
priėmimo skyrius
Dalia Miklovienė

0
Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir
banko sudarytas sutartis nustatytais terminais

Bendrasis
priėmimo skyrius
Andrius
Meškauskas
Bendrasis
priėmimo skyrius

Procentinė dalis nuo viso
biudžeto

%

3,4

Palūkanų už paskolas
mokėjimas

vnt

115

I-IV

Vida Sinkevičienė

Finansų skyrius
I-IV
Vida Sinkevičienė
Finansų skyrius

Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:

2250,4
Vida Sinkevičienė

7 Savivaldybės valdymo programa

2

3

7.1.1.7
7.1.6.1

7.1.6.2

7.1.6.3

7.1.6.4

7.1.6.5

7.1.6.6

Pavadinimas
4

Aprašymas
5

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei
Kelmės rajono savivaldybės
priklausančius garažus, suprojektuoti naujus
Gyventojų registro tvarkymo ir
Valstybės perduota f-ja rinkti ir teikti duomenis
administracijos senų garažų griovimo ir numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant
duomenų valstybės registrui teikimas
registrui
naujų garažų statyba
12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą,
vairuotojų poilsio kambarį.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Skyrius saugo likviduotų juridinių asmenų
dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą,
garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką,
išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims
pažymas, kopijas archyvinių dokumentų
pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų
tvarkymo klausimais.

Duomenų teikimas valstybės suteiktos
pagalbos registrui

Informacijos apie paramą, suteiktą verslui
Kelmės rajone, perdavimas nereikšmingos
pagalbos registrui. Mokami atlyginimai
asmenims, teikianties duomenis nereikšmingos
pagalbos registrui.

Jaunimo teisių apsauga

Įgyvendinama jaunimo politika ir atsižvelgiant i
pagrindinius savivaldybės jaunimo politikos
tikslus, siekiama suformuoti sąlygas formuotis
intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai
asmenybei, padedama jaunimui integruotis i
politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą,
rūpinantis jaunimo problemų sprendimu,
žalingu įpročių ir nusikalstamumo prevencija.
(Priemonė įeina į saugios savivaldybės
koncepciją)

Vaiko teisių apsauga

Valstybinės kalbos vartojimo ir
taisyklingumo kontrolės funkcijos
atlikimas

2017-01-01 2017-12-31

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

6

7

8

9

2017-01-01 2017-12-31

SB
VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

15,0
0,5

SB

2017-01-01 2017-12-31

2017-01-01 2017-12-31

VB(SB)

VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga siekiama
kokybiškai ir atsižvelgiant į geriausius vaiko
interesus, įgyvendintų teisės aktais VTAS
numatytą uždavinį – užtikrinti visų
savivaldybėje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą. (Priemonė įeina į saugios
savivaldybės koncepciją)

2017-01-01 2017-12-31

Kontroliuojama, kaip vykdomi rajono tarybos
sprendimai, mero potvarkiai, administracijos
direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.

2017-01-01 2017-12-31

Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės
būklės aktų registracija

VB(SB)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

SB

VB(SB)

SB

2017-01-01 2017-12-31
VB(SB)

7.1.6.9

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę
pagalbą

Mobilizacijos administravimas

Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių
vykdymas. (Priemonė įeina į saugios
savivaldybės koncepciją).

2017-01-01 2017-12-31

7.1.6
7.1.6.11

0,6

2017-01-01 2017-12-31

SB
VB(SB)

VB(SB)

10,5

Žemės ūkio funkcijų vykdymo
finansavimas

LR Vyriausybės nutarimo vykdymas, pasėlių
deklaravimas. Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyriaus darbuotojų ir seniūnijų žemės
ūkio specialistų darbo užmokestis.

10

11

12

13

Pasiruošimas
Užregistruotųįgyvendinti
civilinės
projektą
būklės aktų skaičius

%
vnt

50
1390

I-IV

Išnagrinėtų prašymų
skaičius

vnt

900

Priimtų saugoti
dokumentų kiekis

vnt

700

Nurašytų dokumentų
kiekis

vnt

600

Savininkas
Administracijos
vnt.
14
Civilinės
metrikacijos
poskyris
Ramutė
Simanauskienė
Civilinės
metrikacijos
poskyris

I-IV
Dalia Žilinskytė

Duomenų teikimo
skaičius

Turto valdymo
skyrius
vnt

13

I-IV

Salomėja
Ramanauskienė

2017-01-01 2017-12-31

VB(SB)

VB(TD)

Aktyvaus jaunimo
procentas

%

16

I-IV
Vaida Samušienė

Vaiko teisių
apsaugos skyrius

0,0
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija
Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

Sumažintas vaikų skaičius
globos namuose

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

%

40

I-IV
Danguolė
Teišerskienė

68,9

6,3

Rengiamų teisės aktų ir
kitų dokumentų
tikrinimas, procentais

Teisės ir
personalo skyrius
%

50

I-IV

7,6

Ona Laima
Gudzinevičiūtė

9,5

Civilinės
metrikacijos
poskyris

Užregistruotų civilinės
būklės aktų skaičius

%

Suteiktos pirminės
teisinės pagalbos atvejai

vnt

700

I-IV

Parengtas arba
atnaujintas mobilizacijos
planas

vnt

1

I-IV

Žemės ūkio specialistų
etatų skaičius

vnt

19

Seniūnijos lėšų dalis,
skirta vykdyti funkciją

tūkst.

62,5

vnt

778

1380

I-IV

Ramutė
Simanauskienė

27,8
9,8
4,0

12,2

SB

7.1.6.12

Reikšmė

Jaunimo reikalų
koordinatorė

SB
Civilinės būklės aktų registravimas

28,7

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Mato
vnt.

Rodiklio pavadinimas

tūkst. Eur.

7,0

VB(SB)

7.1.6.7

2017 m.

Atsakingas

215,4

9,3

Kiaulių laikymo vietų
patikrinimo ir užpildytų
klausimynų skaičius

Teisės ir
personalo skyrius
A. Baltrukas
Teisės ir
personalo skyrius
Reda
Žalandauskienė
Žemės ūkio ir
kaimo plėtros
skyrius
Joana
Miliauskienė

I-IV

7 Savivaldybės valdymo programa

2

3

7.1.1.7

7.1.6.13

7.1.6.14

7.1.6.15

Pavadinimas
4

2017-01-01 2017-12-31

Aprašymas
5

6

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei
Kelmės rajono savivaldybės
priklausančius garažus, suprojektuoti naujus
administracijos senų garažų griovimo ir numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant
naujų garažų statyba
12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą,
vairuotojų poilsio kambarį.
Nuo 2017 m. sausio mėn.1 d.Šalpos pensijoms
ir tiklsinėms kompensacijoms administruoti
skiriamo procento dydis - 2 procentai nuo
šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms
mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų
Išmokoms vaikams administruoti procento
vykdymo finansavimas
dydis - 3,25 procento išmokoms vaikams
mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Adminitravimo lėšos,skirtos transporto išlaidų
kompensacijų išlaidų pristatymui (namo
paslaugos mokestis) kompensacijų gavėjams.

Prevencinės akcijos, programos

Civilinės saugos organizavimas

Asignavimų
valdytojas

Uždavinys

Tikslas
1

Kodas

Matavimo rodiklis

Finansavimo
šaltinis

Planinis
terminas

Priemonė

7

8

2017 m.

2017-01-01 2017-12-31

SB

VB(VBL)

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

9

10

116,3

Socialinės paramos ir
paslaugų specialistų
Pasiruošimas įgyvendinti
etatų skaičius
projektą
Seniūnijos išlaikomų
automobilių, skirtų
vykdyti Socialinės

15,0

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

2017-01-01 2017-12-31

SB

Valstybės perduota f-ja vykdyti civilinę saugą.
(Priemonė įeina į saugios savivaldybės
koncepciją).

2017-01-01 2017-12-31

VB(SB)

Savininkas

Reikšmė

11

12

13

vnt.
%

11
50

Administracijos
vnt.
14
Socialinės
paramos skyrius

I-IV

Reda Každailienė

vnt.

30

I-IV
125,4

Socailinės paramos ir
paslaugų funkcijų
vykdymo finansavimas.

Prevencinės tęstinės programos „Būk saugus“
vykdymas (Kelmės rajono policijos
komisariatas). (Priemonė įeina į saugios
savivaldybės koncepciją)

Įvykdymo
terminas
(ketvirčiais)

Mato
vnt.

tūkst. Eur.

SB
2017-01-01 2017-12-31

Rodiklio pavadinimas

Atsakingas

vnt.

21

Teisės ir
personalo skyrius

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

6,1

Kelmės rajono
savivaldybės
administracija

18,7

Renginių skaičius

vnt

30

I-IV
Reda
Žalandauskienė

Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei) - iš viso:

Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas - iš viso:
Savivaldybės biudžeto lėšos

SB

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

SB(KF)

Prevencinių priemonių
plano vykdymo
procentas

684,6

3017,02
2472,4

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

SB(S)

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
Valstybės spec. tikslinė dotacija
Mokinio krepšelio lėšos

SB(AA)
VB(TD)
VB(M)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus
Valstybės biudžeto lėšos

VB(SB)
VB(LRV)
VB(VBL)

VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

VB(VIP)
VB(ES)
VB(KPPP)

0

Bendrosios dotacijos kompensacija

VB(BDK)

0,0

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

ESU

Kitos lėšos

KT

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

PF

0

394,9
125,4

Teisės ir
personalo skyrius
proc.

99,9

I-IV
Reda
Žalandauskienė
Teisės ir
personalo skyrius
Arūnas
Kasparavičius
Teisės ir
personalo skyrius
Arūnas
Kasparavičius

