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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai
ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai
teritoriniai padaliniai).
Savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos veiklos
ataskaitos savivaldybės tarybai ir merui teikiamos vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto nuostatas.
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STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS
Veiklos planavimas
Kad būtų galima sėkmingai įsisavinti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų
lėšas, Kelmės rajono savivaldybėje yra parengti šie svarbiausi strateginio planavimo dokumentai:
1. Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikis strateginis plėtros planas;
2. Šiaulių regiono integruotos teritorijos vystymo programa;
3. Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas;
4. Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veikslo planas;
5. Kelmės rajono savivaldybės 2020 metų metinis veiklos planas.
Siekiant įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas, 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. 51/5D71 „Dėl Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta
2014–2020 metų Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo (toliau – ITV) programa, kurioje
numatytos investicijos Kelmės mieste. Programos tikslas – padidinti užimtumą per patrauklumo
darbui ir investicijoms gerinimą.
ITV programoje yra numatyta 3 949,5 tūkst. Eur šiems projektams:
 Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams;
 Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas;
 Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones;
 Vytauto Didžiojo g. Kelmės mieste pėsčiųjų–dviračių tako sutvarkymas;
 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
 Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas;
 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas.
2020 m. buvo organizuoti 7 strateginio planavimo komisijos posėdžiai, kurių metu 5 kartus
tikslintas Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas.

1 pav. 2020 m. rengtas Kelmės rajono savivaldybės plėtros planas iki 2030 m.
2020 m. buvo rengiamas Kelmės rajono savivaldybės plėtros planas iki 2030 m. Rengiant
plėtros planą vyko Kelmės rajono savivaldybės gyventojų ir Kelmės rajono savivaldybėje
veikiančių verslo subjektų bei organizacijų apklausa.
Rengiant plėtros planą iki 2030 metų, buvo suformuotos strateginio plėtros plano rengimo
darbo grupės:
1. Gero valdymo darbo grupė;
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2. Socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumo darbo grupė;
3. Verslo ir infrastruktūros plėtros darbo grupė;
4. Švietimo ir užimtumo darbo grupė.
Darbo grupių sudėtis – Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Kelmės
rajono savivaldybės tarybos nariai, seniūnijų, verslo, jaunimo ir NVO, socialinių paslaugų ir
sveikatos įstaigų ar įmonių atstovai, Kelmės rajono savivaldybės ir administracijos vadovai.
Kiekviena darbo grupė dirbo 4 suorganizuotuose grupės posėdžiuose. Posėdžių metu buvo
taikoma skirtinga kūrybinė metodika sprendžiant problemas, ieškant alternatyvių sprendimų,
kūrybiškai formuluojant ateities scenarijus, slenkamuoju būdu kiekvieno posėdžio metu buvo
aptariamas ankstesnio posėdžio įdirbis pagal sunormintą rengėjų medžiagą, svarstomi bei
detalizuojami nauji pasiūlymai. Sistemiškai buvo analizuojami praėjusio planavimo laikotarpio
sėkmių ar nesėkmių rezultatai, esama situacija rajono savivaldybėje, kas yra priimtina ir kas
keistina, taip pat gyventojų siekiamybės ilguoju periodu iki 2030 metų.
Rengiant planą:
1. Atlikta aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė;
2. Atlikta Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio ilgalaikio plėtros
plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė;
3. Atliktos Kelmės rajono gyventojų, veikiančių verslo subjektų ir organizacijų
apklausos apie pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, parengtos 2 ataskaitos, 2020 m. rugpjūčio 6
d. organizuotas viešas apklausų rezultatų pristatymas-diskusija;
4. Atlikta Kelmės vidaus ir išorės aplinkos analizė, pateikti pagrindiniai duomenys,
atlikta SSGG analizė.
Dokumentas buvo parengtas vadovaujantis kryptingumo, orientavimosi į rezultatus,
efektyvumo, atvirumo (partnerystės) ir bendrumo principais.
Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius 2020 m. pradėjo koordinuoti Kelmės rajono
smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą. Komisija 2020 metais organizavo
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos 5 posėdžius. Posėdžių metu komisija nagrinėjo
įmonių pateiktas paraiškas paramai gauti iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo, koregavo
fondo taisykles ir nuostatus siekdama palengvinti paramos gavimą smulkiajam ir vidutiniam
verslui.
2020 metais Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos sąrašas buvo papildytas
remtinomis veiklomis. Pagal Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos
nuostatus ir lėšų naudojimo taisykles parama bus teikiama verslo idėjų konkursams vykdyti, įmonių
apdovanojimams organizuoti, darbo vietos pritaikymui negalią turinčiam asmeniui remti,
dalyvavimui parodose skatinti ir kuriamai produkcijai pristatyti, verslo misijų faktiškai patirtoms
išlaidoms kompensuoti.
2020 m. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas – 55 800,00 Eur.
Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo
paskirta 33 600,00 Eur. Kelmės rajono savivaldybės SVV komisija išskirstė 22 200,00 Eur.
Prašymus gauti paramą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos pateikė
18 įmonių. SVV komisija paramą skyrė 15 įmonių, 3 prašymus atmetė dėl neatitikimo SVV
taisyklėms ir nuostatams.
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ES lėšomis ir iš kitų finansavimo šaltinių 2020 m. vykdyti projektai
Kelmės rajono savivaldybė vykdo projektus, finansuojamus iš ES, valstybės ir
savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšų.
2020 m. Kelmės rajono savivaldybė neįgyvendino projektų, finansuojamų iš Valstybės
investicijų programos (toliau – VIP). Buvo pateikti du investicijų projektai: „Kelmės dvaro rūmų
vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“ ir „VšĮ Kelmės rajono pirminės
sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies atnaujinimas“,
tačiau finansavimas 2020 m. neskirtas. Projektas „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas
ir naujos ekspozicijos įrengimas“ įtrauktas į projektų, finansuojamų VIP lėšomis, sąrašą,
investicijos numatytos 2023 m.
Iš ES struktūrinių fondų lėšų ir kitų finansavimo šaltinių Kelmės rajono savivaldybės
administracija įgyvendina 27 projektus, kurie įgyventi arba įgyvendinti iš dalies, t. y. veiklos
baigtos, rengiamos ataskaitos agentūroms.
Du projektai „Kelias į sėkmę – Europos solidarumas („Key to Success – European
Solidarity“)“ ir „Vieningi piliečiai stiprioje Europoje“ („United Citizens in Strong Europe“)“
finansuojami iš Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros
(EACEA) programos ,,Europa piliečiams“. Siekiant tausoti aplinką, vykdomi trys energetiniai
projektai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūros. Kiti projektai vykdomi valstybinio ar regioninio planavimo būdu.
Įgyvendinti projektai:
1. Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas;
2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje;
3. Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas;
4. Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime;
5. Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime;
6. Socialinio būsto plėtra Kelmėje;
7. Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas.
Projektai, kurių veiklos baigtos:
1. Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra;
2. Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
3. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas
Kelmės rajone.
1 lentelėje pateikiama informacija apie Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vykdomus ir koordinuojamus projektus, kurių bendra
vertė pagal finansavimo sutartis – 9 388,8 tūkst. Eur.
Projektus, kuriuos vykdo ar koordinuoja Kelmės rajono savivaldybės administracija, jų
suplanuotas investicijas Kelmės rajono savivaldybė, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įsisavino
60,7 proc. (2019 m. duomenimis, lėšų įsisavinta 64,9 proc., 2018 m. – 35,8 proc.).
1, 2 ir 3 diagramose pateikiama informacija įvairiais aspektais apie investicijų įsisavinimą.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

5

Investicijų įsisavinimas
Iš viso, tūkst. Eur.

Savivaldybės lėšos, tūkst. Eur.

Faktiškai panaudota lėšų nuo 2020-01-01 iki 2020-1231

Paramos dalis, tūkst. Eur

2990.08
719.26
2130.9

7754.0
Įsisavintos investicijos iki 2020-12-31

2553.6
5217.3

9388.77
Projektų vertė pagal paramos sutartį

2606.0
6782.8

1 diagrama. Investicijų įsisavinimas

Faktiškai panaudota lėšų nuo
2020-01-01 iki 2020-12-31

25%
Paramos dalis, tūkst. Eur

75%

Savivaldybės lėšos, tūkst.
Eur.

2 diagrama. Projektų finansavimo intensyvumas
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Investicijų įsisavinimo pokytis
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Iš viso, tūkst. Eur

3 diagrama. Investicijų įsisavinimo pokytis
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1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2020 m. vykdyti projektai
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dalis,
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Eur

5
48,874

6
41,374

7,5

2,6

0

2,6

5,3
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0

2,6
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20,160

0
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0,0
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0
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Paramos
dalis,
tūkst.
Eur

8

Savivaldybės
lėšos,
tūkst. Eur

Įsisavintos investicijos
nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31

9

Lėšų
įsisavinimo
procentas

10

11

Iš viso,
tūkst.
Eur

Paramos
dalis,
tūkst.
Eur

Savivaldybės
lėšos, tūkst.
Eur

13

14

2020-03

4

Įsisavintos investicijos
iki 2020-12-31

Projekto vertė pagal paramos sutartį

2022-01

2

3

2022-01

2
Savivaldybes
jungiančios turizmo
informacinės
infrastruktūros
plėtra
Šiaulių
regione

2017-03

1
1

2020-03

Projekto
pavadinimas

2021-02

Eil.
Nr.

Pradžia

Įgyvendinamo
projekto

Pastabos

15
Apmokėtos ženklinimo
projekto
parengimo
išlaidos. Įvykdyti ženklų
ir
stendų
gamybos
viešieji pirkimai. Vyksta
montavimo
darbai.
Darbai turi būti pabaigti
iki 2021 m. sausio 24 d.
Projekto įgyvendinimas
dėl pandemijos perkeltas
į 2021 metus.

Projektas
įgyvendintas
metais.
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Socialinio
būsto
plėtra Kelmėje

2020-12-31

667,64

311,18

264,50

46,68

2021-12-31

2019-03-08

1460,60

29,31

1353,68

589,67

15,00

12,75

2,25

18,66

17,81

0,85

2020-02-27

166,104

1943,35

91,3

4,8

350,83

316

10,50

8,93

12,81

12,81

781,01

639,01

34,684

1,57

9,5

1123,984

935,62

188,364

1572,2

927,39

644,81

2020-11-01

Tytuvėnų
miesto
viešųjų
erdvių
sutvarkymas
ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams

2128,24

195,414

2019-12-31

7

Kelmės
dvaro
ansamblio
parko
sutvarkymas
ir
pritaikymas
visuomenės
poreikiams

2017-07-21

6

2018-03-02

5

Kelmės
r.
gyvenviečių
vandentvarkos
ir
aplinkosaugos
infrastruktūros
modernizavimas ir
plėtra
Kelmės
miesto
Tūkstantmečio
parko sutvarkymas

2016-09-28

4

2015-12-08

8

139,9

500,02

425,02

75

646,17

420,35

225,82

142

Projektas
užbaigtas
2020 m. 2021 m. atliktas
galutinis
mokėjimas
rangovui.
Numatomas
ataskaitų teikimas.
Baigtos
projektavimo
paslaugos, rangos darbų
pirkimas neįvyko dėl per
aukštų kainų.

Baigtos
projektavimo
paslaugos. Rangos darbų
pirkimo
procedūros
baigtos; sutartis bus
pasirašyta
gavus
teigiamas išvadas iš
APVA dėl 2 etapo
rangos darbų pirkimo
procedūrų
įvykdymo
įvertinimo.
Netinkamas
išlaidas
sudaro nefinansuojami
darbai:
tvenkinio
kasimas, nuogrindos prie
svirno ir tarnų namo,
lietaus nuotekų išleistuvo
įrengimas,
pralaidos
įrengimas,
vandens
paėmimo
aikštelės
gaisrinės automobiliams
įrengimas.
Projektas baigtas 2019
metais, 2020 metais
teiktos
ataskaitos,
atsiskaityta su CPVA.
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13

Kelmės m. lopšeliodarželio
„Ąžuoliukas“
modernizacija

14

Kelmės
Algirdo
Lipeikos
menų
mokyklos
Choreografijos
skyriaus

49,321

250,1

170,8

79,3

2020-02-05

2018-05-28
2018-07-16
2018-03-06

197,282

49,985

257,4

167,9

49,985

316,8

181,5

103,0

Projektas baigtas

126,8

Projektas baigtas

135,3

2020-02-20

199,94

Projektas baigtas

89,5

2020-02-20

199,94

101,4

517, 833

517, 833

0

349,694

349,694

0

67,5

79,36

79,36

224,027

207,225

16,802

192,283

163,281

29,002

85,8

172,272

143,281

28,991

124,61

105,92

18,69

81,398

48,604

32,794

65,3

68,948

43,548

18,8

2022-03-01

Kompleksinės
paslaugos
šeimai
Kelmės rajone
2017-01-20

12

249,925

2021-04-30

Sporto
erdvės
įrengimas Tytuvėnų
apylinkių seniūnijos
Budraičių kaime

249,925

2021.02,28

11

Bendruomeninės
infrastruktūros
gerinimas
Žalpių
kaime

246,603

2018-05-22

10

Tytuvėnų apylinkių
seniūnijos
vandentvarkos
infrastruktūros
gerinimas

2018-05-22

9

2019 m. rugsėjo 11 d.
skirtas
papildomas
finansavimas 62 986 Eur
naujai
veiklai
,,Asmeninio
asistento
paslaugos“ teikti.
Veiklas
organizuoja
projekto partneris –
Lietuvos
samariečių
bendrijos
Kelmės
skyrius.
Baigti statybos darbai,
vykdomi įrangos ir baldų
pirkimai.

Atlikta apie 90 proc.
statybos darbų, vykdomi
įrangos ir baldų pirkimai.
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19

Ambulatorinių
sveikatos priežiūros
paslaugų
prieinamumo
tuberkulioze
sergantiems
pacientams
gerinimas Kelmės
rajone

2021-06-19
2020-05-16
2020-06-30

2017-07-28

2022-03-01
2022-02-06

18

Sporto, Gėlių ir
Ievų gatvių Kelmės
mieste
rekonstravimas
Vandentiekio ir
nuotekų tinklų
plėtra bei
inventorizavimas
Kelmės rajone

2018-11-25

17

Paslaugų ir asmenų
aptarnavimo
kokybės gerinimas
Kelmės rajono
savivaldybėje

2018-03-26

16

Gyventojų
sveikatos
stiprinimas

2018-09-06

15

2018-06-19

modernizavimas

208,4

192,8

15,6

122,8

113,6

9,2

58,9

35,5

32,9

2,6
Vykdomos veiklos

362,49

308,12

54,37

317,44

270,53

46,91

87,6

43,33

33,00

10,33
Projekto
įgyvendintos
vasario 14 d.

483,43

263,36

veiklos
2020 m.

220,07
572,83

357,81

215,02

99,8

572,83

357,81

124,89

717,05

250,40

466,65

327,79

33,15

294,64

45,71

327,79

33,15

240,64

15,22

14,08

1,14

5,799

4,659

1,140

0,6

3,262

3,262

0,000

Projektas baigtas
2020-08-31. Patikrintas
agentūros 2020-06-03.
Vykdomos
projekto
veiklos.
Netinkamos
finansuoti išlaidos buvo
numatytos
projekte,
kadangi išlaidos yra
būtinos,
tačiau
netinkamos
finansuoti
pagal FSA.

Veiklos vykdomos
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22

297,60

488,28

20,53

0,00

20,53

2,61

5,96

0,00

0,00

2022-03-31

Kelmės apylinkių
seniūnijos
vandentvarkos
infrastruktūros
gerinimas, II etapas
Bendruomeninių
vaikų globos namų
ir vaikų dienos
centrų tinklo plėtra
Kelmės rajone

150,53

120,43

Vykdomos
projekto
veiklos.
Netinkamos
finansuoti išlaidos buvo
numatytos
projekte,
kadangi išlaidos yra
būtinos,
tačiau
netinkamos
finansuoti
pagal FSA.

30,11
Paraiška vertinama

167,88

2021-06-30

21

785,88
2020-03-20

Nuotekų tinklų
plėtra Kelmės
aglomeracijoje

2019-07-17

20

167,88

37,00

37,00

16,89

22,20

37,00

37,00

16,89

2020 m. buvo įrengtas
Vaikų dienos centras
Tytuvėnuose. Projekto
metu
buvo
suremontuotos
ir
pritaikytos
negalią
turintiems
asmenims
patalpos, skirtos Vaikų
dienos centrui. Siekiant
patalpas pritaikyti VDC,
projekto metu buvo
nupirkti virtuvės baldai
su buitine technika,
rašomieji ir valgyklos
stalai
su
kėdėmis,
žaidimo
stalai,
sėdmaišiai. 2020 metais
buvo
nupirktos
projektavimo paslaugos
BVGN.
Projekto
įgyvendinimo laikotarpiu
netinkamų
išlaidų
nebuvo.
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Fotovoltinės
elektrinės įrengimas
ant Kelmės kultūros
centro stogo

27

Fotovoltinės
elektrinės įrengimas
ant
Kražių
gimnazijos stogo

249,66

20,24

269,474

249,551

20,023

98,9

269,474

249,551

20,023

245,76

184,60

61,16

88,11

18,11

69,99

33,5

88,11

18,11

69,99

2021-12-31 2021-05-31

2021-02-30

269,90

Projekto visos veiklos
baigtos. Projekto metu
buvo suremontuotos
patalpos VšĮ Kelmės r.
PSPC, VšĮ Kelmės r.
BPGC, VšĮ Tytuvėnų
PSPC, VšĮ Kelmės r.
PSC (opioidų kabinetas),
Antano Jokšo šeimos
sveikatos centre.
Nupirkta kompiuterinė,
medicininė įranga,
medicininiai baldai ir
automobiliai.
Vykdomos veiklos

317,92

317,92

0,00

222,54

222,54

0,00

70,0

61,220

61,220

0,000
Vykdomos veiklos

118,88

92,70

26,18

65,71

50,02

15,70

98,8

52,270

50,017

2,253

102,30

79,42

22,88

58,30

46,60

11,70

99,0

15,000

12,000

3,000

2021-09-30

25

2021-08-31

Kelio VA-37
„Vaiguvos k.
Kaštonų g.“
kapitalinis remontas
Integralios pagalbos
į namus plėtra
Kelmės rajone

2016-09-22 2020-08-19

24

2019-01-10

Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų
kokybės gerinimas
ir
prieinamumo
didinimas Kelmės
rajone

2019-01-17

23

2019-01-16

12

Montavimo darbai ir
įranga viešųjų pirkimų
metu įsigyti pigiau, nei
planuota, todėl buvo
atliktas
sutarties
keitimas.
Bendra
projekto
vertė
po
sutarties keitimo yra
66 513,20 Eur.
Montavimo darbai ir
įranga viešųjų pirkimų
metu įsigyti pigiau, nei
planuota, todėl buvo
atliktas
sutarties
keitimas.
Bendra
projekto
vertė
po
sutarties keitimo yra
58400
Eur,
iš
jų
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11700 Eur savivaldybės
lėšos
ir
46700 Eur
paramos dalis .
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Kelmės rajono šilumos ūkio situacija
Šiuo metu centralizuotas šilumos gamybos būdas Kelmės rajone naudojamas Kelmės ir
Tytuvėnų miestuose. Likusioje rajono dalyje tie vartotojai, kurių namų ūkiai neprijungti prie
centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) tinklo, naudoja individualius šilumos generavimo
įrenginius.
Centralizuotas šilumos tiekimas Kelmės mieste
Kelmės mieste yra gerai išvystyta centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Kelmės rajono
savivaldybės centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio savininkė nuo 2020 m. spalio 29 d. yra UAB
Kelmės vietinis ūkis. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2020 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-332
„Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Kelmės šilumos tinklai“ ir UAB Kelmės
vietinį ūkį pritarė sujungti dvi savivaldybei priklausančias įmones. Visas funkcijas, kurias atliko UAB
„Kelmės šilumos tinklai“, atliks ir toliau UAB Kelmės vietinis ūkis. Nuo 2000 m. Kelmės miesto
šilumos ūkis buvo išnuomotas UAB „Litesko“. Ši sutartis galioja iki 2030 m. UAB „Litesko“ pagal
pasirašytą sutartį atnaujino (modernizavo) katilines, renovavo didžiąją dalį šilumos trasų.
Kelmės miesto CŠT katilinės. Kelmės miestui centralizuotai šilumą tiekia UAB „Litesko“
filialas „Kelmės šiluma“, eksploatuodamas šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei lauko
šilumos tinklus pagal nuomos sutartį. Šiuo metu Kelmės mieste centralizuotai šiluma tiekiama iš 2
katilinių. Pagrindinė yra A. Mackevičiaus g. katilinė, kita – Vilties g. Katilinėje yra sumontuoti 6
katilai, pritaikyti dirbti skystu kuru – skalūnų alyva, kurių instaliuota galia 15,66 MW ir du 5 MW ir
1,2 MW galios biokuru kūrenami katilai. Katilinės bendra instaliuota galia kartu su 1,5 MW galios
kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu 23,36 MW. Šioje katilinėje iš biokuro pagaminama iki 97 proc.
visos Kelmės miestui tiekiamos šilumos.
Investicijos. 2020 m. atlikta A. Mackevičiaus g. katilinės tiekiamos šilumos energijos
apskaitos sistemos rekonstrukcija (atnaujinimas). Vietoj esamos dviejų šilumos tiekimo schemų
„žieminės“ (šildymo sezono) ir „vasarinės“ (nešildymo sezono) apskaitos suprojektuotas ir
sumontuotas vienas pagaminamos šilumos energijos apskaitos prietaisas ir jo priklausiniai
(debitomatis ir temperatūros jutikliai). Šis prietaisas naudojamas tiek šildymo, tiek nešildymo sezono
metu tiekiamai šilumos energijai įtraukti į apskaitą, investuoti 6024 Eur. Taip pat 2020 m. įmonė
įsigijo kilnojamąjį išmetamųjų dujų analizatorių, kuriuo kontroliuojamas išmetamųjų dujų (CO, O2,
NOX) kiekis dūmuose pagal galiojantį taršos leidimą Nr. TL-Š.3-1\2014, investuoti 1535 Eur. Bendra
2020 m. UAB „Litesko“ investicijų suma yra 7559 Eur.
2001–2020 m. laikotarpiu UAB „Litesko“ į Kelmės šilumos ūkį investavo apie 5,38 mln.
Eur. Bendrovė investicijas skyrė katilinėms modernizuoti, šilumos tinklų rekonstrukcijai ir naujų
įrengimui, energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių (vietinio kuro – biokuro) plėtrai ir
modernioms šilumos gamybos technologijoms diegti.
Vartotojai. Centralizuotos šilumos vartotojai yra daugiabučiai namai ir kiti gyvenamieji
namai, mokyklos, darželiai, biudžetinės ir kitos įstaigos. Šilumos energija šildymui ir karšto vandens
paruošimui tiekiama 58 daugiabučiui ir kitiems gyvenamiesiems namams (93,9 tūkst. m2 bendrojo
ploto, apie 1,8 tūkst. butų). Taip pat šilumos energija tiekiama įmonėms ir biudžetinėms
organizacijoms (65,2 tūkst. m2).
Kainos. Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pateiktą 2020 m. gruodžio
mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką rajonas yra 47 vietoje (7,04 ct/kWh su PVM) iš 49 rajonų.
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2019 metų gruodžio mėnesį šilumos kaina buvo 7,54 ct/kWh su PVM. Palyginus 2019 m. gruodžio
mėnesio šilumos kainas su 2020 m. gruodžio mėnesio šilumos kainomis, kaina sumažėjo 7 proc.
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) paslaugas
pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus diferencijuotus maksimalius tarifus teikia UAB
Kelmės vietinis ūkis ir UAB „Adminvalda“. Kiti vartotojai pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros paslaugas taip pat perka iš šių prižiūrėtojų bei kitų įmonių, turinčių teisę verstis šia veikla.
Centralizuotas šilumos tiekimas Tytuvėnų mieste
Tytuvėnų mieste centralizuotai šilumą tiekia dvi bendrovės – Kelmės rajono savivaldybei
priklausanti UAB Kelmės vietinis ūkis (UAB „Kelmės šilumos tinklai“ iki 2020 m. spalio pab.), kuri
eksploatuoja didžiausią miesto katilinę, esančią Dariaus ir Girėno gatvėje, bei UAB „Litesko“ filialas
„Kelmės šiluma“, eksploatuojantis dvi katilines (du gyvenamuosius namus Maironio g. 4A ir
Maironio g. 5B).
Tytuvėnų miesto CŠT katilinės. Šiuo metu Tytuvėnų mieste šiluma centralizuotai tiekiama
iš Dariaus ir Girėno gatvėje esančios biokuro katilinės daugiabučiams gyvenamiesiems namams,
vaikų lopšeliui-darželiui, mokyklai ir sporto salei. Iš viso katilinėje sumontuoti du vandens šildymo
katilai (0,6 MW ir 0,8 MW galios). Bendras instaliuotas katilinės galingumas 1,4 MW.
UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ Tytuvėnuose eksploatuoja 2 katilines: Maironio g.
4A katilinėje sumontuoti du vandens šildymo katilai, naudojantys žymėtą dyzelinį kurą (katilinės galia
0,23 MW), ir Maironio g. 5B katilinėje sumontuoti du vandens šildymo katilai, naudojantys žymėtą
dyzelinį kurą (katilinės galia 0,19 MW).
Vartotojai. Centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis naudojasi 229 abonentai, šilumą
gaunantys iš Dariaus ir Girėno g. katilinės. Bendras šildomas plotas yra 12 204,1 m2. Vidaus šildymo
sistemos yra nerekonstruotos, didžioji dalis eksploatuojama daugiau kaip 40 metų. Tytuvėnuose
renovuoti 7 daugiabučiai namai, kuriems šilumos energiją tiekia UAB Kelmės vietinis ūkis. Šilumos
tiekimo sistema vienvamzdė, neužtikrinanti tolygaus šilumos paskirstymo. Daugiabučiai namai yra
mažo aukštingumo ir butų skaičiaus, senos statybos, kurių energinis efektyvumas yra mažas, todėl
suvartojama per 50 proc. daugiau šilumos energijos palyginti su renovuotais daugiabučiais
gyvenamaisiais namais.
Kelmės rajono įstaigos
Kelmės rajono ugdymo įstaigos yra šildomos skirtingais būdais: Kelmės Jono Graičiūno
gimnazija, Kelmės „Kražantės“ progimnazija, lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir kt. Kelmėje esančios
įstaigos šiluma aprūpinamos centralizuotai, rajone esančios mokyklos, kurių nepasiekia CŠT, jose
įrengus katilines, šiluma rūpinasi pačios. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio ir Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijų šilumos ūkiu rūpinasi UAB „Biolitex“, šiai įmonei 2020 m. spalio 16 d. Kelmės
rajono savivaldybės administracija išdavė licenciją tiekti šilumą Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje. 2020 metais buvo gauta Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
rekomendacija, kad reikėtų peržiūrėti visų rajono ugdymo įstaigų šilumos ūkius ir svarstyti galimybę
juos atnaujinti. Šiems ir panašaus pobūdžio klausimams spręsti, konsultacijoms vykdyti Kelmė rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A-753 buvo sudaryta
Kelmės rajono savivaldybės administracijos viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo
konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro administracijos direktorius, skyrių vedėjai, paskirti vyriausieji
specialistai.
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Suskystintų naftos dujų balionų naudojimas maisto ruošimui Kelmės rajono
daugiabučiuose namuose
2020 metų antrąjį pusmetį, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų
daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“, Kelmės rajono
daugiabučių namų administratoriai, UAB Kelmės vietinis ūkis ir UAB „Adminvalda“ rinko
informaciją apie administruojamų namų (trijų ar daugiau aukštų) namų ūkius, kurie naudoja
suskystintų naftos dujų balionus (toliau – SND) maistui ruošti. Šią informaciją pateikė Valstybinei
energetikos reguliavimo tarybai (toliau – VERT), kuri kartu su centralizuotų dujų tiekėjais patikrino,
ar šiems namams centralizuotai maisto gamybai tiekiamos suskystintos naftos dujos, jei taip, tai tie
namai negali gauti valstybės paramos. 2020 m. spalio mėn. VERT tinklalapyje www.vert.lt paskelbė
Kelmės rajono daugiabučių namų sąrašą, kurie gali dalyvauti šioje programoje, t. y. Kelmėje: Janonio
g. 13, Janonio g. 15, Janonio g. 15S, Vilties g. 14, Vilties g. 18, Vytauto Didžiojo g. 82, Žemaitės g.
51, o Tytuvėnuose: Dariaus ir Girėno g. 4, Durpyno g. 16A, Maironio g. 4A, Maironio g. 5A, Taikos
g. 7A, Budraičių k. Mokyklos g. 2. Šia programa siekiama, kad iki 2022 metų daugiabučių gyventojai
visiškai atsisakytų suskystintų naftos dujų balionų maistui ruošti. Dažnai pasitaiko, kad netinkamai
naudojant šiuos balionus įvyksta nelaimingų atsitikimų, nukenčia keli namų ūkiai.
2020 metais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūros Klimato kaitos specialią programą „Atsinaujinančių energijos išteklių priemonių įrengimas“
ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo ir Kelmės kultūros centro pastato stogo
baigtos įrengti saulės fotovoltinės jėgainės.
Ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės
jėgainės maksimali galia – 60 kW. Jėgainė nuo 2020 m. kovo 18 d. iki metų pabaigos, t. y. per
9 mėnesius, pagamino 50,98 tūkst. kWh elektros energijos, kuri naudojama vidaus reikmėms: sporto
salei šildyti, apšviesti, karštam vandeniui gaminti ir pan. Projekto vertė 58,4 tūkst. Eur.

2 pav. Fotovoltinė jėgainė ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos stogo
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Ant Kelmės kultūros centro pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės maksimali
galia yra 65 kW. Jėgainė nuo 2020 m. kovo 12 d. iki metų pabaigos, t. y. per 9 mėnesius, pagamino
48,04 tūkst. kWh elektros energijos, kuri naudojama vidaus reikmėms: apšvietimui, organizacinei
technikai, Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus įrenginiams (orkaitei, indaplovei, molio
žiedimo krosniai). Projekto vertė 66,5 tūkst. Eur. 80 proc. šių projektų vertės yra finansuojama iš
Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

3 pav. Fotovoltinė jėgainė ant Kelmės kultūros centro stogo
Daugiabučių namų modernizavimo programa
2020 metų pabaigoje pasirašytos projektų finansavimo sutartys pagal Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Klimato kaitos specialią programą
„Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas
visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie
nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms,
religinėms bendrijoms ar centrams“ ant VšĮ Kelmės sporto centro pastato stogo ir Kelmės „Kražantės“
progimnazijos pastato stogo 2021 metais įrengti saulės fotovoltines jėgaines.
Ant VšĮ Kelmės sporto centro pastato stogo planuojamos įrengti saulės fotovoltinės jėgainės
maksimali galia bus 85 kW. Jėgainė per metus turėtų pagaminti apie 67 tūkst. kW elektros energijos,
kuri bus naudojama vidaus reikmėms: sporto salei šildyti, apšviesti. Projekto vertė 107,2 tūkst. Eur.
Ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pastato stogo planuojamos įrengti saulės fotovoltinės
jėgainės maksimali galia bus 70 kW. Jėgainė per metus turėtų pagaminti apie 60 tūkst. kW elektros
energijos, kuri bus naudojama vidaus reikmėms: sporto salei šildyti, apšviesti, technologijų pamokose
ir virtuvėje naudojamai įrangai: kaitlentėms, viryklėms, šaldytuvams, orkaitėms, medžio apdirbimo,
frezavimo staklėms ir kt. Projekto vertė 93,6 tūkst. Eur.
78 proc. šių projektų vertės yra finansuojama iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.
2020 metų pabaigoje pradėti įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
projektai: Kelmėje Kooperacijos g. 28, Tytuvėnuose Durpyno g. 10, Durpyno g. 12 koreguojamas
investicinis projektas dėl numatytos per mažos sumos modernizavimo darbams. Jaunimo g. 4
Tytuvėnuose namo atnaujinimo darbai nebus vykdomi, nes investiciniame projekte buvo suplanuotos
per mažos sumos projektavimo, rangos darbams, gyventojai nusprendė sumos nedidinti. Pagal
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) yra pradėti rengti daugiabučių namų investiciniai
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projektai A. Mackevičiaus g. 33, B. Laucevičiaus g. 6 ir B. Laucevičiaus g. 8 Kelmėje, paraiškos turi
būti pateiktos iki birželio 1 d.

4 pav. Pradėti Kooperacijos g. 28 namo renovacijos darbai
Sėkmingai įgyvendinus minimus projektus ir daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos etapus, Kelmės mieste bus renovuoti 45 namai (iš 58 namų), tai sudaro
77 proc. visų Kelmės daugiabučių (šiuo metu renovuotas 41 namas). Tytuvėnų mieste bus renovuoti 9
namai (iš 29 namų), tai sudaro 31 proc. (šiuo metu renovuoti 7 namai).

FINANSAI IR BIUDŽETAS

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-70 patvirtino
rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų planą – 35 641,8 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą –
38 068,5 tūkst. Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo
37 951,9 tūkst. Eur, išlaidos iš skolintų lėšų 827,0 tūkst. Eur viršija pajamas ir 1 599,7 tūkst. Eur
praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms
paskoloms grąžinti.
2020 m. iš viso gauta 36 949,1 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta – 1 016,1 tūkst. Eur (iš jų
500,0 tūkst. Eur – trumpalaikė paskola). Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 98 proc.,
arba gauta 813,7 tūkst. Eur mažiau pajamų, nei planuota.
2 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2020 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

2020 m.

2020–2019 m.
2019 m.
Biudžetas
Įvykdymo įvykdymas palyginimas,
Įvykdymas
proc.
(patikslintas)
proc.

Pajamos

1.

Gyventojų
mokestis

2.

Turto mokesčiai:

pajamų

17453,0

16511,4

94,6

16882,3

97,8

žemės mokestis

400,0

691,5

172,9

842,9

82,0

paveldimo turto mokestis

8,0

10,9

136,3

11,5

94,8

103,4

108,8

84,3

122,7

nekilnojamojo

turto 95,0
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mokestis
3.

Mokesčiai
teršimą

4.

už

aplinkos

34,0

34,0

100,0

31,3

108,6

Specialioji tikslinė dotacija

15507,6

15394,6

99,3

12028,9

128,0

5.

ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių
organizacijų
lėšos

2255,8

1788,6

79,3

2414,6

74,1

6.

Žemės nuomos mokestis

100,0

225,1

225,1

191,0

117,9

79,0

92,2

116,7

66,9

137,8

871,9

870,3

99,8

889,8

97,8

45,0
1016,0

50,0
975,4

111,1
96,0

47,2
805,3

105,9
121,1

56,6

86,0

151,9

58,6

146,8

30,0

115,7

385,7

68,5

168,9

37951,9

36949,1

97,4

34423,1

107,3

1599,7

1599,7

100,0

1423,7

112,4

827,0

1016,1

122,9

1484,9

68,4

39564,9

98,0

37331,7

106,0

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mokesčiai už valstybinius
gamtos išteklius
Pajamos už prekes ir
paslaugas
Valstybės rinkliava
Vietinė rinkliava
Kitos
neišvardytos
ir
neplanuotos pajamos
Materialiojo
ir
nematerialiojo
turto
realizavimo pajamos
Iš viso pajamų

13.

Lėšų likučiai
dengti

14.

Paskolos

išlaidoms

Iš viso 40378,6

Analizuojant pajamų plano vykdymą matyti, kad 2020 metais gauta mažiau, nei planuota:
941,6 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokesčio, 113,0 tūkst. Eur – specialiųjų tikslinių dotacijų,
40,6 tūkst. Eur – pajamų už vietines rinkliavas, taip pat nežymiai mažiau, nei planuota (1,6 tūkst. Eur),
surinkta pajamų, gaunamų už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas. 2020 metais ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 79,3 proc. (arba 467,2 tūkst. Eur) mažiau, nei
planuota, iš jų: 258,6 tūkst. Eur projekto „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams“, nes į 2021 m. nukeltas galutinis mokėjimo prašymo vertinimas, 100,8 tūkst.
Eur – projekto „Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ modernizacija“ dėl finansavimo sutarties
keitimo (lėšos bus įsisavinamos 2021 metais), 111,9 tūkst. Eur – projekto „Kelio VA-37 „Vaiguvos k.
Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“ dėl užsitęsusio derinimo su agentūra (agentūrai paraiška pateikta
vertinti, bet iki metų pabaigos atsakymas negautas, apmokėta tik už projekto projektavimo darbus).
Kitų projektų lėšų įsisavinimas strigo dėl rangovų laiku neatliktų darbų (pvz., projektas „Kelmės
Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“) ir projektų tęstinumo.
Taip pat 2020 m. gražintos ES lėšos (139,0 tūkst. Eur) už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto
lėšų apmokėtas sąskaitas.
Lyginant 2020 m. ir 2019 m. pajamų plano vykdymą, einamaisiais metais mažiau gauta
pajamų: gyventojų pajamų mokesčio (370 tūkst. Eur), turto mokesčių (žemės mokesčio –
151,4 tūkst. Eur mažiau, paveldimo turto mokesčio – 0,6 tūkst. Eur), ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų lėšų (626,0 tūkst. Eur), rajono biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir
paslaugas (19,5 tūkst. Eur). Specialiosios tikslinės dotacijos lėšų gauta 3 365,7 tūkst. Eur (arba
28,0 proc.) daugiau nei 2019 m. Net 1 219,5 tūkst. Eur daugiau gauta savivaldybei priklausančių kelių
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priežiūrai ir remontui (iš jų 1 057,3 tūkst. Eur gauta pagal COVID-19 priemonių planą), 480,9
tūkst. Eur daugiau mokymo lėšų, 195,0 tūkst. Eur daugiau skirta lėšų melioracijai. Pagal Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo pasekmių mažinimo priemonių planą iš viso gauta
(išskyrus Kelių fondą) 927,4 tūkst. Eur, kurie skirti: socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų
vienkartinėms premijoms (51,51 tūkst. Eur), vaikų vasaros stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms (47,0
tūkst. Eur), mokytojų skaičiaus optimizavimui (39,15 tūkst. Eur), socialinei paramai nepasiturintiems
gyventojams (652,0 tūkst. Eur), visuomenės psichikos sveikatos paslaugoms teikti (13,27 tūkst. Eur),
mokyklų psichologams (2,016 tūkst. Eur), COVID-19 prevencijos išlaidoms kompensuoti (65,7 tūkst.
Eur), skaitmeniniam ugdymui plėsti švietimo įstaigose (25,2 tūkst. Eur), vėdinimo ir kondicionavimo
sistemoms įrengti egzaminų centruose (31,531 tūkst. Eur). ES, užsienio valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšų gauta 626,0 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. Apskritai rajono biudžeto pajamos,
ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2019 metais, buvo didesnės 2 526,0 tūkst. Eur (arba 7,3 proc.).
2020 metais 46,5 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė 53,5 proc.
Vietinių pajamų dalis rajono biudžeto pajamose, lyginant ataskaitinius metus su 2019 m., sumažėjo
4,5 proc.
Lyginant 2020 m. ir 2019 m. vietinių pajamų pokytį, didžiausias teigiamas pajamų pokytis –
170,1 tūkst. Eur – pajamos gautos už vietines rinkliavas (arba 21,1 proc.), nes Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu buvo padidinti įkainiai už vietines rinkliavas. 47,2 tūkst. Eur padidėjo
pajamos, gautos už materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimą, 34,1 tūkst. Eur daugiau gauta už
žemės nuomą (Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu sumažinti neapmokestinamų žemės
sklypų dydžiai), 27,4 tūkst. Eur – kitų neplanuotų pajamų ir 25,3 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. –
mokesčių už valstybinius gamtos išteklius. Gyventojų pajamų mokesčio 2020 m. gauta 370,9 tūkst.
Eur mažiau nei 2019 m., turto mokesčių – 132,9 tūkst. Eur (arba 14,2 proc.) ir pajamų už prekes ir
paslaugas – 19,5 tūkst. Eur mažiau nei ankstesniais metais.
Pradinis patvirtintas 35 641,8 tūkst. Eur biudžeto pajamų planas 2020 metais tikslintas 8
kartus ir iš viso padidintas 2 310,1 tūkst. Eur.
Pajamų plano didinimas – 3 418,6 tūkst. Eur:
 speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti – 384,8 tūkst. Eur;
 mokesčiai už aplinkos teršimą – 9,0 tūkst. Eur;
 mokymo lėšos – 86,0 tūkst. Eur;
 kita tikslinė dotacija – 17,6 tūkst. Eur;
 kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 1 563,8 tūkst. Eur;
 kitos dotacijos – 1 076,2 tūkst. Eur;
 mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 29,0 tūkst. Eur;
 vietinės rinkliavos – 200,0 tūkst. Eur;
 kitos neišvardintos pajamos – 46,6 tūkst. Eur;
 pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 2,8 tūkst. Eur;
 įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 2,8 tūkst. Eur.
Pajamų plano mažinimas – 1 108,5 tūkst. Eur:
 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 1 098,2 tūkst. Eur;
 pajamos už prekes ir paslaugas – 10,3 tūkst. Eur;
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Galutinis 2020 m. biudžeto pajamų planas sudaro 40 378,6 tūkst. Eur. 2020 m. ilgalaikių
paskolų planas – 827,0 tūkst. Eur, paimta paskolų – 1 016,1 tūkst. Eur (iš jų: 516,0 tūkst. Eur –
ilgalaikė paskola ir 500,0 tūkst. Eur – trumpalaikė paskola).
Tūkst. Eur
40000
35000

36949.1
31558.2

34423.1

30000
25000
20000
15000

19765.9
18762.9

19979.6

10000
5000

12795.3

14443.5

2018 m.

2019 m.

17183.2

0
Vietinės pajamos

Dotacijos, pajamos iš valstybės biudžeto ir ES lėšos

2020 m.
Iš viso pajamų

4 diagrama. Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2018–2020 metais (tūkst. Eur)
Analizuojant pastarųjų trejų metų biudžeto pajamų struktūrą ir kitimo dinamiką galima
pastebėti, kad dotacijos, pajamos iš valstybės biudžeto ir ES kiekvienais metais didėja. 2018 metais
šių pajamų gauta 12 795,3 tūkst. Eur, o 2020 metais – 17 183,2 tūkst. Eur, t. y. į savivaldybės biudžetą
gauta 34,3 proc., arba 4 387,9 tūkst. Eur, daugiau. Savivaldybės vietinių pajamų surinkimas 2018–
2019 metais didėjo, bet 2020 metais – sumažėjo. 2018 metais vietinių pajamų gauta apie
18 762,9 tūkst. Eur, o 2020 metais – 19 765,9 tūkst. Eur. Iš viso vietinės pajamos, lyginant ataskaitinį
laikotarpį su 2018 metais, padidėjo 5,3 proc., arba 1 003,0 tūkst. Eur (žr. 4 diagramą).
Palyginus trejų metų (2018–2020 m.) bendrą biudžeto pajamų kitimą galima pastebėti, kad
rajono biudžeto pajamos padidėjo 5 390,9 tūkst. Eur (arba 17,1 proc.). Didžiausi pokyčiai:
4 766,9 tūkst. Eur (arba 44,9 proc.) daugiau gauta specialiosios tikslinės dotacijos. Nors gyventojų
pajamų mokesčio planas 2020 metais įvykdytas 94,6 proc. (t. y. gauta 941,6 tūkst. Eur mažiau, nei
planuota), tačiau, lyginant su 2018 m., gyventojų pajamų mokesčio gauta 554,9 tūkst. Eur daugiau
(dėl didėjančio darbo užmokesčio, padidėjusio minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio). Vietinių
rinkliavų 2020 m. gauta 170,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 metais. ES finansinės paramos lėšų – 379,0
tūkst. Eur (arba 11,1 proc.) daugiau nei 2018 m. Iš viso į rajono biudžetą per 2020 metus įplaukė
36 949,1 tūkst. Eur.
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3 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2020 m. gruodžio 31 d.
(tūkst. Eur)
2020 m.
Palyginimas
Įvykdymas
2020–
Metų
Įvykdymas
Proc.
Išlaidos
2019 m.
2019 m.,
biudžetas
proc.
Bendros valstybės paslaugos
3799,8
3623,3
95,4
3734,5
97,0
Gynyba
34,5
34,5
100,0
29,6
116,6
Viešoji tvarka ir visuomenės
699,3
699,1
100,0
606,9
115,2
apsauga
Ekonomika
6266,2
6038,7
96,4
4859,5
124,3
Aplinkos apsauga
1209,4
1106,7
91,5
1019,7
108,5
Būstas ir komunalinis ūkis
3298,6
2744,7
83,2
2780,5
98,7
Sveikatos priežiūra
929,2
911,5
98,1
707,5
128,8
Poilsis, kultūra ir religija
2583,5
2548,9
98,7
2877,1
88,6
Švietimas
14124,2
13657,9
96,7
12608,7
108,3
Socialinė apsauga
7433,9
6617,4
89,0
6508
101,7
106,3
Iš viso:
40378,6
37982,7
94,1
35732,0
2020 metais išleista 37 982,7 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 36,0 proc.,
t. y. 13 657,9 tūkst. Eur (iš jų mokymo lėšos 6 936,0 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir pašalpoms
mokėti 2020 metais išleista 17,4 proc. (arba 6 617,4 tūkst. Eur) visų biudžeto lėšų, o 2019 metais –
18,2 proc. (arba 6 508,0 tūkst. Eur). Ekonomikai 2020 m. skirta 15,9 proc., arba 6 038,7 tūkst. Eur
(2019 m. – 4 859,5 tūkst. Eur, arba 13,6 proc.), biudžeto išlaidų. Bendrosioms valstybės paslaugoms
teko 9,5 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai 2020 m. teko 6,7 proc. visų biudžeto išlaidų.
Ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2019 metais, savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo
2 250,7 tūkst. Eur (arba 6,3 proc.). Labiausiai didėjo išlaidos ekonomikai (1 179,2 tūkst. Eur, arba
24,3 proc.), nes padaugėjo išlaidų kelių tvarkymo ir rekonstrukcijos darbams atlikti, kompensuojant
nuostolingus keleivių pervežimo maršrutus, bei išlaidų, susijusių su projektų dokumentacijos
parengimu. Išlaidos švietimui padidėjo 1 049,2 tūkst. Eur (arba 8,3 proc.), lyginant su 2019 metais.
Čia didžiausą išlaidų dalį (78,7 proc. visų išlaidų) sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam
draudimui, o lyginant einamuosius metus su 2019 m., jos padidėjo 560,1 tūkst. Eur. 2020 metais
modernizuotos – renovuotos rajono ugdymo įstaigos (pvz.: „Ąžuoliuko“ lopšelis-darželis, Kelmės
A. Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyrius, „Aukuro“ pagrindinė mokykla, Užvenčio
Šatrijos Raganos gimnazija), tam išleista 441,1 tūkst. Eur, arba 293,8 tūkst. Eur, daugiau nei 2019 m.
Sveikatos priežiūrai išlaidos padidėjo 28,8 proc. (arba 204,0 tūkst. Eur). Lėšos skirtos pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti ir prieinamumui rajone didinti.
Analizuojant Kelmės rajono savivaldybės trejų metų (2018–2020 m.) išlaidas galima
pastebėti, kad nuo 2018 metų kiekvienais metais didėjo išlaidos pagal visas funkcijas, išskyrus
išlaidas, skirtas poilsiui, kultūrai ir religijai, tam įtakos turėjo 2019 m. baigti Kelmės kultūros centro
rekonstrukcijos ir modernizavimo projektai (žr. 5 diagramą).
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5 diagrama. Savivaldybės biudžeto išlaidų kitimas 2018–2020 metais, tūkst. Eur
2020 metų pabaigoje Kelmės rajono savivaldybė, neįskaičiuojant paskolų, turėjo
403,8 tūkst. Eur mokėtinų sumų, iš jų: 88,1 tūkst. Eur socialinėms išmokoms (pašalpoms),
58,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, 2,6 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms. 4,8 tūkst. Eur sudarė
skola turtui įsigyti ir įvairiems investiciniams projektams finansuoti, 7,8 tūkst. Eur – skola už
komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo administravimą. Didžiausią skolų dalį (241,7 tūkst. Eur)
sudarė skolos prekėms ir paslaugoms, iš jų: 37,1 tūkst. Eur skolos už komunalines paslaugas ir
194,3 tūkst. Eur skola už kitas paslaugas, iš kurių 189,8 tūkst. Eur – skola už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą. Įsiskolinimas iš mokymo lėšų sudarė 59,9 tūkst. Eur.
2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių įsiskolinimų Kelmės rajono savivaldybė neturėjo.
Ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti iš komercinių bankų planas 2020 m.
sudarė 827,0 tūkst. Eur, paimta paskolų – 516,1 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais Kelmės rajono
savivaldybė turėjo paėmusi ir 1 340,0 tūkst. Eur trumpalaikę paskolą (1 325,0 tūkst. Eur – darbo
užmokesčiui ir 15,0 tūkst. Eur – socialinio draudimo įmokoms). Iki metų pabaigos grąžinta
840,0 tūkst. Eur, o 500,0 tūkst. Eur trumpalaikės paskolos grąžinimas perkeltas į 2021 m.
Per 2020 metus grąžinta 1 668,1 tūkst. Eur, iš jų: 828,1 tūkst. Eur – Lietuvos komerciniams
bankams ir 840,0 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai trumpalaikė paskola,
sumokėta 45,7 tūkst. Eur palūkanų.
Kelmės rajono savivaldybė 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo paėmusi 3 714,3 tūkst. Eur
ilgalaikių paskolų ir suteikusi 714,8 tūkst. Eur garantiją. Lyginant su 2019 metais, rajono savivaldybės
ilgalaikis įsiskolinimas sumažėjo 312,0 tūkst. Eur.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

24

Lyginant 2020 m. su 2019 m., Kelmės rajono savivaldybės suteiktos garantijos padidėjo
95,1 tūkst. Eur. Ataskaitiniais metais pagal savivaldybės suteiktą garantą paėmė paskolos lėšų UAB
„Kelmės vanduo“ už 127,8 tūkst. Eur (padengė ankstesniais metais paimtų paskolų už 26,1 tūkst.
Eur), UAB Kelmės vietinis ūkis už 120,0 tūkst. Eur (padengė ankstesniais metais paimtų paskolų už
60,0 tūkst. Eur). UAB „Kelmės autobusų parkas“ naujų paskolų su savivaldybės garantu neėmė, bet
padengė ankstesniais metais paimtų paskolų už 66,7 tūkst. Eur.
Administracijos direktoriaus rezervo lėšos
Finansų skyriuje į apskaitą įtraukiamas Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervas. Šiam rezervui 2020 metų pradžioje buvo skirta 35,0 tūkst. Eur, galutinis
patikslintas planas sudarė 29,0 tūkst. Eur. 2020 metais rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
rezervo lėšos buvo naudojamos ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams likviduoti, jų padariniams
šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams
likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. VšĮ Šiaulių centro poliklinikai
kompensuoti karščiavimo klinikos patirtas išlaidas buvo skirta 6,6 tūkst. Eur, gaisrų padarytiems
nuostoliams iš dalies apmokėti – 8,9 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-21 sudaryta Administracijos direktoriaus rezervo lėšų
skirstymo komisija, kuri svarsto gyventojų prašymus dėl gaisrų padarytų nuostolių kompensavimo.
Per 2020 metus įvyko 8 komisijos posėdžiai, kurių metu apsvarstyta 10 prašymų, skirta ir išmokėta
8,9 tūkst. Eur.
2020 m. buvo patvirtinta nauja priemonė „Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos“, kuriai
skirta 40,0 tūkst. Eur, panaudota 7,5 tūkst. Eur.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl lėšų
skyrimo“ Kelmės rajono savivaldybei skirta savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo,
siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant
valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti 65,7 tūkst. Eur.
Žemės nuomos mokestis (2020-12-31 duomenimis)
Pagal VĮ Registrų centro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės
skyriaus ir Užvenčio seniūnijos pateiktus duomenis, 2020 metais valstybinės žemės nuomos mokesčiu
apmokestinti 3 899 sklypai, kurių bendras plotas 6 131,43 ha, bendra sklypų dalių verčių kaina
16 130 tūkst. Eur.
2020 metais žemės nuomos mokesčio iš viso priskaičiuota 217,3 tūkst. Eur, iš jų: fiziniams
asmenims – 168,6 tūkst. Eur, juridiniams asmenims – 48,7 tūkst. Eur.
Pritaikyta lengvatų iš viso už 37,8 tūkst. Eur, iš jų: juridiniams asmenims – 22,5 tūkst. Eur,
fiziniams asmenims – 15,3 tūkst. Eur. Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimą buvo
suteiktos 50 proc. lengvatos dėl COVID-19 pandemijos atitinkamiems žemės sklypams, nuolaidų
suteikta už 22,8 tūkst. Eur.
Atskaičius visas lengvatas mokėti lieka iš viso 179,5 tūkst. Eur, iš jų: fiziniams asmenims –
153,3 tūkst. Eur, juridiniams asmenims – 26,2 tūkst. Eur.
Deklaracijų ir kvitų žemės nuomos mokesčiui mokėti pateikta iš viso 1 994 vnt., iš jų:
fiziniams asmenims – 1 867 vnt., juridiniams asmenims – 127 vnt.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

25

4 lentelė. Duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokestį Kelmės rajone 2020 m.
(tūkst. Eur)
Pritaikyta
lengvatų
(Eur) (iš jų
dėl
COVID-19
pandemijos)

Lieka
mokėti
(Eur)

Pervesta
į
biudžetą
(Eur)

Nepriemoka (Eur)

Sklypų
skaičius
(vnt.)

Deklaracijų
skaičius
(vnt.)

Iš viso
priskaičiuota
mokesčio
(Eur)

Fiziniai
asmenys

3 612

1 867

168, 6

15,3 (4,2)

153,3

164,6

26,9

29,5

Juridiniai
asmenys

287

127

48,7

22,5 (18,6)

26,2

60,5

27,1

15,5

Iš viso

3 899

1 994

217,3

37,8 (22,8)

179,5

225,1

54,0

45,0

2019-12-31 2020-12-31

2020 metais planuota surinkti 100,0 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio.
2020 m. mokesčių mokėtojai už žemės ir vandens telkinių nuomą sumokėjo 225,1 tūkst. Eur.
Fizinių asmenų mokestis – 164,6 tūkst. Eur, juridinių asmenų mokestis – 60,5 tūkst. Eur (iš jų už
vandens telkinių nuomą 1,4 tūkst. Eur ir žemės nuomos mokestis 59,1 tūkst. Eur) ir 1,8 tūkst. Eur
delspinigių.
2020-12-31 žemės nuomos mokesčio bendrąją nepriemoką sudarė iš viso 45 tūkst. Eur, iš jų:
fizinių asmenų – 29,5 tūkst. Eur, juridinių asmenų – 15,5 tūkst. Eur. Į bendrą nepriemokų sumą
įskaičiuojama žemės nuomos mokesčio skola už 2008–2020 metus. Iš juridinių asmenų didžiausią
skolos dalį sudaro AB „Kelmės melioracija“ ir UAB „Tytuvėnų sodai“ nesumokėti mokesčiai.
AB „Kelmės melioracija“ iš JAR išregistruota 2020-09-02, tačiau už 2019 metus yra priteista skola ir
tikimasi, kad antstoliai skolą išieškos.
Asmenims, turintiems skolą, buvo siunčiami priminimai. Nepriemoką turinčių asmenų
sąrašai kas ketvirtį pateikiami visoms savivaldybės seniūnijoms ir Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos Kelmės skyriui, kad atsižvelgtų sudarydami nuomos arba pirkimo ir
pardavimo sutartis, primintų deklaruojantiems pasėlių plotus asmenims apie nepriemoką už žemės
nuomą. Nepriemoka sumažėjo nuo 54,0 tūkst. Eur iki 45,0 tūkst. Eur.
Pagal teismo išduotus vykdomuosius dokumentus, perduotus vykdyti antstoliui, 2020 metais
priverstinai išieškota ir pervesta į žemės nuomos surenkamąją sąskaitą 13,9 tūkst. Eur.
Problemos
1. Įstaigų apskaitos tvarkymą apsunkina dažna teisės aktų kaita, keičiamos ataskaitos, jų
turinys ir forma, pateikimo terminai.
2. Kelmės rajono savivaldybei iš Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo
sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano buvo skirta 12 įvairių dotacijų. Dėl šios priežasties
padidėjo darbo krūvis, nes kiekvienai lėšas skyrusiai institucijai reikėjo papildomai pateikti apie
10 skirtingų ataskaitų skirtingais terminais.
3. Iki galo neišspręsta interneto ryšio ir prisijungimų prie įvairių programų serverių problema,
t. y. metų pabaigoje įstaigos keletą dienų negalėjo naudotis FVAS „Biudžetas VS“ programa, negalėjo
prisijungti prie banko sistemų (sutrikus interneto ryšiui), atlikti mokėjimų nurodymų ir pan.
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INFORMACIJA APIE KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2020 METAIS

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos valdymo išlaidos sudarė
3323,3 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m. (buvo 3146,1 tūkst. Eur), valdymo išlaidos padidėjo
177,2 tūkst. Eur.
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbdavio socialinės paramos pinigais
išlaidos 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 87,7 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo pakitęs pareiginės
algos bazinis dydis – padidėjo iki 176 Eur (2019 m. buvo 173 Eur), kuris 2020 m. buvo taikomas
apskaičiuojant darbo užmokestį politikams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, minimalios algos padidėjimas iki 607 Eur (2019 m. buvo 555 Eur), padidėjęs
darbuotojų darbo stažas, taip pat įtakos turėjo valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, kasmetinis vertinimas.
2020 m. šildymo išlaidos sudarė 20,6 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m., išlaidos sumažėjo
2,7 tūkst. Eur (11,6 proc.). Už elektros energiją išleista 9,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., išlaidos
sumažėjo 0,3 tūkst. Eur (3 proc.). Vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos sudarė 1,1 tūkst. Eur, lyginant
su 2019 m., sumažėjo 0,4 tūkst. Eur. Už vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų sumokėta 2,3 tūkst. Eur,
lyginant su 2019 m., padidėjo 0,5 tūkst. Eur.
Ryšio paslaugų išlaidos sudarė 9,1 tūkst. Eur, tai 3,2 tūkst. Eur (25,4 proc.) mažiau nei
2019 m.
Transporto išlaikymo išlaidos 2020 m. sudarė 42,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., jos
sumažėjo 15,10 tūkst. Eur (26,4 proc.). Vienas iš veiksnių, lėmusių transporto išlaidų mažėjimą, buvo
pandemija. Savivaldybės tarybos nariams 2020 m. transporto išlaidų kompensuota už 4,5 tūkst. Eur
(2019 m. – 8,1 tūkst. Eur), išlaidos sumažėjo 3,6 tūkst. Eur. Transporto išlaidos sumažėjo ir dėl
sumažėjusių automobilių remonto išlaidų.
Išlaidos komandiruotėms sudarė 0,5 tūkst. Eur, tai 2,8 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. Rajono
savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijai kelti 2020 m. išleista 5,6 tūkst. Eur, 2019 m. –
6,5 tūkst. Eur, išlaidos sumažėjo 0,9 tūkst. Eur.
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2020 m. sudarė
14,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m., išlaidos padidėjo 8,6 tūkst. Eur. Buvo suremontuotos Socialinės
paramos skyriaus patalpos (12,6 tūkst. Eur), atnaujintos grindys administracinio pastato 113 kabinete
(3 tūkst. Eur), baldams ir santechnikai remontuoti išleista 1,7 tūkst. Eur.
Nepaminėtos prekių ir paslaugų naudojimo (įsigijimo) išlaidos (informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, reprezentacinės išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos,
kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos) 2020 m. sudarė 263 tūkst. Eur. Lyginant su 2019 m.
(271,4 tūkst. Eur), išlaidos sumažėjo 8,4 tūkst. Eur (3,1 proc.).
Didžiausią dalį šių išlaidų sudarė išlaidos kompiuterinėms programoms prižiūrėti –
96,3 tūkst. Eur (UAB „Algoritmų sistemos“ – 4,5 tūkst. Eur, UAB „Nevda“ – 77,9 tūkst. Eur (Kelmės
rajono savivaldybės administracija moka už visas rajono biudžetines įstaigas), BĮ Kertiniam valstybės
telekomunikacijų centrui – 13,9 tūkst. Eur.
Administraciniam pastatui prižiūrėti, saugoti ir valyti 2020 m. reikėjo 17,4 tūkst. Eur
(UAB „Corpus A“ – 12 tūkst. Eur, UAB „Švarus pasaulis“ – 0,3 tūkst. Eur, UAB Kelmės vietiniam
ūkiui – 1,8 tūkst. Eur, UAB „Norgauda“ – 2,1 tūkst. Eur, UAB „Saugumas LT“ – 0,3 tūkst. Eur, GPIS
priežiūra – 0,9 tūkst. Eur), tai 5,7 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m.
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Rajono savivaldybės administracijai 0,8 tūkst. Eur (UAB „Lexnet“ – 0,3 tūkst. Eur, VĮ
Registrų centrui – 0,5 tūkst. Eur) reikėjo mokėti už naudojimąsi įvairiomis duomenų bazėmis.
Įvairūs narystės mokesčiai už dalyvavimą asociacijose 2020 m. sudarė 11,4 tūkst. Eur.
Lyginant su 2019 m., padidėjo 0,8 tūkst. Eur (7,5 proc.).
Išlaidos reklamai ir kitos informacijos viešinimo paslaugoms – 15,4 tūkst. Eur. Lyginant su
2019 m., jos padidėjo 1,4 tūkst. Eur.
Išlaidos Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariams už telefono pokalbius, pašto ir
kanceliarijos prekes 2020 m. sudarė 6,3 tūkst. Eur, o 2019 m. – 10,5 tūkst. Eur. Sumažėjo 4,2 tūkst.
Eur.
Išleista spaudiniams įsigyti 3,1 tūkst. Eur, tai 1,6 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m.
Reprezentacijai skirtoms prekėms ir paslaugoms išleista 14,9 tūkst. Eur, tai 1,2 tūkst. Eur mažiau negu
2019 m.
Likusi valdymo išlaidų dalis išleista kanceliarinėms prekėms (11,6 tūkst. Eur), kopijavimo
popieriui (4,3 tūkst. Eur), spausdintuvų dažams, rašalo kasetėms (30,7 tūkst. Eur), popieriniams
rankšluosčiams-servetėlėms, kitoms smulkioms prekėms (2,4 tūkst. Eur), traktorių valstybiniams
numeriams (7,1 tūkst. Eur), bendrosios civilinės atskaitomybės draudimui apmokėti (7 tūkst. Eur),
kompiuterinei įrangai remontuoti, atsarginėms dalims ir priedams, spausdintuvams, telefonams,
atsarginėms dalims įsigyti (18,4 tūkst. Eur) ir 15,9 tūkst. Eur įvairioms kitoms paslaugoms (teismo
išlaidoms, banko paslaugoms, darbuotojų sveikatos tikrinimosi išlaidoms, muzikos atlikimo paslaugai,
gėlėms gedulo proga, ventiliatoriams ir kt. ūkinėms prekėms įsigyti, stende esančiai informacijai
keisti, archyvo dokumentams transportuoti, naikinti ir kt.).
Ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 174 tūkst. Eur, tai 166,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 metais:
gyventojų perspėjimo sistemai įsigyti išleista 3,5 tūkst. Eur, kompiuterinės techninės elektroninių
ryšių įrangos įsigijimo išlaidos sudarė 63,3 tūkst. Eur, kompiuterinės programinės įrangos ir
programinės įrangos licencijų įsigijimas ir atnaujinimas – 18,4 tūkst. Eur, keltuvas neįgaliesiems –
14,5 tūkst. Eur, administracinio pastato remonto išlaidos – 49,7 tūkst. Eur. Socialinės paramos skyrius
įsigijo naują automobilį už 24,6 tūkst. Eur.

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEIKLA

Teisės ir personalo skyriaus veikla apima šias sritis:
1) teisės aktų kontrolę, teisinę pagalbą;
2) tinkamą asmens duomenų apsaugos užtikrinimą;
3) civilinės būklės aktų tvarkymą;
4) personalo valdymą;
5) valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę;
6) viešuosius pirkimus.
Nuo 2020-02-01 Teisės ir personalo skyriui nebepriklauso civinės saugos specialistas.
I. Teisės aktų kontrolė, teisinė pagalba
Vienas Teisės ir personalo skyriaus uždavinių – užtikrinti Kelmės rajono savivaldybės
institucijų rengiamų teisės aktų teisėtumą. Įgyvendindami šį uždavinį, teisininkai tikrino ir teisiškai
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vertino Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos
direktoriaus įsakymus ir sudaromas sutartis.
2020 metais Kelmės rajono savivaldybės teisės ir teisėti interesai buvo ginami teismuose:
• dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo – 2 bylos;
• administracinės bylos – 3;
• civilinės bylos – 15;
• dėl skolos priteisimo – 56 bylos.
Teisininkai teikė valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Kelmės rajono savivaldybės
gyventojams. 2020 metais pirminė teisinė pagalba (toliau – PTP) buvo suteikta 409 asmenims. Realus
skaičius didesnis, nes dėl karantino padaugėjo asmenų, besikreipiančių telefonu. Jų užregistruoti,
besikreipiančiam pasirašant, nėra galimybės. Kai kurių gyventojų problemos išsprendžiamos tiesiog
prie rajono savivaldybės administracijos pastato durų, budinčiajam iškvietus teisinę pagalbą teikiantį
specialistą. Tokie asmenys taip pat neregistruoti.
Surašyti 77 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą bei 40 privalomosios mediacijos
prašymų. Parengta 11 dokumentų valstybės ir savivaldybės institucijoms.
Teisės ir personalo skyriaus teisininkai dalyvavo įvairių komisijų darbe: Viešųjų pirkimų
komisijoje, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje, Peticijų komisijoje, Vaiko gerovės
komisijoje ir kt.
Skyriaus vedėjas atlieka savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų antikorupcinį vertinimą
(surašytos 45 pažymos), išankstinę sutarčių kontrolę, savivaldybės administracijos darbuotojų ir
įstaigų bei įmonių vadovų viešųjų ir privačių interesų pateiktų deklaracijų vertinimą, yra įvairių
komisijų pirmininkas arba narys.
II. Tinkamas asmens duomenų apsaugos užtikrinimas
2018 m. gegužės 25 d. visoje Europoje pradėtas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas) – naujos asmens duomenų tvarkymo taisyklės visoms ES šalims.
2018 m. liepos 16 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas papildė Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.
Reglamentas (ES) 2016/679 numato prievolę visoms valdžios institucijoms ar įstaigoms,
nepriklausomai nuo to, ar jos yra duomenų valdytojos ar duomenų tvarkytojos, paskirti duomenų
apsaugos pareigūną (Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnis).
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje asmens duomenų apsaugos pareigūnas paskirtas
Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. PA-313.
2020 metais užtikrinant tinkamą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų
nuostatų savivaldybės administracijoje įgyvendinimą, peržiūrėti ir atnaujinti duomenų tvarkymo
veiklos įrašai.
Išanalizuotos organizacinės ir techninės asmens duomenų apsaugos priemonės, taikomos
Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, pastabos ir rekomendacijos perduotos Turto valdymo
skyriaus vedėjai.
Organizuoti 2 mokymai asmens duomenų apsaugos temomis rajono savivaldybės
administracijos, švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams.
Atnaujinta Kelmės rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo politika,
jos tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, nustatyti pagrindines asmens duomenų
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tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, duomenų apsaugos technines bei organizacines
priemones ir kitas procedūras.
Aktyviai dalyvauta įdiegiant kokybės vadybos sistemą (ISO 9001:2015 standartą),
užfiksuotos 25 neatitiktys, priimti sprendimai jas ištaisyti, pratęstas kokybės vadybos sistemos (ISO
9001:2015 standarto) galiojimas.
Siekiant palaikyti įpareigojimą, numatytą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
37 straipsnio 5 dalyje (ekspertinis žinių lygis), 2020 m. dalyvauta keturiuose seminaruose asmens
duomenų apsaugos tema.
III. Civilinės būklės aktų tvarkymas
Teisės ir personalo skyriaus civilinės metrikacijos specialistų veikla – civilinės būklės aktų
registracija, keitimas, taisymas, pildymas, atkūrimas ir anuliavimas.
5 lentelė. Statistiniai duomenys apie civilinės būklės aktų registravimą
2020 m.
Prašymai sudaryti vaiko gimimo įrašą
132
Pareiškimai ir pranešimai įregistruoti asmens mirties įrašą
517
Prašymai įregistruoti santuoką
99
Teismo sprendimai sudaryti santuokos nutraukimo įrašą
67
Teismo sprendimai dėl įvaikinimo ir nustatyti ar nuginčyti tėvystę
1
(motinystę)
Prašymai nustatyti ir pripažinti tėvystę
44
Prašymai ištaisyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės akto įrašą; pakeisti
107
vardą, pavardę
Prašymai išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus
411
Atsakyta į paklausimus
Gauta įstaigų paklausimų

1396
490

Civilinės metrikacijos įstaiga nuo 2007 m. sausio 1 d. dirba su valstybės įmonės Registrų
centro programa elektroniniu (online) režimu. Visi civilinės būklės aktų įrašai, įrašyti civilinės
metrikacijos įstaigoje, nuo 2008 m. liepos 1 d. elektroninės versijos tiesioginės kreipties būdu
siunčiami valstybės įmonei Registrų centrui. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. prašymai gali būti pateikiami
per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS.
Civilinės metrikacijos įstaiga kaupia duomenis apie Kelmės rajono demografinę situaciją.
6 lentelė. Demografiniai duomenys rajone 2018–2020 metais
Ištuokos
įrašai

Civilinės būklės
aktų įrašų
papildymo,
pakeitimo įrašai

Metai

Gimimo įrašai

Mirties įrašai

Santuokos
įrašai

2018

216
mergaičių – 112
berniukų – 104
227
mergaičių – 106
berniukų – 121
165
mergaičių – 84

477
vyrų – 239
moterų – 238
461
vyrų – 235
moterų – 226
517
vyrų – 258

247

51

153

206

99

170

166

67

133

2019

2020

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

30

berniukų – 81

moterų – 259

Rajone 2020 m. gimstamumas sumažėjo, mirtingumas – gerokai padidėjo, santuokų ir
ištuokų skaičius sumažėjo.
Į apskaitą įtraukti 38 užsienyje gimę vaikai. Daugiausia vaikų gimė Kelmės mieste – 50,
Kelmės apylinkių seniūnijoje – 18, Kražių ir Šaukėnų seniūnijose – po 13, mažiausiai gimė
Pakražančio seniūnijoje – 6. Pandemijos laikotarpis turėjo įtakos gimimo įrašų įtraukimui į apskaitą
(vyko ilgiau), tai koregavo bendrą gimusiųjų per 2020 m. skaičių.
Kelmės rajone 2020 m. dažniausios mirties priežastys buvo:
1. kraujotakos sistemos ligos – 273 (52,80 proc.);
2. piktybiniai navikai – 101 (19,53 proc.);
3. plaučių ligos – 23 (4,44 proc.);
4. COVID-19 – 30 (5,80 proc.);
5. kitos ligos – 53 (10,25 proc.);
6. savižudybės – 15 (2,9 proc.);
7. nelaimingi atsitikimai – 21 (4,06 proc.);
8. teismo sprendimu pripažintas mirusiu – 1 (0,19 proc.).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu
Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų
dokumentų formų patvirtinimo“ V skirsnio 69 punktu, santuokų registravimo ceremonija vykdoma
norinčių susituokti pasirinktoje vietoje. Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai 2020 m. vyko
tuokti poras į Pakėvio, Kelmės dvarus, Užvenčio dvaro malūną.
Per 2020 metus buvo įregistruotos ir įtrauktos į apskaitą 166 santuokos. Daugėjo santuokų su
kitų šalių piliečiais: lietuvaitės tuokėsi su Pakistano, Vokietijos, Austrijos, Turkijos, Portugalijos,
Prancūzijos, Gruzijos, Liuksemburgo, JAV piliečiais, lietuvaičiai vedė Ukrainos, Kinijos, Filipinų
pilietes.
IV. Personalo valdymas
Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūra ir jos pokyčiai 2020 metais
2020 m. sausio 1 d. rajono savivaldybės administracijos struktūroje buvo 207 etatai:
valstybės tarnautojų – 82, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 125. Centrinėje administracijoje buvo 100
etatų, seniūnijose – 107.
2021 m. sausio 1 d. rajono savivaldybės administracijos struktūroje buvo 206 etatai:
valstybės tarnautojų – 83, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 123. Centrinėje administracijoje buvo 99
etatai, seniūnijose – 107.
Administracijos struktūroje šiuo metu yra laisvi etatai Apskaitos skyriuje (2), Švietimo,
kultūros ir sporto skyriuje (1), Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje (1), Statybos ir
infrastruktūros skyriuje (1), Teisės ir personalo skyriuje (1) ir Pakražančio seniūnijoje (1).
Administracijos darbuotojai priimami į darbą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2020 m. konkursų į valstybės tarnybą nebuvo.
Į darbą pagal darbo sutartis buvo priimti 9 darbuotojai, iš jų 5 specialistai – konkursų metu.
Atsižvelgus į darbuotojų prašymus, iš darbo buvo atleista 13 Administracijos darbuotojų.
Per 2020 m. buvo atleisti 4 vadovai, priimti 2.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

31

Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūra
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJAS

___________________________________________________________________
Skyriams nepriklausantys
specialistai 4
Apskaitos skyrius

11

Statybos ir infrastruktūros
skyrius 6
Strateginio planavimo ir
investicijų sk. 6

Architektūros ir urbanistikos
skyrius 4

Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius 8

Bendrasis priėmimo skyrius
11

Teisės ir personalo skyrius
7,5

Finansų skyrius

6

Teisės ir personalo
skyriaus Viešųjų pirkimų
poskyrius 3

Kelmės seniūnija

15

Kelmės apylinkių seniūnija
5,5
Tytuvėnų seniūnija

13,5

Tytuvėnų apylinkių
seniūnija 9

Užvenčio seniūnija

Centralizuoto savivaldybės
vidaus audito skyrius 2

Turto valdymo skyrius
11,5

Kražių seniūnija

Socialinės paramos skyrius
11

Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius 6

Šaukėnų seniūnija

Pakražančio seniūnija 8,5

Liolių seniūnija

10

Kukečių seniūnija

7,5

Vaiguvos seniūnija

6,5

10,5

9,75

11,25

:
Etatų skaičius – 206,0. Iš jų:
Valstybės tarnautojai 83,0
Dirbantieji pagal DS
123,0
Centr. administracijoje 99,0
Seniūnijose
107,0
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Darbuotojų kvalifikacija. Skatinimas ir nuobaudos
Kiekvieną darbą kokybiškai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, todėl Kelmės rajono
savivaldybės administracijoje daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijai. Savivaldybės
administracijoje 2020-01-01 buvo 142 specialistų etatai, dirbo 135 specialistai, iš jų 109 turėjo
aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (22 specialistų yra baigę po dvi (ir daugiau)
aukštąsias mokyklas, 1 specialistė yra humanitarinių mokslų daktarė), 26 turėjo aukštąjį
neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
Savivaldybėje sėkmingai keliama Administracijos darbuotojų kvalifikacija. 2020 m.
įvairiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 86 specialistai. Siekiant taupyti lėšas, grupiniai mokymai
dokumentų valdymo klausimais buvo organizuoti Kelmėje.
Pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Darbo
tvarkos taisykles yra numatytas darbuotojų skatinimas. 2020 metais 25 Administracijos darbuotojai
gyvenimo sukakčių ir jubiliejų progomis už nuoširdų ir gerą darbą buvo paskatinti mero ir
direktoriaus padėkomis.
2020 m. dviem Administracijos darbuotojams buvo skirtos tarnybinės nuobaudos.
V. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė
Kelmės rajono savivaldybėje vykdoma valstybės perduota savivaldybėms valstybinės
kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcija.
Atliekant valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas, 2020 metais
vyriausiojo kalbos tvarkytojo veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
1) tikrinamos reklamos, viešieji užrašai:
 patikrinti ir suderinti 8 užrašai, reklamos, diskutuota su autoriais, dizaineriais, nurodytos
arba aptartos klaidos;
2) tikrinama interneto svetainių kalba:
 patikrinta Kelmės rajono savivaldybės 5 įstaigų interneto svetainių kalba;
3) kalbos klausimais konsultuojami juridiniai ir fiziniai asmenys. 2020 m. suteikta
konsultacijų:
 el. paštu – 6;
 raštu – 90;
 telefonu – 22;
 žodžiu – 20;
 kontroliuojant valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, Kelmės rajono
savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai buvo konsultuojami darbo vietose,
mokomi kompiuterinio raštingumo – suteiktos 5 konsultacijos;
4) vykdoma informacinė ir šviečiamoji veikla:
 kiekvieną savaitę kalbos konsultacijų lentoje skelbiami kalbos patarimai (konsultacijos)
aktualiais kalbos vartojimo klausimais (rašyba, skyryba, kirčiavimas ir kt.). 2020 m. paskelbta
40 konsultacijų;
 tvarkoma Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainės skiltis „Valstybinė kalba“,
paskelbta 40 publikacijų;
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 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymu surinkta informacija iš Kelmės rajono
švietimo, kultūros ir kitų įstaigų, parengtas 2020 metų Lietuvių kalbos dienų vasario 16 d. – kovo
11 d. renginių planas;
 Lietuvių kalbos dienų metu vasario 16 d. parengtas lankstinukas su kalbos patarimais;
 inicijuotas renginys ir prisidėta organizuojant Gimtosios kalbos dienos minėjimą 2020
m. vasario 21 d. Kelmės rajono Žalpių bendruomenėje. Renginį rėmė VLKK (Lietuvių kalbos
prestižo stiprinimo programa, Kelmės rajono savivaldybės administracijos projektas „Kelmės krašto
šviesuolių keliais: Žalpiai“, projektą parengė O. L. Gudzinevičiūtė);
 tęsiamas Kelmės rajono lituanistų praktikų ir Šiaulių universiteto lituanistų mokslininkų
bendradarbiavimas: Kelmės rajono savivaldybės administracija įtraukta į konferencijos „Gimtoji
kalba mokykloje“, organizuotos Šiaulių universitete 2020 m. kovo 6 d., organizatorių (partnerių)
grupę, O. L. Gudzinevičiūtė – konferencijos organizacinio komiteto narė;
 organizuotas Nacionalinio diktanto rajoninis etapas Kelmės rajono savivaldybėje
(2020-02-28);
 parengta informacija leidiniui „Kelmės rajono savivaldybės 2019 metais atliktų darbų
panorama“ apie LKD Kelmės skyriaus veiklą (7 l.);
5) kita veikla, atliekant kalbos tvarkytojo funkcijas savivaldybėje:
 parengta informacija Valstybinei kalbos inspekcijai dėl viešosios informacijos tikrinimo
(2020-10-29);
 suredaguota rajono savivaldybės interneto svetainėje ar kitose viešosios informacijos
priemonėse skelbiamų informacinių tekstų kalba (50 l.);
 suredaguota raštu ir el. būdu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų,
aiškinamųjų raštų – per 1000 l.;
 suredaguota įvairių dokumentų kalba – per 1500 l.;
7) kiti savivaldybės administracijos pavedimai:
 Komisijoje literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti
ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti buvo vertinti pretendentų kūriniai, jų kalba;
 parengta Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20 įsakymų
apdovanoti ir 30 padėkos raštų;
 parengtas Kelmės rajono savivaldybės mero 31 potvarkis apdovanoti ir 49 padėkos
raštai;
 parašyti Kelmės rajono savivaldybės vadovų 35 sveikinimo tekstai;
 sumaketuota ir suredaguota Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
administracijos 2019 metų veiklos ataskaita (172 l.);
 dalyvauta komisijų veikloje:
 1 komisijos narė;
 10 komisijų sekretorė (parašyti protokolai, parengta medžiaga, išsiųsti raštai):
 valstybės tarnautojų konkursuose, atrankose – 9 protokolai;
 Etikos komisijoje – 10 protokolų;
 Eismo saugumo komisijoje – 5 protokolai;
 Komisijoje, sudarytoje valstybės tarnautojų prašymams leisti dirbti kitą darbą
nagrinėti, – 1 protokolas;
 Komisijoje, sudarytoje valstybės tarnautojų prašymams dėl profesinio stažo
įvertinimo nagrinėti, – 1 protokolas;
 Savivaldybės strateginio planavimo komisijoje – 4 protokolai;
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 Savivaldybės strateginio planavimo grupėje – 5 protokolai;
 Namo pirkimo komisijoje – 7 protokolai;
 Peticijų komisijoje – 1 protokolas;
 atlikta viešųjų pirkimų, susijusių su dovanų ir kt. pirkimu pagal nustatytą tvarką,
sveikinimo puokščių pirkimu ir kt., – 14 ;
8) tobulinimasis, kvalifikacijos kėlimas:
 dalyvauta:
 Kalbos tvarkytojų susitikime Drevernoje (2020-09-11–12);
 Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime Vilniuje (2020-09-26);
 R. Grigonienės seminare apie dokumentų rengimo pokyčius (Kelmė, 2020-09-08);
 VKI seminare „Taisyklinga kalba internete ir reklamoje: problemos ir jų sprendimo
būdai“ (2020-10-27);
 VLKK ir ŠU seminare „Bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas“ (2020-1120);
 „Lingua Lituanica“ kursuose: Praktinis lietuvių kalbos redagavimas (2020-11-26);
 vesti nuotoliniai mokymai:
 Šiaulių miesto savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre mokymai „Kalbos kultūra“
(2020-12-08, 2020-12-10, 2020-12-11);
9) bendradarbiavimas:
 bendradarbiauta su Valstybine kalbos inspekcija, Valstybine lietuvių kalbos komisija,
Šiaulių universitetu, Šiaulių ir Kauno miestų savivaldybių kalbos tvarkytojais, Lietuvių kalbos
draugijos Šiaulių ir Kelmės skyriais, Kelmės rajono įstaigomis;
10) kita veikla:
 Lietuvos Respublikos kultūros ministro sudarytos Lietuvių kalbos priežiūros
(tvarkybos) sistemos reformos projektui parengti darbo grupės narė;
 VKI viršininko sudarytos Darbo grupės, rengiančios kalbos tvarkybos metodiką, narė;
 Lietuvių kalbos draugijos tarybos pirmininkė.
VI. Viešieji pirkimai
2020 metais įvykdyta 1500 pirkimų, iš jų 1349 – mažos vertės pirkimai. Supaprastinto
atviro ir atviro konkurso būdais vykdytas 51 pirkimas. Iš Centrinės perkančiosios organizacijos
(toliau – CPO) katalogo buvo pirkta techninės priežiūros paslaugų, projektavimo paslaugų,
kompiuterinė įranga ir spausdintuvo kasetės, kitos prekės bei paslaugos, kurias privaloma pirkti iš
CPO katalogo. Iš viso pirkimų per CPO katalogą buvo vykdyta 74, sudarytų sutarčių – 74.
Vykdant pirkimų procedūras neišvengta ir tiekėjų pretenzijų, kurių didžioji dalis buvo
pripažintos nepagrįstomis. 2020 metais nebuvo pradėtas nė vienas teisminis ginčas, susijęs su
viešaisiais pirkimais.
Viešieji pirkimai savivaldybėje jau trečius metus vykdomi VIPIS sistemos priemonėmis,
atsisakyta popierinių pirkimų paraiškų ir pažymų pildymo. Šie pakeitimai leido sumažinti
administracinę naštą ir drauge supaprastinti patį viešųjų pirkimų vykdymo procesą, užtikrinant šio
proceso greitumą, efektyvumą, skaidrumą.
Viešųjų pirkimų poskyrio darbuotojai teikia konsultacijas įvairiais viešųjų pirkimų
vykdymo klausimais ne tik Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams, bet ir rajono
įstaigoms bei įmonėms.
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Siekiant sklandžiai vykdyti viešuosius pirkimus, didelę reikšmę turi pirkimo dokumentų
rengimas, t. y. techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų nustatymas, nes nuo to priklauso,
kokios paslaugos, prekės, darbai bus nusipirkti. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas yra
išrenkamas pagal mažiausios kainos kriterijų arba pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės kriterijų. Abu
šie kriterijai turi teigiamų ir neigiamų ypatumų, kurie atsiskleidžia pirkimų vykdymo metu. Prieš
skelbiant pirkimą, būtina išsiaiškinti perkamo objekto savybes, pagal jas nustatyti tiekėjų
kvalifikaciją ir parinkti tinkamus vertinimo kriterijus.
Siekdami ugdyti kompetenciją viešųjų pirkimų srityje, Viešųjų pirkimų poskyrio
darbuotojai dalyvavo mokymuose ir seminaruose.

BENDROJO PRIĖMIMO SKYRIAUS VEIKLA

Bendrajame priėmimo skyriuje 2020 metais dirbo 11 darbuotojų, iš jų 3 – valstybės
tarnautojai. Skyrius dirbo vadovaudamasis teisės aktais, skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais.
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai 2020 metais buvo atnaujinti.
Bendrasis priėmimo skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, 2020 metais atliko šias
funkcijas: tvarkė Kelmės rajono savivaldybės institucijų (tarybos, mero, kolegijos, komitetų,
administracijos direktoriaus) veiklos dokumentus dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“
(savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų siunčiamus savivaldybei ir gautus dokumentus
„Raštinės“ modulyje); techniškai aptarnavo rajono savivaldybės tarybą, kolegiją, komitetus, mero ir
tarybos komitetų pavedimu organizavo posėdžius (82), organizavo nuotolinius pasitarimus ir
posėdžius, sudarė ir tvarkė posėdžių popierines ir elektronines dokumentų bylas, rengė ir skelbė
posėdžių darbotvarkes (82) ir grafikus, registravo rajono savivaldybės tarybos narių nedalyvavimą
posėdžiuose (87, 2019 m. – 79), nusišalinimą nuo svarstomų sprendimų projektų (77 nusišalinimai
nuo 45 rajono savivaldybės tarybos sprendimų svarstymo), atliko tarybos sprendimų analizę,
sistemino duomenis dėl tarybos sprendimų pripažinimo norminiais teisės aktais, įvertinimo
antikorupciniu požiūriu, nepriimtų, atidėtų svarstyti darbotvarkės tarybos sprendimų projektų,
konsultavo rajono savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų, biudžetinių įstaigų darbuotojus
dėl teisingo teisės aktų ir teisės aktų projektų, siunčiamų kitoms institucijoms dokumentų
parengimo ir įforminimo, juos valdė, skelbė, užtikrino dokumentų pateikimą laiku posėdžių
dalyviams; protokolavo rajono savivaldybės tarybos, komitetų, kai kurių komisijų posėdžius (122);
rengė rajono savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus skyriaus
kompetencijos klausimais; pildė rajono savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos
žiniaraščius (12), tvarkė rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla,
dokumentus; registravo savivaldybės institucijoms adresuotus asmenų prašymus ir skundus,
registravo gaunamus savivaldybei adresuotus dokumentus, siuntė specialistų parengtus atsakymus;
teikė asmenims informaciją telefonu; informavo atvykusius į rajono savivaldybę asmenis, siuntė
juos į atitinkamus skyrius, tarnybas; koordinavo rajono savivaldybės administracijos salių
užimtumą, lankytojų pas rajono savivaldybės vadovus priėmimą, rajono savivaldybės mero ir
administracijos direktoriaus priimamųjų darbą, svarbių rajono savivaldybei susitikimų ir
susirinkimų, kitų renginių organizavimą, užsienio delegacijų ir kitų svečių priėmimą; išdavė
archyvines pažymas juridiniams ir fiziniams asmenims, valdė savivaldybės archyvo dokumentus,
registravo rajono savivaldybės vadovų išvykas į kitus rajonus, dalyvavimą svarbiuose renginiuose,
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rengė teisės aktus dėl komandiruočių į užsienį, įstaigos vadovų komandiruočių į kitus rajonus,
prižiūrėjo ir tvarkė informacines sistemas.
Skyriuje 2020 metais parengta 14 naujų teisės aktų dėl tvarkų aprašų keitimo, gaunamų ir
siunčiamų dokumentų valdymo organizavimo, paslaugų sąrašų ir įpareigojimų vykdytojams
nustatymo, formų patvirtinimo, komisijų sudarymo, interneto svetainės administravimo, planų
patvirtinimo ir kt., teisės aktai (rajono savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus
įsakymai) dėl komandiruočių. Teisės aktų projektai derinti su atsakingomis institucijomis.
Bendrojo priėmimo skyriaus darbuotojai dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ valdė ir
(ar) tvarkė dokumentų registrų bylas (DVS „Kontora“ yra iš viso 173 registrai), registruose
registravo gautą ir siunčiamą korespondenciją, rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus
(442) ir sprendimus (422), mero veiklos organizavimo, personalo, atostogų, komandiruočių,
papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko 435 potvarkius (2019 m. – 545) bei
administracijos direktoriaus įsakymus (1 957), sutartis (2020 metais Bendrajame priėmimo skyriuje
užregistruotos 1 205 sutartys), vidaus dokumentus.
Rajono savivaldybės mero potvarkių, priimtų 2020 metais, analizė
2020 metais Bendrasis priėmimo skyrius registravo 435 priimtus Kelmės rajono
savivaldybės mero potvarkius veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais.
7 lentelė. Duomenys apie mero potvarkius 2020 m.

Registruotų mero potvarkių temos
Atostogų, komandiruočių klausimai
Personalo klausimai
(apdovanojimas padėkos raštais)
Veiklos klausimai (komisijų, darbo grupių sudarymas, atstovų
delegavimas, mero potvarkių pakeitimas ir kt.)
Iš viso:

Priimtų
potvarkių
skaičius
182
205
(31 – 49 asmenims)
48

Procentas
nuo
bendro
skaičiaus
41,84
47,13
11,03

435
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Savivaldybės mero potvarkiai 2020 metais

11%
Mero potvarkiai veiklos
klausimais

42%

Mero potvarkiai personalo
klausimais

47%

Mero potvarkiai atostogų,
komandiruočių klausimais

6 diagrama. Duomenys apie mero potvarkius 2020 m.
Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, priimtų 2020 metais,
analizė
2020 metais Bendrasis priėmimo skyrius registravo 1 957 Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pasirašytus įsakymus, iš kurių:
 1 271 veiklos organizavimo klausimais;
 280 personalo klausimais (darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo, priemokų
mokėjimas, skatinimas, atostogų vaikui prižiūrėti suteikimas, praktikos atlikimas);
 406 atostogų, komandiruočių klausimais.
2020 metais rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus 1 271 įsakymą
veiklos organizavimo klausimais pagal temas ir sprendžiamus klausimus galima suskirstyti į
12 grupių (žr. 8 lentelę).
8 lentelė. Duomenys apie rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus 2020 m.
Priimto įsakymo tema, sprendžiami klausimai
Administracijos, savivaldybės įmonių ir įstaigų veikla. Įgaliojimų
suteikimas, atstovų delegavimas, atsakingų asmenų skyrimas, civilinės saugos
ir ekologijos klausimai, civilinės saugos veiklos priemonių plano tvirtinimas,
projektų koordinavimas, išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo, rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planai
Aktualūs. Taisyklės, tvarkų, aprašų, planų programų tvirtinimas, skyrių
nuostatai
Būstai. Butų gavimo eilių nustatymas, gyvenamųjų patalpų suteikimas, nuoma,
privatizavimas, atleidimas nuo patalpų nuomos, lengvatinių paskolų suteikimas
butams įsigyti, daugiabučių namų administravimas, kūrenimo sezono klausimai
Finansai. Biudžeto lėšų pakeitimas, perkėlimas, išlaidų perdavimas, įvairių
programų lėšų panaudojimas, sąskaitų apmokėjimas, lėšų skyrimas patalpų
remontams ir inventorizacijai atlikti, įvairiems renginiams organizuoti,

Priimtų
įsakymų
skaičius

Procentas
nuo bendro
skaičiaus

145

11,4

30

2,4

28

2,2

257

20,2
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priemonėms įsigyti, finansinės paramos skyrimas, žemės nuomos mokestis,
įmonių steigimo išlaidų kompensavimas, finansinių atskaitomybių tvirtinimas,
kelių priežiūros lėšos, literatūrinės premijos išmokėjimas, lėšų skyrimas
leidinių prenumeratai, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
skyrimas, apmokėjimas už kursus, transporto išlaidų padidinimas, kuro išlaidų
kompensavimas
Komisijos. Darbo grupių komisijos, laikinųjų komisijų sudarymas, sudėties
keitimas
Kraštotvarka, paveldosauga, statyba. Žemės naudojimo sąlygų nustatymas,
jų keitimas, sklypų ribų nustatymas, adresų suteikimas, detaliųjų planų
rengimas, projektavimo sąlygų sąvado rengimas, teritorijų tvarkymas, užsakovo
ir techninės priežiūros funkcijų pavedimas, techninio projekto ir bendrųjų
statinio rodiklių tvirtinimas
Socialinė parama. Socialinės rizikos šeimų apskaita, vienkartinių pašalpų ir
stipendijų skyrimas, lėšų dydžio mokinių nemokamam maitinimui vykdyti
nustatymas
Švietimas. Metinės mokyklų veiklos programos, strateginiai, ugdymo planai,
egzaminų centrų steigimas, švietimo stebėsena, geriausio abituriento vardo
suteikimas, klasių komplektavimas, įkainių už brandos egzaminų vykdymą
tvirtinimas, mokinio pažymėjimo blankų išdavimas, švietimo įstaigų
darbuotojų užmokesčio už darbą skaičiavimo ir mokyklų vadovų tarnybinių
atlyginimų koeficientų nustatymas, Metų mokytojo apdovanojimas
Taisyklės. Telefoninių pokalbių ir automobilių ridų limitų nustatymas, degalų
normų automobiliams nustatymas, licencijų ir leidimų išdavimas, profilaktinės
ir apsauginės priemonės prieš pasiutligę, autobusų maršrutų nustatymas ir
panaikinimas, įstaigų einamųjų metų veiklos užduočių projektų tvirtinimas,
leidimas naudoti tarnybinį transportą, rekomendacijų įgyvendinimo priemonių
planai
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Laikinosios globos ir rūpybos
nustatymas ir panaikinimas, apgyvendinimas globos namuose, minimalios
priežiūros skyrimas
Turtas. Turto perdavimas, priėmimas, priskyrimas, nurašymas, nuosavybės
atkūrimas į buvusį turtą, leidimai išnuomoti ar parduoti turtą, leidimų
realizavimas
Viešieji pirkimai. Konkurso pirkimo procedūrų sustabdymas, viešųjų pirkimų
plano tvirtinimas, koregavimas, papildymas, skyrimas viešųjų pirkimų
organizatoriumi, pirkimo procedūrų nutraukimas ir sustabdymas, pretenzijų
nagrinėjimas.
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ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, PRIIMTŲ
[KATEGORIJOS
2020
METAIS, ANALIZĖ
[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

PAVADINIMAS]
[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS] (17)
[KATEGORIJOS ([REIKŠMĖ])
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
[KATEGORIJOS
([REIKŠMĖ])
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])
[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])
[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])
[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

[KATEGORIJOS
PAVADINIMAS]
([REIKŠMĖ])

7 diagrama. Duomenys apie Administracijos direktoriaus įsakymus 2020 m.
Per 2020 metus daugiausia priimta ir registruota įsakymų finansų klausimais (20,2 proc.),
kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos klausimais (14 proc.). Mažiausiai – viešųjų pirkimų
klausimais (1,3 proc.). Palyginus su 2019 metais, beveik dvigubai padaugėjo įsakymų laikinosios
globos ir rūpybos nustatymo, vaiko minimalios priežiūros skyrimo klausimais.
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, PRIIMTŲ 2016–
2020 METAIS, ANALIZĖ
1800
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1400

1662

1644

1591
1373

1271

1200
1000
741

800

400

613

582

600
295

381

384

406

375
251

280

2019 m.

2020 m.

200
0
2016 m.

2017 m.

Veiklos organizavimo klausimai

2018 m.
Personalo klausimai

Atostogų klausimai

8 diagrama. Administracijos direktoriaus įsakymų, priimtų 2016–2020 m., analizės duomenys
2016–2019 metais įsakymų veiklos organizavimo klausimais kiekvienais metais buvo
pasirašoma ir registruojama vis daugiau, o 2020 metais jų žymiai sumažėjo, tačiau įsakymų
personalo bei atostogų klausimais 2020 metais priimta daugiau nei 2019 m.
Pasitarimų, laikinųjų komisijų, posėdžių protokolų, struktūrinių padalinių komisijų,
veiklos ataskaitų, atstovavimo įgaliojimų, pavedimų analizė
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Nuolat saugomų dokumentų (protokolų) registre (VK) užregistruotas 591 parengtas
dokumentas. Daugiausia buvo užregistruota Viešųjų pirkimų komisijos protokolų (189). Parengtų
nuolat saugomų dokumentų registre (VI) užregistruoti 43 dokumentai, iš kurių daugiausia –
ataskaitų (33). Šiame registre yra registruojami ir pasižadėjimai, pažymos ir kt.
Parengtų trumpai saugomų dokumentų registre (VA) užregistruoti 152 dokumentai.
Daugiausia užregistruota įgaliojimų (86). Nemažai šiame registre yra užregistruota aktų, teikimų,
pavedimų. Per 2020 metus buvo užregistruoti 786 dokumentai.
Lyginant 2016–2020 metais registruotų nuolat ir trumpai saugomų dokumentų
registravimo pokyčius matyti, kad per minėtą laikotarpį protokolų (VK) daugiausia užregistruota
2018 m., ataskaitų, pasižadėjimų (VI) – sumažėjo 2019 m. ir 2020 m., o įgaliojimų, aktų, pavedimų
(VA) – registruota daugiausia 2018 m. ir 2020 m.
9

PROTOKOLŲ, ATASKAITŲ, ĮGALIOJIMŲ, PAVEDIMŲ
2016–2020 METAIS ANALIZĖ
800

729

700

608

599

591

567

600

500
400
300
200
57

100

158

139

105

152

121

57

52

43

43

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

0
2016 m.
VK (protokolai)

VI (ataskaitos, pasižadėjimai)

VA (įgaliojimasi, aktai, pavedimai)

diagram
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2016–
2020 m.
analizė

s duomenys
Prekių, darbų, paslaugų pirkimo, praktinio mokymo, viešųjų darbų finansavimo,
bendradarbiavimo, turto panaudos, patalpų nuomos sutarčių analizė
2019–2020 m. užregistruotos sutartys
1300
1170
1040
910
780
650
520
390
260
130
0

1205
1019

11
SŽ

2019m.

22
SŽ1
2020m.

59

46
SŽ4

10 diagrama. 2019–2020 m. užregistruotos sutartys
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 Prekių, darbų, paslaugų, praktinio mokymo, viešųjų darbų finansavimo sutarčių
registre (SŽ) 2020 metais registruotos 1 205 sutartys (2019 m. – 1 019);
 Bendradarbiavimo su institucijomis sutarčių registre (SŽ1) 2020 metais registruotos
22 sutartys (2019 m. – 11);
 Turto panaudos, patalpų nuomos sutarčių registre (SŽ4) 2020 metais registruotos
59 sutartys (2019 m. – 46).
2020 m. užregistruotos 1 286 sutartys – 210 sutarčių daugiau negu 2019 metais (1 076).
Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių paklausimų analizė
2020 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai pateikė 19 (2019 m. – 28) raštųpaklausimų Kelmės rajono savivaldybės merui ir administracijai.
Rajono savivaldybės tarybos nariai pateikė rajono savivaldybės vadovams 4 kolektyvinius
raštus.
Rajono savivaldybės tarybos narių paklausimai registruoti, pateikti Administracijos
skyriams parengti atsakymus.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo teikimų ir reikalavimų analizė
2020 metais Bendrajame priėmimo skyriuje užregistruoti 6 Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovo teikimai (2019 m. – 3):
1. (7.11) G-264 – 2020-01-14 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio
29 d. sprendimo Nr. T-186 „Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“. (Atsakyta. Pateiktas 2020-01-30 Tarybos posėdžio protokolo Nr. TP-1 išrašas.)
2. (7.11) G-1509 – 2020-03-13 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. A-698“. (Atsakyta. 2020 m. balandžio 1 d. raštu
Nr. (7.11E) S-1003 išsiųsti parengti teisės aktai.)
3. (7.11) G-3388 – 2020-06-05 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29
sprendimo Nr. T-181“. (Atsakyta. 2020 m. liepos 1 d. raštu Nr. (7.11E) S-1834 išsiųstas Tarybos
sprendimas.)
4. (7.11) G-3389 – 2020-06-05 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020-03-30 įsakymo Nr. A-360“. (Atsakyta. 2020 m. birželio 18 d. raštu Nr. (7.11E) S1745 išsiųstas parengtas teisės aktas.)
5. (7.11) G-3907 – 2020-07-01 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28
sprendimo Nr. T-208“. (Atsakyta 2020 m. rugpjūčio 6 d. raštu Nr. (7.11E) S-2164. Teikimas
atidėtas iki 2020 m. rugpjūčio 27 d.)
6. (7.11) G-4522 – 2020-08-07 „Dėl teikimo įvykdymo termino atidėjimo“. (Atsakyta 2020
m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (7.11E) S-2342. Taryba priėmė sprendimą Nr. T-279.)
2020 metais užregistruoti 2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo reikalavimai
(2019 m. – 1):
1. (7.11) G-3542 – 2020-06-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 42 punkto ir butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos
sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo
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objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų
vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. D1-612, 5 punkto įgyvendinimo“. (Atsakyta. 2020 m.
birželio 17 d. raštu Nr. (7.11E) S-1734 išsiųstas Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-1516.)
2. (7.11) G-7942 – 2020-12-28 „Dėl reikalavimo termino pratęsimo“. (2016 m. spalio 20 d.
reikalavimas Nr. 4-49 atidėtas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse tarnybai Bendrasis
priėmimo skyrius du kartus per mėnesį siuntė Kelmės rajono savivaldybėje priimtus teisės aktus
(Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, mero
potvarkius, tarybos posėdžių darbotvarkes).

ASMENŲ PRAŠYMŲ, PETICIJŲ, SKUNDŲ, GAUTŲ RAŠTŲ 2020 METAIS,
ANALIZĖ
Kelmės rajono savivaldybės priimamajame 2020 metais gauta 715 asmenų prašymų (219
mažiau negu 2019 metais), iš kurių 34 – kolektyviniai. 16 kolektyvinių gyventojų prašymų gauta
kraštotvarkos, paveldosaugos klausimais, 10 – statybos, rajono kelių klausimais. Gyventojų
prašymų skaičius sumažėjo dėl to, kad 2020 metais nebeliko prašymų dėl vietinės rinkliavos
mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą, kuriuos nuo 2020 metų administruoja UAB Kelmės
vietinio ūkio filialas „Kelmės mokesta“. 2019 metais vien tokių prašymų rajono savivaldybės
priimamajame buvo gauta 160.
2020 metais daugiausia gyventojų prašymų užregistruota kraštotvarkos, paveldosaugos
klausimais (199), socialiniais klausimais (184), paramos, pašalpų, mokesčių lengvatų, finansų
klausimais (153).
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2020 M. GAUTŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ,
PETICIJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TURINĮ
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11 diagrama. 2020 m. gautų asmenų prašymų, skundų, peticijų pasiskirstymas pagal turinį
2020 M. GAUTŲ KOLEKTYVINIŲ
GYVENTOJŲ PRAŠYMŲ, PETICIJŲ,
SKUNDŲ SKAIČIUS PAGAL TURINĮ
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12 diagrama. 2020 m. gautų asmenų prašymų, skundų, peticijų pasiskirstymas pagal turinį
2020 metais rajono savivaldybės priimamajame gauti 9 gyventojų skundai (5 skundais
mažiau nei 2019 metais).
9 lentelė. 2020 m. gautų gyventojų skundų skaičius pagal turinį
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Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Skaičius, vnt.
2
1
3
2
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Skundo turinys
Statyba, keliai
Socialiniai klausimai
Kraštotvarka, paveldosauga
Turto, ūkiniai klausimai
Sveikata

2020 metais Savivaldybės priimamajame gauti ir užregistruoti 7 559 dokumentai
(459 dokumentais daugiau nei 2019 metais (2019 m. buvo gauta ir užregistruota 7 100 dokumentų).
Daugėja elektroninių gaunamųjų dokumentų.
Savivaldybėje gautų ir užregistruotų elektroninių
dokumentų skaičius 2020 m.
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13 diagrama. Gautų elektroninių dokumentų (registras G) skaičiaus augimas per pastaruosius
5 metus
Asmenų prašymų, skundų, peticijų registruojama vis daugiau: 2016 ir 2017 metais tokių
dokumentų iš viso nebuvo, 2018 metais buvo 2, 2019 m. – 1, o 2020 m. – 5.
Siunčiamų dokumentų ir tarnybinių pranešimų analizė
2020 metais Bendrasis priėmimo skyrius užregistravo 3 516 siunčiamų dokumentų
(2019 m. – 3 774 dokumentus). Iš jų:
 2 276 dokumentai (65 proc.) buvo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 1 240 dokumentų buvo popieriniai (rašytiniai);
 246 dokumentai (7 proc.) gavėjams buvo išsiųsti per e. pristatymo sistemą (e. siunta);
 317 dokumentų (9 proc.) rajono ugdymo, gydymo, kultūros ir kitoms įstaigoms buvo
perduota per dokumentų valdymo sistemą „Raštinė“.
Kiti dokumentai buvo perduodami į informacines sistemas (CVP IS, Infostatyba, ŽPDRIS,
TPDIS, DMS), išsiųsti paprastu ar registruotu paštu, el. paštu ar įteikti originalai.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. susirašinėjimas tarp rajono savivaldybės administracijos skyrių
buvo vykdomas rengiant tarnybinius pranešimus veiklos, personalo, viešųjų pirkimų klausimais.
Tokių pranešimų 2020 m. buvo užregistruota 359 (2019 m. – 518).
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

45

Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos organizavimas
Bendrasis priėmimo skyrius 2020 metais organizavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos,
tarybos komitetų veiklą ir sudėčių pasikeitimus, fiksavo tarybos narių nagrinėjamų sprendimų
projektų ir priimtų sprendimų skaičių, tarybos narių dalyvavimą posėdžiuose, nusišalinimą nuo
sprendimų projektų svarstymo, pasisakymą Tarybos posėdžiuose ir kitą informaciją, darė posėdžių
garso ir vaizdo įrašus, rengė ir registravo posėdžių protokolus, siuntė el. paštu tarybos nariams
dokumentus, adresuotus rajono savivaldybės tarybai, komitetų posėdžių darbotvarkes, tvarkė
tarybos narių kontaktų ir veiklos informaciją rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.kelme.lt.
Tarybos narių lankomumo duomenys pateikti 10–15 lentelėse.
10 lentelė. Biudžeto ir investicijų komitetas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Komiteto nariai

Ramūnas Baranauskas
Vidimantas Parnarauskas
Ildefonsas Petkevičius
Ingrida Savickienė
Janina Skeberdienė

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

11

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
0
0
4
3
1

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

85,45

11 lentelė. Kaimo reikalų ir verslo komitetas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Komiteto nariai

Gintaras Baškys
Romas Docius
Dainius Ivoškis
Zenonas Mačernius
Egidijus Ūksas

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

9

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
0
9
1
0
0

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

77,78

12 lentelė. Kontrolės komitetas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Komiteto nariai

Albertas Brazas
Mindaugas Čerkauskas
Danutė Ivanauskienė
Stasys Lekšas

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

10

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
3
4
0
0

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

82,00
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5.

Petras Račkauskas

2

13 lentelė. Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas
Eil.
Nr.
1.

Komiteto nariai

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

Vytautas Barkauskas
2.
Kęstutis Bilius
3.
Mindaugas Čerkauskas
4.
Saulius Mockus
5.
Petras Račkauskas

9

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
2
0
3
0
1

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

86,67

14 lentelė. Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Komiteto nariai

Neringa Bagdonavičienė
Danutė Ivanauskienė
Aldona Kvintufelienė
Stasys Lekšas

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

12

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
0
0
0
0

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

100,00

15 lentelė. Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Komiteto nariai

Dalia Balčiūnienė
Albertas Brazas
Ona Granickienė
Emilija Kvietkuvienė
Reda Mažonavičienė

Vykusių komiteto
posėdžių skaičius

11

Komiteto
posėdžių,
kuriuose narys
nedalyvavo,
skaičius
1
1
1
0
1

Komiteto
posėdžių
lankomumo
procentas

92,73
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TARYBOS NARIŲ DALYVAVIMAS DISKUSIJOSE
TARYBOS POSĖDŽIUOSE 2020 METAIS
(PASISAKYMŲ SKAIČIUS VISUOSE (14) POSĖDŽIUOSE)
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14 diagrama. Tarybos narių dalyvavimas diskusijose tarybos posėdžiuose 2020 metais
(pasisakymų skaičius 14 posėdžių)

Archyvinių duomenų tvarkymas
Parengtas ir su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu suderintas 2021 metų dokumentacijos
planas. Plane įrašytos 524 bylos. Visos bylos perkeltos į DVS „Kontora“.
DVS „Kontora“ registruose atliktas duomenų atnaujinimas. Registrams, kuriuose
registruojami vienos rūšies dokumentai, bylos priskirtos pagal nutylėjimą.
2020 metais parengti ir su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu suderinti šie 2018 metų
nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašai:
1. Savivaldybės institucijų ir administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos
nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1. Apyraše įrašyta 50 apskaitos vienetų.
2. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2. Apyraše įrašyti 39 apskaitos
vienetai.
3. Atleistų valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų nuolat saugomų asmens
bylų apyrašas Nr. 3. Apyraše įrašyta 17 apskaitos vienetų.
Iš viso į 2018 metų nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus įrašyti 76 apskaitos vienetai.
Kartu su jau minėtais bylų apyrašais Šiaulių regioniniam valstybės archyvui pateikta
pažyma apie Kelmės rajono savivaldybės tarybos, administracijos 2018 metų veiklos istoriją ir
dokumentų sutvarkymą.
2020 metų pabaigoje likviduotų rajono įmonių archyve buvo saugoma 690 anksčiau rajone
veikusio juridinio asmens dokumentų. Bendras turimų bylų kiekis sudarė 36 438 saugojimo
vienetus.
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2020 metais dėl dokumentų perdavimo kreipėsi 9 likviduojamų įmonių vadovai ar
bankroto administratoriai. Jiems suteikta metodinė dokumentų sutvarkymo archyviniam saugojimui
pagalba. Bylų apyrašai, sąrašai iš anksto buvo derinami elektroninio ryšio priemonėmis, todėl pats
dokumentų priėmimas į archyvą užėmė mažiau laiko. Surašyta 13 pažymų dėl likviduojamų
juridinių asmenų dokumentų VĮ Registrų centrui.
Saugoti per metus priimta 251 byla. Turimus fondus papildė individualių įmonių, uždarųjų
akcinių bendrovių, bendruomenių dokumentai. Sutvarkyta naujai priimtų fondų apskaita: fondų
bylos, jų kortelės ir topografinės kortelės, įstaigos įrašytos į fondų sąrašą, priimtų bylų apskaitos
knygą, įtrauktos į abėcėlinę rodyklę. 2020 metais 78 procentai dokumentų saugyklų buvo
užpildytos.
Archyvas ne tik papildytas gautais dokumentais. Per metus nurašyta 1 201 pasibaigusio
saugojimo termino byla. Atrinkus šiuos dokumentus iš saugyklų, taupant vietą, pertvarkytos trys
trumpo saugojimo dokumentų patalpos.
2020 metais dėl pažymų išdavimo gauti 394 prašymai (iš jų: fizinių asmenų – 59, juridinių
asmenų – 303, dėl rajono biudžetinių įstaigų archyvo duomenų – 32). Visiems Sodros skyriams,
didžiajai daliai Kelmės rajono gyventojų atsakymai buvo siunčiami elektroniniu būdu, iš kitų rajonų
atvykusiems asmenims buvo išduodami elektroninių dokumentų nuorašai. Prašymai buvo atsakomi
per vieną, sudėtingesni – per kelias dienas. 2020 metais išduotos 458 pažymos (iš jų: fiziniams
asmenims – 73, juridiniams asmenims – 353, dirbusiems rajono biudžetinėse įstaigose asmenims –
32). Pagrindiniai kelių praėjusių metų archyvo veiklos rodikliai pateikti 16 lentelėje.

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

16 lentelė. Likviduotų juridinių asmenų ir administracijos biudžetinių įstaigų archyvo
duomenų tvarkymas
Rodikliai
2019 m.
2020 m.
Gauta prašymų
642
394
Išduota pažymų
890
458
Priimta bylų
668
251
Nurašyta bylų
1 358
1 201

2020 metais sutvarkyti archyvo apskaitos dokumentai – fondų kortelės (681 vnt.), jos
pratęstos, kiekvienais metais fiksuojant fonduose turimų dokumentų kiekį po jų nurašymo.
Ilgiausias archyve saugomų dokumentų terminas – 50 metų, todėl atsirado būtinybė kai
kuriuos senesnius dokumentus pertvarkyti, kad būtų užtikrintas jų išsaugojimas nustatytą laiką.
2020 metais pertvarkytos 133 archyvinės bylos. Tytuvėnų durpių įmonės fondo ilgai saugomi
dokumentai sudėti į naujas archyvines dėžes, joms padaryti užrašai. Atnaujinta rašytinė atmintinė
juridiniams asmenims, kurie ruošiasi perduoti dokumentus toliau saugoti, joje pateiktos naujausios
reikiamų dokumentų formos.
Archyvo darbuotojos per metus surašė 32 aktus, iš jų: 9 – dokumentų perdavimo į archyvą,
17 – dokumentų naikinimo, 6 – dokumentų kiekio ir būklės patikrinimų, 19 protokolų, iš jų: 11 –
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Ekstremalių situacijų operacijų centro, 4 – Antikorupcijos komisijos posėdžių, 4 – Ekstremalių
situacijų komisijos posėdžių.
Viešųjų ryšių koordinavimo veikla
Siekdami viešinti Kelmės rajono savivaldybės veiklą miesto, rajono ir Lietuvos mastu,
organizuoti ir įgyvendinti savivaldybės viešųjų ryšių politiką, formuoti Kelmės rajono savivaldybės
įvaizdį vykdant viešojo administravimo veiklą, Bendrojo priėmimo skyriaus darbuotojai dalyvavo
rajono savivaldybės renginiuose, pasitarimuose, projektų pristatymuose, kultūros ir sporto
renginiuose, apie juos rengė informaciją. Užtikrintas nuolatinis informacijos apie Kelmės rajono
savivaldybės veiklą srautas, rajono visuomenė informuota aktualiais rajono savivaldybės
vadovybės, tarybos, administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos klausimais.
Kelmės rajono savivaldybės interneto puslapiui parengta ir jame paskelbta apie
100 informacijų ir straipsnių su nuotraukomis. Rengta informacija apie COVID-19 ligą, pandemiją,
taip pat redaguota ir skelbta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyriaus siųsta informacija apie sergamumą koronavirusu
Kelmės rajone. COVID-19 ligos tema publikuota daugiau nei 100 informacijų su iliustracijomis
(pakartojant rajono savivaldybės tinklalapyje ir feisbuke – daugiau nei 200).
Administruota socialinių tinklų svetainė „Kelmės rajono savivaldybės feisbukas“, jame
publikuota informacija apie rajono savivaldybės įvykius, veiklą, renginius. Redaguoti ir rengti
viešinti iš kultūros, švietimo įstaigų gauti informaciniai pranešimai ir nuotraukos rajono
savivaldybės sklaidos kanalams. Rengta ir siųsta informacija (14 straipsnių) Lietuvos savivaldybių
asociacijos žurnalui „Savivaldybių žinios“. Sudaryti ir išleisti du leidiniai: „Kelmės rajono
savivaldybės 2019 metais atliktų darbų panorama“ ir reprezentacinis fotoalbumas „Kelmės kraštas.
Iš žemės ir dangaus“.
Skyriaus vyriausioji specialistė važinėjo po rajoną su Gražiausių sodybų apžiūroskonkurso bei konkurso „Metų ūkis“ apžiūros komisijomis, fotografavo rajono sodybas, ūkius,
parengė ir paviešino informaciją. Įamžintas IX akmentašių kūrybinės stovyklos-simpoziumo
uždarymas, naujausi skulptorių Kelmėje pastatyti darbai. Bendrauta su rajono žiniasklaida, nuolat
dalintasi vaizdine medžiaga, viešinta informacija apie tiesiogiai ir nuotoliniu būdu vykusias rajono
savivaldybės ir vietinės spaudos atstovų konferencijas. Redaguota ir viešinta Telšių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariato, Valstybinės mokesčių
inspekcijos rajono savivaldybei teikta informacija.
Įmonių, įstaigų vadovų, institucijų, garbių rajono žmonių, kolektyvų įvairių sukakčių,
minėtinų švenčių progomis rūpintasi reprezentacinėmis dovanomis, gėlėmis, sveikinimais,
užuojautomis, reprezentacinių suvenyrų ir kitų prekių viešaisiais pirkimais, užsakymu, gamyba,
apskaita, nurašymu, periodinės spaudos užsakymu rajono savivaldybės administracijos
darbuotojams. Sveikinimai siųsti spaudai, skelbti tinklalapyje ir feisbuko paskyroje. Sistemoje
VIPIS vykdyti 39 mažos vertės viešieji pirkimai, parengti 57 prekių nurašymo aktai, pateiktos
apmokėti sąskaitos.
Informacinės technologijos
Bendrojo priėmimo skyriuje dirba trys kompiuterininkai. 2020 metais kompiuterininkai
teikė techninę ir metodinę pagalbą administracijos darbuotojams. Kompiuterininkai periodiškai
analizuoja rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbą su sistemomis. Buvo teikiamos
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pastabos ir pasiūlymai dėl procesų supaprastinimo ar patobulinimo dokumentų valdymo sistemoje
„Kontora“, administracijos Viešųjų pirkimų sistemoje (VIPIS), Finansų ir apskaitos sistemoje,
kitose informacinėse sistemose. Sistemų integracija suteikia naujas galimybes efektyviau naudoti
šias sistemas. Prižiūrėta administracijos serverių įranga, administracijos darbuotojų darbo vietos.
Kompiuterininkai prižiūrėjo daugiau kaip 200 kompiuterizuotų darbo vietų, buvo diegiama
programinė įranga ir jos atnaujinimai, šalinami įvairūs programiniai bei techniniai gedimai ir
taikomos kitos profilaktinės priemonės. Prižiūrėti ir tvarkyti savivaldybės serveriai, vietiniai
telefonų ir kompiuterių tinklai bei kita Savivaldybės kompiuterinė įranga, atnaujintos antivirusinės
sistemos. Kelmės, Liolių, Tytuvėnų, Užvenčio, Kražių seniūnijose kompiuteriai su priedais paruošti
darbui, įrašytos programos, sukonfigūruoti spausdintuvai ir kopijavimo aparatai. Kiekvieną 2020
metų mėnesį buvo atnaujinami Socialinės paramos skyriaus serveriai. Atnaujinti gauti iš Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys apie
neįgalius vaikus.
Kompiuterininkai 2020 metais vykdė daug viešųjų pirkimų, dalyvavo rengiant įvairius
dokumentus, tvarkas ir taisykles. Buvo perkama kompiuterinė, garso ir vaizdo, programinė įranga.
Atnaujinta Tarybos salės programinė ir techninė įranga.
Prasidėjus 2020 metų pandemijai, kompiuterininkai dalyvavo rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų operacijų centro darbe ir užtikrino techninės ir ryšių įrangos veikimą.
Bendrojo priėmimo skyriaus kompiuterininkai organizavo nuotolinį darbuotojų darbą,
nuotolines konferencijas, užtikrino, kad tarybos posėdžiai galėtų būti transliuojami iš Kelmės
kultūros centro, o vėliau – sklandžiai vyktų komitetų ir tarybos nuotoliniai posėdžiai.
Iškilus poreikiui įrengti mobilų COVID-19 patikros punktą, buvo nuvežta kompiuterinė
technika, užtikrintas pastovus interneto ryšys, punkto darbuotojai apmokyti elgtis su įranga.
2020 metais buvo gauti 325 prašymai elektroninėms paslaugoms suteikti. Buvo suteikta
290 elektroninių paslaugų gyventojams (2019 metais – 60). Gauti 3 prašymai iš juridinių asmenų
(G-2572, G-4146, G-7246). Paslaugos suteiktos įprastu būdu, nenaudojant elektroninių paslaugų
sistemos. Joje rodoma, kad paslaugos nesuteiktos. (Visų seniūnijų (11) specialistų kompiuteriai
pritaikyti vykdyti elektronines paslaugas.) Teikta 40 e. paslaugų rūšių. Suteikta 11 e. konsultacijų.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. administracijoje pradėta dirbti su elektroniniais siunčiamaisiais
dokumentais. Sėkmingai dirbama DVS „Raštinės“ modulyje.
Pašalinti rajono svivaldybės interneto svetainės trūkumai pagal Informacinės visuomenės
plėtros komiteto parengtus ir paskelbtus analizės rezultatus. Bendradarbiaujama su Nacionaliniu
kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos dėl kibernetinio saugumo
užtikrinimo, atliekamos visos reikalingos procedūros.
Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt skelbiami Kelmės rajono savivaldybės
tarybos numatomų svarstyti sprendimų projektai, priimti sprendimai, rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymai ir kita gyventojams bei ūkio subjektams svarbi ir aktuali
informacija. Gyventojams sudaryta galimybė susipažinti su svarbiais, aktualiais dokumentais. Per
mėnesį svetainėje apsilanko vidutiniškai 4 700 lankytojų. Vidutiniškai apie 870 iš jų lankosi pirmą
kartą.
2020 metų pabaigoje įvyko kibernetinės saugos incidentas. Vyko 5 bandymai prisijungti
administravimo teises turinčio vartotojo vardu prie rajono savivaldybės tinklalapio turinio valdymo
sistemos (TVS). Dėl šio įsilaužimo buvo imtasi būtinų priemonių tinklalapio kibernetinei saugai
sustiprinti: panaikinta įsilaužiant panaudota TVS vartotojo paskyra, panaikintos visos kitos
nenaudojamos vartotojų paskyros, pakeisti visų naudojamų vartotojų paskyrų slaptažodžiai,
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nustatyta, kad tinklalapio TVS būtų pasiekiama tik iš konkrečių kompiuterių (leidžiama prisijungti
tik iš nustatyto IP). Anksčiau prisijungti prie svetainės buvo leidžiama iš bet kur.
Bendrojo priėmimo skyriaus problemos
Didžiausia problema archyvo veikloje – nėra reikiamų dokumentų saugojimo sąlygų.
Įsigijus keletą temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisų, kas antra diena matuojama saugyklų,
kuriose dokumentai saugomi 50 metų, temperatūra ir drėgmė. Drėgmės parametrai smarkiai viršija
leistinas ribas. Problemą būtų galima spręsti vėdinant patalpas, bet jose nėra langų, trūksta
ventiliacijos įrenginių. Esant tokioms sąlygoms, nebus galima išsaugoti dokumentų reikiamą laiką.
Dviejose iš 7 turimų dokumentų saugyklų įrengti drėgmės matavimo prietaisai. Pagal jų
užfiksuotus duomenis, saugyklų mikroklimatas neatitinka reikalavimų. Drėgmė patalpose yra 90
proc. (didžiausia leistina riba – 60 proc.).
Kultūros įstaigų atsiunčiama informacija, skelbimai, plakatai, kuriuos prašoma paviešinti
rajono savivaldybės sklaidos priemonėse, dažnai pateikiami su kalbos klaidomis, neredaguotomis
nuotraukomis. Norint viešinti gautą medžiagą, ją reikia tinkamai sutvarkyti, papildomai bendrauti
su jos pateikėjais, tai užima nemažą darbo laiko dalį. Interneto svetainėje ir feisbuko paskyroje
skelbtina informacija turėtų būti tinkamai parengta.
Savivaldybės administracijos interneto svetainė ir jos turinio valdymo įrankiai yra
technologiškai pasenę. Nuo 2013 metų, kada svetainė buvo sukurta, atsirado naujos informacinės
technologijos, kurių svetainė nepalaiko. Pvz., svetainė nėra pritaikyta naršyti išmaniaisiais
įrenginiais, todėl tokiais įrenginiais naršyti svetainėje yra nepatogu, apribotos galimybės
informaciją gauti įvairesniais formatais, naudojant šiuolaikines informacijos sklaidos galimybes.
Svetainė nėra pritaikyta neįgaliesiems taip, kaip to yra reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus,
todėl reikia planuoti ir skirti finansavimą rajono savivaldybės interneto svetainę atnaujinti iš esmės.
IS administratoriai negauna oficialių nurodymų dėl prieigos ir reikiamų teisių suteikimo
priimtiems į darbą darbuotojams ar dėl prieigos naikinimo, kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo
(nevykdomi Kelmės rajono savivaldybės administracijos informacinės sistemos naudotojų
administravimo taisyklių (2016-02-12, A-121 su pakeitimu – 2018-05-15, A-571) 15 ir 17 punktai).
2020 m. lapkričio pradžioje sugedo Finansų apskaitos sistemos „Biudžetas VS“ duomenų
bazės tarnybinė stotis (serveris), įsigytas dar 2010 metais. Sugedo dėl senumo. Duomenų bazė buvo
perkelta į aplikacijų serverį, kuris taip pat yra pasenęs, įsigytas tais pačiais 2010 metais. Būtina
įsigyti naują tarnybinę stotį ir į ją perkelti visas turimas informacines sistemas. Naujos tarnybinės
stoties viešasis pirkimas eina į pabaigą, tad ši problema netrukus bus išspręsta.
Sensta rajono savivaldybės administracijos darbuotojų darbo vietų įranga. 2021 metais
reikėtų atnaujinti mažiausiai 20 kompiuterinių darbo vietų, Savivaldybės kopijavimo ir spausdinimo
įrangą.
Pandemijos metu daug paslaugų buvo perkelta į elektroninę erdvę, todėl reikia vis daugiau
elektroninių priemonių, o finansavimas tam neskiriamas.
Pasenę ir netvarkingi rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų tinklai. Jau kelinti metai
besitęsianti problema dėl kompiuterinių tinklų seniūnijų pastatuose. Reikia atnaujinti ir sutvarkyti
seniūnijų tinklų įrangą.
Didelė neišsprendžiama problema – nepakankamas rajono savivaldybės administracijos
darbuotojų kompiuterinis raštingumas. Jau daugelį metų nekreipiamas dėmesys į darbuotojų
kompiuterinį raštingumą, Administracijos darbuotojai nedalyvauja jokiuose mokymuose ar
kompiuterinio raštingumo kėlimo kursuose, nors kompiuteris dabar yra beveik visų Administracijos
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darbuotojų pagrindinė darbo priemonė. Prasidėjus pandemijai, darbuotojai labai sunkiai
persiorientavo dirbti nuotoliniu būdu.

ŠVIETIMAS

I SKIRSNIS
MOKINIŲ, PEDAGOGŲ IR MOKYKLŲ SKAIČIAUS KAITA
2020 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir bendrąsias
ugdymo programas, skaičius, nežymiai padidėjo vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo
programas, skaičius. Pagal priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų vaikų skaičius sumažėjo.
17 lentelė. Mokinių skaičiaus kaita
Mokslo metai
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018-2019
2019–2020
2020–2021

Vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo
programas, skaičius
553 (+11)
579 (+26)
623 (+44)
633 (+10)
596 (–37)
601 (+5)

Vaikų, ugdomų pagal
priešmokyklinio ugdymo
programas, skaičius
250 (+27)
241 (–9)
185 (–56)
195 (+10)
206 (+11)
193 (–13)

Mokinių, ugdomų pagal
bendrojo ugdymo
programas, skaičius
3273 (-274)
3140 (–133)
2998 (–142)
2787 (–211)
2640 (–147)
2521 (–119)

Iš viso
4076 (–236)
3960 (–116)
3806 (–154)
3615 (–191)
3442 (–173)
3315 (–127)

Mokinių skaičiaus kaita lėmė ir pedagogų skaičiaus kaitą. Bendrojo ugdymo mokyklose
nebedirba 17 pedagoginių darbuotojų.
18 lentelė. Pedagoginių darbuotojų skaičiaus kaita
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Bendrojo ugdymo mokyklose

392

375

338

321

Skaičiaus
pokytis
–17

Neformaliojo ugdymo įstaigose

62

59

61

59

–2

83

80

–3

482

460

–22

Pedagoginiai darbuotojai (pagrindinėje darbovietėje)

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ir priešmokyklinio
ugdymo grupėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Iš viso:

82

82

536

516

2020 m. rugsėjo 1 d. Kelmės rajone veikė 13 bendrojo ugdymo mokyklų (6 gimnazijos,
1 progimnazija, 4 pagrindinės mokyklos, 1 pradinė mokykla-daugiafunkcis centras ir specialioji
mokykla), 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 neformaliojo ugdymo įstaigos. Prijungus Kelmės r.
savivaldybės suaugusiųjų švietimo centrą prie Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos, įsteigta
Kelmės švietimo pagalbos tarnyba. Suaugusiųjų mokymo klasės iš Kelmės r. savivaldybės
suaugusiųjų švietimo centro perkeltos į Kelmės Jono Graičiūno gimnaziją.
Likviduotas Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Pagryžuvio pradinio ugdymo skyrius,
Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyrius, Kelmės rajono Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyrius (ikimokyklinio ugdymo grupė).
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Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriuje nebeteikiamas pagrindinis
ugdymas.
Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje, Kelmės rajono Liolių
pagrindinėje mokykloje pradėjo veikti visos dienos ikimokyklinio ugdymo grupės.
2020 m. bendrojo ugdymo mokyklose sumažėjo jungtinių klasių komplektų skaičius.
19 lentelė. Jungtinių klasių komplektų skaičius
Klasių komplektų
skaičius

Klasių komplektų
skaičius be
jungtinių klasių

Klasių komplektų
skaičius su
jungtinėmis klasėmis

Dalis (proc.) jungtinių klasių
komplektų

2018-09-01

224

156

68

30,36

2019-09-01

201

148

53

26,37

2020-09-01

180

145

35

19,44

35
30
25
20
15
10
5
0

32.3

30.4
26.4
19.44

2017

2018

2019

Jungtinių klasių
dalis (proc.)

2020

15 diagrama. Jungtinių klasių komplektų mažėjimas 2017–2020 m.

II SKIRSNIS
VADOVŲ, PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS,
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2020 m. aukštos kvalifikacijos pedagoginių darbuotojų padidėjo tik 1. Nežymiai padidėjo
mokytojo kvalifikacinę kategoriją turinčių pedagoginių darbuotojų skaičius.
20 lentelė. Mokytojų, turinčių kvalifikacines kategorijas, skaičiaus ir dalies (proc.) kaita
Kvalifikacinės
kategorijos
Mokytojas
Vyresnysis
mokytojas
Mokytojas
metodininkas
Ekspertas

2017 m.
(skaičius)
24

2017 m.
(proc.)
6,1

2018 m.
(skaičius)
26

2018 m.
(proc.)
6,9

2019 m.
(skaičius)
22

2019 m.
(proc.)
8,3

2020 m.
(skaičius)
26

2020 m.
(proc.)
10,0

163

41,6

147

39,2

128

48,1

116

44,8

123

31,4

121

32,3

115

43,2

116

44,8

1

0,3

1

0,3

1

0,4

1

0,3

Ieškant galimybių pritraukti daugiau jaunų mokytojų ir išlaikyti esamus specialistus,
mokyklose treti metai kompensuojamos kelionės išlaidos Kelmės rajono bendrojo lavinimo
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

54

mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams ir kitiems
pedagoginiams darbuotojams, važiuojantiems į darbą iki 40 km ir atgal.
Kasmet renkami ir pagerbiami geriausi metų mokytojai. Kuriamos naujos tradicijos.
2020 m. išrinktas ne vienas, o 7 geriausi rajono pedagogai. 2020 m. rugsėjo 1 d. į Kelmės rajono
savivaldybę buvo pakviesti ir pagerbti 4 savo profesinį kelią rajono ugdymo įstaigose pradedantys
mokytojai.
2020 metais, susidarius karantino situacijai ir pedagogams dirbant nuotoliniu būdu, rajono
pedagoginė bendruomenė kompetencijas ugdė nuotoliniu būdu. 77 proc. renginių Kelmės švietimo
pagalbos tarnyba organizavo nuotoliniu būdu. Nors renginių skaičius ir sumažėjo 24 proc. (2019
m. – 134, 2020 m. – 102 renginiai), tačiau kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo panašus
skaičius mokytojų (2019 m. – 2324, 2020 m. – 2038).
III SKIRSNIS
ORGANIZACINĖ VEIKLA, STEBĖSENA, VERTINIMAS
Didžiausias dėmesys 2020 m. buvo skiriamas susitarimams dėl rajono švietimo prioritetų ir
prioritetinėms kryptims įgyvendinti:
1 prioritetas. Pamokos tobulinimas siekiant kiekvieno vaiko pažangos. Numatytos
prioritetinės kryptys: pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokinių mokymosi pasiekimų
gerinimas (ypač matematikos); mokinių ir mokytojų savivertės auginimas; dėmesys patyriminiam
ugdymui; į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas; skaitymo gebėjimų ugdymas
visose ugdymo srityse.
2 prioritetas. Profesinis tobulėjimas. Numatytos prioritetinės kryptys: skaitmeninio
raštingumo gebėjimų ugdymas; bendradarbiavimo gebėjimų, reikalingų ugdyti ir teikti švietimo
pagalbą, tobulinimas; efektyvių bendradarbiavimo formų paieška; geroji patirtis – metodinė veikla
per partnerystės tinklus.
Taikytos naujos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir mokyklų bendradarbiavimo
formos: mokyklos kuratoriaus diena mokykloje, vadovų kassavaitiniai pasitarimai „Kavos puodelis
problemai spręsti“ ir kt. COVID-19 pandemija ir karantinas įnešė pokyčių veikloje. Dėmesys buvo
sutelktas ugdymo procesui įgyvendinti nuotoliniu būdu savivaldybės ugdymo įstaigose pandemijos
metu. Sistemingai vykdyti pasitarimai su ugdymo įstaigos vadovais aktualiais klausimais: dėl
nuotolinio ugdymo, dėl ugdymo priemonių, dėl sergamumo, dėl karantino, dėl mokinių maitinimo,
dėl darbuotojų apmokėjimo, dėl specialiosios pagalbos ir kt. klausimais. Skyriaus specialistai rinko
duomenis iš mokyklų apie įrangą, mokinių, darbuotojų sergamumą, nuotolinį ugdymą ir kt.
klausimais, kurie apibendrinti pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo įstaigų veiklą parengti teisės aktai,
reglamentuojantys ugdymo įstaigų veiklą karantino metu. Parengti sprendimų projektai dėl Kelmės
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2019–2021 metais, bendrojo
plano pakeitimo, dėl kuruojamų mokyklų veiklos ataskaitų, dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus
nustatymo, dėl užmokesčio už neformalųjį švietimą nustatymo pakeitimo, dėl Kelmės rajono Kražių
Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų skyriaus likvidavimo, dėl Kelmės r. savivaldybės
susugusiųjų švietimo centro prijungimo prie Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos, dėl
Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos Maironių skyriaus ir Kelmės rajono Tytuvėnų
gimnazijos Pagryžuvio pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo, dėl suaugusiųjų formaliojo švietimo
įgyvendinimo Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų)
skaičiaus mokyklose nustatymo, dėl Kelmės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių
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patvirtinimo, dėl ugdymo šeimose organizavimo Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Kelmės
„Aukuro“ pagrindinėje mokykloje ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, dėl priėmimo į Kelmės
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, dėl maitinimo organizavimo dirbant nuotoliniu
būdu, dėl priemonių (planšečių ir kompiuterių) mokykloms paskirstymo ir perdavimo, aprašai dėl
Kelmės rajono vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo ir
kt. Sudaryta nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisija, patvirtintas jos darbo reglamentas. Sudarytos
6 finansinės sutartys ankstyvajam vokiečių kalbos ir gabių vokiečių mokinių ugdymui rajono
mokyklose remti. Parengti dokumentai 8 ugdymo įstaigų konkursams vykdyti direktoriaus
pareigoms užimti. 3 konkursai neįvyko, neatsiradus kandidatų.
Siekiant pagerinti ugdymo kokybę buvo tobulinama rajono mokytojų metodinė veikla.
Kartu su rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkais, Švietimo pagalbos tarnyba analizuota
metodinė veikla rajone, aptartos metodinės veiklos tobulinimo, gerosios patirties sklaidos tarp
mokyklų kryptys. Tačiau darbas nuotoliniu būdu ne visas planuotas užduotis leido įgyvendinti.
Tęsiamos rajono savivaldybės pokyčio projekto „Lygiaverčiai susitarimai pamokos kokybei
kokybei gerinti“ veiklos. Pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, susitarimai tarp įvairių grandžių dar
reikalingesni, norint pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kassavaitiniai mokyklų vadovų ir Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus specialistų pasitarimai leido koordinuoti sėkmingą nuotolinio mokymo
įgyvendinimą, greitai ir laiku spręsti iškilusias problemas.
Skyriaus darbuotojai konsultavo ugdymo įstaigų vadovus sudarant mokyklų ugdymo
planus, veiklos planus, strateginius veiklos planus, rengiant įstaigos vadovų metines ataskaitas,
siekiant išsikeltų uždavinių tikslingumo ir įvykdymo efektyvumo. Teiktos konsultacijos ugdymo
proceso organizavimo karantino metu, pagalbos mokiniui organizavimo ir teikimo, šeimos
psichologinės gerovės klausimais, kuruojamų dalykų metodinės veiklos, mokyklų vaiko gerovės
komisijų veiklos tobulinimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo klausimais, nuotolinio
ugdymo(si), mokytojų atestacijos vykdymo, planų rengimo, duomenų teikimo UKSIS sistemoje,
Pedagogų registro, Mokinių registro pildymo ir kt. klausimais. Koordinuotas darbo grupės dėl
Mokyklos vidaus kontrolės politikos projekto parengimo darbas.
Organizuoti, vykdyti, koordinuoti valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas
nebuvo vykdomi dėl karantino. Suorganizuotas bandomasis vokiečių kalbos egzaminas „Fit in
Deutsch A1“. Tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą „Fit in Deutsch A1“ sėkmingai išlaikė
24 mokiniai. Vykdytas tarptautinis pirmosios pakopos parodomasis vokiečių kalbos egzaminas
DSD1.
Skyriaus specialistai formuoja ir tvirtina kasmetines statistines ataskaitas: 1-mokykla,
2-mokykla, 3-mokykla, 3D-mokykla, 3ES-mokykla, 3I-mokykla, 4-mokykla analizė, ŠV-03,
UKSIS, ugdymo lėšų, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos.
Teikia informaciją ŠVIS-ui. Vykdytas bendrojo ugdymo mokyklų, NVŠ teikėjų (laisvųjų mokytojų
ir kitų švietimo teikėjų) duomenų koregavimas, tikslinamas įvedimas ŠMIR-e. KTPRR-e žymimas
neformaliojo švietimo teikėjų teikiamų programų akreditavimas. Vykdytas registrų vartotojų
duomenų atnaujinimas.
Organizuoti 29 dalykinių olimpiadų ir konkursų rajono etapai, atrinkti laimėtojai.
Daugumos dalykų olimpiadų šalies etapai neįvyko. Organizuoti geriausio abituriento, metų talento,
filologų, meninio skaitymo, vokiečių, anglų, rusų kalbų, raštingiausio mokinio, mokinių liaudies
dailės konkursai. Surengti renginiai: rajono pedagoginės bendruomenės sambūris „Kūrybiškumo
ugdymas: pamoka, interpretacija, idėja ir...“, pilietiškumo pamoka „Verčiu Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo puslapius“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečiui
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paminėti. Kartu su Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriumi suorganizuotas edukacinis renginys
Lietuvių kalbos draugijos nariams Žalpiuose, skirtas Gimtosios kalbos dienai paminėti. Kartu su
rajono savivaldybės administracija rengti geriausių rajono mokytojų, pirmus metus pradėjusių
rajono mokyklose dirbti mokytojų, valstybiniuose egzaminuose 100 balų įvertintų mokinių, jų tėvų
ir mokytojų sveikinimai. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus geroji patirtis pristatyta Šiaurės
Lietuvos regiono savivaldybėms Pasvalyje.
Švietimo, kultūros ir sportos skyrius vykdė švietimo būklės ir ugdymo(si) proceso
stebėseną, parengė Kelmės rajono savivaldybės švietimo būklės ir pažangos 2019 metų ataskaitą.
Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais 2 mokyklose stebėta ir analizuota
priešmokyklinio ugdymo organizavimo būklė. Stebėta ir analizuota Kelmės r. Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos Kolainių daugiafunkcio centro veikla, Kelmės rajono Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazijos 3 klasės mikroklimatas, bendradarbiavimo su tėvais organizavimas. Stebėta
ir atlikta Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos logopedo ir Kelmės specialiosios mokyklos
specialiojo pedagogo, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ekonomikos mokytojo veiklos analizė,
nustatyta atitiktis metodininko vardui gauti. Dalyvauta Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ir
Kelmės specialiosios mokyklos mokytojų atestacijos posėdžiuose. Atlikta mokinių specialiųjų
ugdymosi poreikių tenkinimo Kelmės rajone analizė. Pateiktos rekomendacijos specialiųjų poreikių
mokinių ugdymui tobulinti (patikrintos 6 švietimo įstaigos). 2020 m. stebėta 17 neformaliojo vaikų
švietimo teikėjų užsiėmimų vykdymo vietose bei nuotoliniu būdu. Organizuoti susitikimai su
Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos mokytojais, su Švietimo pagalbos tarnybos metodininkais dėl
darbo efektyvumo didinimo. Stebėtas švietimo pagalbos užtikrinimas rajono ugdymo įstaigose,
išvados ir pasiūlymai pateikti mokyklų vaiko gerovės komisijoms. Stebėta ir analizuota ankstyvojo
vokiečių kalbos ugdymo būklė rajone.
Pandemijos metu dėmesys buvo skiriamas mokinių psichologinei būklei gerinti. 7 rajono
švietimo įstaigų psichologai teikė individualią pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems
mokiniams. Šiam tikslui įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Kelmės rajono savivaldybei skyrė 2016 Eur papildomam psichologų darbui finansuoti.
Parengtas 2020–2021 m. m. ankstyvajam vokiečių kalbos ugdymui skirtų paramos fondo
„Jugend mit Zukunft“ lėšų naudojimo planas. Parengta nuodugni vokiečių kalbos mokymo proceso
analizė ir pateikta Gėtės institutui Vilniuje.
Siekiant gerinti mokinių skaitymo gebėjimus 2020 m. Kelmės rajono savivaldybės
administracija užsakė Lietuvių autorių ir knygų lietuvių kalba mokyklinio amžiaus skaitytojams
duomenų bazės prenumeratą Kelmės rajono ugdymo įstaigoms. Prenumeruojamą duomenų bazę
sudaro 300 knygų vaikams ir jaunimui.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skyrus 67 900 Eur Kelmės
rajono savivaldybei vaikų užimtumui didinti, organizuotas Vaikų edukacinių veiklų programų
konkursas. Vaikų įvairaus pobūdžio užimtumo veiklas vykdė 45 švietimo teikėjai. Vaikų užimtumo
stovyklose ir neformaliojo švietimo veiklose dalyvavo 1597 įvairaus amžiaus mokiniai, iš jų
352 mokiniai, esantys jautresnėje socialinėje situacijoje.
Siekiant paskatinti ir motyvuoti gerai besimokančius mokinius įgyvendinama Kelmės
rajono savivaldybės gabių mokslui ir talentingų vaikų ugdymo ir skatinimo programa. Skatinami
olimpiadų ir konkursų nugalėtojai ir jų mokytojai. 49 mokiniams ir 43 jų mokytojams įteiktos
atminimo dovanos ir padėkos raštai per Gabiųjų mokinių šventę. Išrinktas Metų abiturientas ir Metų
talentas. 100 Eur premijomis paskatinti 6 mokiniai, per valstybinius brandos egzaminus įvertinti
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šimtu balų, pagerbti jų mokytojai. Tytuvėnų vienuolyno menėje surengta šventė mokiniams, jų
tėveliams, mokytojams.
Įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 2020 m. akredituota
40 neformaliojo vaikų švietimo programų, kurias vykdė 27 laisvieji mokytojai, 4 kultūros centrai ir
3 asociacijos, viešosios įstaigos. Daugiausia akredituota sporto, muzikos, šokio ir teatro krypties
programų. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvavo 944 vaikai. NVŠ programoms
vykdyti panaudota 78 541 Eur ES lėšų.
21 lentelė. Programų, teikėjų, dalyvavusių vaikų skaičius, panaudotos lėšos
Dalyvavusių vaikų
skaičius

Panaudota lėšų
(Eur)

35

912

98 106

34

1008

90 014

34

944

78 541

Akredituota programų

Teikėjų skaičius

2018

45

2019

44

2020

40

Iš rajono savivaldybės biudžeto neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti
2020 metais buvo skirta 6 000 Eur. Įgyvendintos tik 4 programos, 2 programos dėl karantino
nebuvo įgyvendintos.
Vykdant projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001
veiklas, atliktas Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos veiklos išorinis vertinimas.
Pradėtas vykdyti projektas „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-000, kuriame
dalyvauja Kelmės r. Pakražančio gimnazija, Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazija ir Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla. Projekto tikslas – pagerinti mokinių
ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
2020 m. baigtas įgyvendinti projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“. Projektas prasidėjo 2017 metais. Ugdymo įstaigos įsigijo kompiuterių už
145 245,98 Eur nuotoliniam ugdymui įgyvendinti. Tai įgalino ugdymą vykdyti nuotoliniu būdu,
pagerėjo mokinių ir mokytojų skaitmeninis raštingumas.
Mokyklos skatintos įsitraukti į Sveikos mitybos skatinimo programas. Programoje „Vaisiai
mokykloms“ dalyvauja 1630 pradinių klasių mokinių, programoje „Pienas vaikams“ dalyvauja
1579 pradinių klasių mokiniai iš 15 rajono ugdymo įstaigų.
Rajono ugdymo įstaigos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Dalyvaudamos
projektuose ir programose mokyklos iš šalies pritraukė 354 029 Eur. Rajone vykdoma 14 Erasmus+
projektų, finansuojamų iš ES fondų. Jiems finansuoti gauta 136 533 Eur. Įvairiuose tarptautiniuose
projektuose, programose dalyvauja 11 ugdymo įstaigų. Vien iš fizinių ir juridinių asmenų 2020 m.
pritraukta 14 608 Eur.
IV SKIRSNIS
PASIEKIMAI
Dėl pandemijos nevyko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. Taip pat nebuvo
vykdyti nacionaliniai mokinių testavimai.
Žurnalas „Reitingai“ rinko 30 Lietuvos ilgųjų gimnazijų, labiausiai visus mokinius
„auginančių“ mokyklų. Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija (vertinta pagal
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

58

vidutinį mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklį nuo 2 iki 4 klasės) ir Kelmės r.
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija (vertinta pagal vidutinį mokinių standartizuoto apibendrinto
pasiekimų rodiklį nuo 4 iki 8 klasės) yra tarp 30 geriausių Lietuvos ilgųjų gimnazijų.
22 lentelė. Rajono mokyklų mokinių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis,
lyginant su šalies mokyklų mokinių įvertinimų vidurkiu
Dalykai
Metai
Rajono
mokyklų
mokiniai
Šalies
mokyklų
mokiniai
Rajono
mokyklų
mokiniai
Šalies
mokyklų
mokiniai

Lietuvių
Anglų
Matematika
kalba
kalba

Biologija Chemija

Fizika Istorija

Geografija

Informacinės
technologijos

2019

43.4

20,1

54,2

49,6

55,1

45,7

42,4

43,9

47,4

2019

46,1

34,9

65,9

51,6

57,1

48,1

47,8

43,7

54,7

2020

38,4

14,5

59,4

59,3

40,3

33,3

50,2

45,4

34,2

2020

44,4

26,6

71,0

55,1

52,3

46,5

54,2

48,1

46,7

Lyginant su 2019 m., pagerėjo rajono mokyklų mokinių valstybinių egzaminų anglų
kalbos, biologijos, istorijos, geografijos dalykų rezultatai, tačiau jie atsilieka nuo šalies vidurkio.
Tik biologijos egzamino rezultatai aplenkė šalies vidurkį.
Kelmės rajono Tytuvėnų ir Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijų
abiturientų lietuvių kalbos valstybinio egzamino rezultatų vidurkis aukštesnis už Lietuvos vidurkį.
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Kelmės rajono Tytuvėnų, Kelmės rajono Kražių
Žygimanto Liauksmino, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijų biologijos valstybinio egzamino
rezultatų vidurkis aukštesnis už Lietuvos vidurkį, Kelmės rajono Tytuvėnų ir Kelmės rajono Kražių
Žygimanto Liauksmino gimnazijų istorijos valstybinio egzamino rezultatų vidurkis aukštesnis už
Lietuvos vidurkį. Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos matematikos
valstybinio egzamino rezultatų vidurkis aukštesnis už Lietuvos vidurkį.
23 lentelė. Rajono mokinių valstybinių egzaminų rezultatų su Lietuvos mokinių
valstybinių egzaminų rezultatų vidurkiu santykis
Dalykas
Lietuvių kalba
Matematika
Anglų kalba
Biologija
Chemija
Fizika
Istorija
Geografija
Informacinės technologijos

Savivaldybės ir Lietuvos mokinių valstybinių egzaminų rezultatų
vidurkis, santykis (1:1)
0,86:1
0,55:1
0,84:1
1,08:1
0,77:1
0,72:1
0,93:1
0,94:1
0,73:1
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Anglų k.

Biologijos

Chemijos

Fizikos

Istorijos

Geografijos

80,9
81,0
60,3
69,4

80,9
74,6
62,6
62,3

78,1
84,8
67,3
72,7

32,0
25,5
20,6
21,4

7,9
5,5
1,9
4,2

10,1
11,1
12,1
8,6

37,6
38,3
34,1
32

20,2
11,6
15,4
10,8

Informacinių
technologijų

Matematikos

Rajono mokyklų mokiniai 2019 m.
Šalies mokyklų mokiniai 2019 m.
Rajono mokyklų mokiniai 2020 m.
Šalies mokyklų mokiniai 2020 m.

Lietuvių k.

24 lentelė. VBE laikiusių abiturientų procentinė dalis

15,2
11,4
12,1
9,3

Lyginant su šalies abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalimi, Kelmės
rajono mokyklose didesnė dalis abiturientų laikė matematikos (nežymiai), fizikos, istorijos,
geografijos, informacinių technologijų egzaminus. Mažesnė dalis abiturientų rinkosi lietuvių kalbos,
anglų kalbos, biologijos, chemijos egzaminus.
Tarptautiniuose ir Lietuvos konkursuose, čempionatuose laimėjimus pelnė Kelmės sporto
centro ir Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos ugdytiniai. Kelmės sporto centro 11 ugdytinių
Lietuvos čempionatuose laimėjo pirmąsias vietas. 4 mokiniai iš Kelmės Algirdo Lipeikos menų
mokyklos nacionaliniuose konkursuose laimėjo pirmąsias vietas, 3 mokiniai tarptautiniuose
konkursuose pelnė prizines vietas.
V SKIRSNIS
UGDOMOSIOS APLINKOS GERINIMAS
Įgyvendintas Kelmės „Aukuro“ mokyklos renovacijos II etapas – 106 687,36 Eur
(savivaldybės skirtos lėšos).
Egzaminų centruose, t. y. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kelmės „Kražantės“
progimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje, įrengta vėdinimo ir kondicionavimo
sistema. Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengtos 21 kabinete, 2 aktų salėse, nupirktas
1 mobilusis kondicionierius.
Iš priemonės „Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą“
už 10 000 Eur (savivaldybės lėšos) mokyklos įsigijo kompiuterinės įrangos. Kelmės „Kražantės“
progimnazijoje ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje įrengtos gamtamokslinės
laboratorijos – skirta 20 000 Eur (savivaldybės lėšos).
Kelmės lopšelyje-darželyje įgyvendintas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo prieinamumo didinimas“ – 252 000,00 Eur (ES ir savivaldybės lėšos).
Įvykdytas projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus
modernizavimas“ – 124 615 Eur (ES ir savivaldybės lėšos).
Atliktas Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos stogo (dalies) remontas –
44 293,92 Eur (savivaldybės lėšos).
Baigta įrengti fotovoltinė elektrinė Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazijoje – 15 000 Eur (iš jų 12 000 Eur ES, 3 000 Eur – savivaldybės lėšos).
Atliktas Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos paprastasis remontas –
1 512,5 Eur (savivaldybės lėšos).
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Atliktas Kelmės r. Pakražančio gimnazijos pastato fasado remontas – 3 000 Eur
(savivaldybės lėšos).
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje atliktas aktų ir sporto salių remontas – 3 182 Eur
(savivaldybės lėšos).
Kelmės rajono Elvyravos pagrindinėje mokykloje atlikta apšvietimo rekonstrukcija ir
įrengta poilsio zona mokiniams – 1 618 Eur (savivaldybės lėšos).
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje atliktas vamzdyno, įvažiavimo tako remontas,
įrengta žaidimų aikštelė – 38 107,04 Eur (savivaldybės lėšos).
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius parengė paraišką Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos vykdomai Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programai. Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija skyrė 2 autobusus Kelmės „Kražantės“ progimnazijai ir Kelmės rajono
Tytuvėnų gimnazijai.
Išvados:
 Kelmės rajono, esančio žemesniame ekonominiame socialiniame kontekste negu
Lietuvos vidurkis, mokinių mokymo(si) rezultatai yra aukštesni už Lietuvos vidurkį.
 Įgyvendinama gabiųjų mokinių ugdymo programa.
 Tęsiamas susitarimų kultūros švietimo bendruomenėje įgyvendinimas.
 Sudaromos sąlygos gabiems mokiniams laikyti vokiečių kalbos egzaminą rajone.
 Gerėja mokyklų ugdymo(si) aplinka. Pagerėjo egzaminų centrų patalpų pritaikymas.
 Mokyklos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.
 Mažėja mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis.
 Pagerėjo vaikų užimtumas vasaros metu. Atsirado įvairesnių vaikų socializacijos formų.
 Tenkinami mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiai (NVŠ).
Iššūkiai 2021 m.:
 Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas.
 Ugdymo turinio atnaujinimas rajono savivaldybėje.
 Mokinių pasiekimų gerinimas.
 Mokyklų pasirengimas mokyti mokinius nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo
būdu, vadovaujantis Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu.
 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos renovacijos tęsimas.
 Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos renovacija.

KULTŪRA

2020 m. buvo parengta Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų – 21, mero
potvarkių – 22, Administracijos direktoriaus įsakymų – 21. Dalyvauta 89 pasitarimuose įvairiais
klausimais, 28 renginiuose, vykusiuose rajono kultūros ir švietimo įstaigose. Paskelbus šalyje
karantiną, renginiai persikėlė į interneto erdvę. Kelta kvalifikacija dalyvaujant trijuose
kontaktiniuose seminaruose, konferencijose bei šešiolikoje nuotoliniu būdu (vedėjo pavaduotoja),
dviejuose seminaruose, mokymuose, konferencijose (vyriausioji specialistė).
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2020 m. kultūros sričiai buvo sudėtingi dėl paskelbtos COVID-19 pandemijos. Paskelbus
karantiną, kultūros įstaigos turėjo stabdyti savo veiklas, kurios buvo suplanuotos 2020 m. renginių
plane. Rajono kultūros įstaigos susidūrė su nauju iššūkiu – perkelti savo veiklą į interneto erdvę. Tai
tapo didžiuliu išbandymu, pareikalavusiu naujų žinių, įgūdžių ir resursų.
Siekdamas padėti rajono kultūros įstaigoms imtis naujo veiklų vykdymo formato,
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius organizavo nuotolinius posėdžius su įstaigų vadovais. Posėdžių
metu buvo aptariami tinkamiausi veiklos vykdymo variantai, vyko diskusijos, buvo dalijamasi
patirtimi. Kalbėtasi, kokiu būdu tinkamai organizuoti darbą įstaigose, vykdyti meno mėgėjų
kolektyvų repeticijas, lankytojų apsilankymą įstaigose. Įstaigos išmoko savo veiklas transliuoti
interneto erdvėse ir pateikti taip, kad žiūrovui būtų įdomu jas žiūrėti ir klausyti.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus parengtas 2020 metų kultūros srities veiklos
priemonių planas kultūros įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės efektyvumui padidinti dėl
pandemijos įgyvendintas 80 proc.
Rajono kultūros įstaigos aktyviai teikė projektus Lietuvos kultūros tarybai (toliau – LKT).
I etape dalinis finansavimas iš LKT skirtas 18 projektų, II etape – 6 projektams. Iš viso 2020 m.
LKT Kelmės rajono kultūros įstaigų projektams skyrė 103 400,0 Eur. Dauguma šių projektų pavyko
įgyvendinti ir lėšos buvo įsisavintos. Keletas projektų dėl paskelbto karantino šalyje, LKT sutikimu,
buvo perkelti į 2021 m.
Vienas iš didesnių projektų – meno šventė „Kelmės ratas“, skirta savivaldos 30-mečiui
paminėti. Šis projektas dėl pandemijos buvo nukeltas į rugsėjo mėnesį. Kadangi ši šventė sutapo su
savivaldos 30-mečio paminėjimu, šia proga Kelmės kultūros centras parengė teatralizuotą koncertą,
kuriame dalyvavo daugiau kaip šimtas dalyvių. Rugsėjo 25 d. Kelmės kultūros centre vyko
teatralizuotas koncertas „Pokalbiai apie Kelmę“, kuriame buvo teatralizuotai pateikti Kelmės krašto
istoriniai įvykiai.
Šventės metu buvo vykdomas kitas projektas – folkloro festivalis „Ir pajauga žali leipa“.
Dvi dienas buvo vykdomos įvairios veiklos: Kelmės kultūros centre vyko „Etnodirbtuvės“, Kelmės
miesto parkelyje, prie liuteronų bažnyčios, vyko senųjų amatų demonstravimo edukaciniai
užsiėmimai. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudansko galerijoje I–II aukštuose lankytojams buvo
pristatyta Antano Šerono (Šiauliai) tapybos darbų „Rakandai“, Virgilijos Silvestros Šufinskienės
(Kuršėnai) keramikos darbų, Evaldo Babensko senosios juvelyrikos darbų parodos. Vyko folkloro
ansamblių koncertai. Šventę rėmė LKT, Kelmės rajono savivaldybė, UAB „Račkausko
AGROTECH“, Kelmės seniūnija.
Dar vienas tęstinis projektas, kurį ketvirtą kartą vykdo Kelmės kultūros centras, –
„Žemaitijos regiono bandonininkų kursai“. Rugpjūčio 18–20 dienomis vyko teoriniai ir praktiniai
užsiėmimai įvairių kompetencijų, amžiaus bei išsilavinimo žmonėms. Taip pat kursų metu
pristatytas DVD metodinis leidinys „Tauragės krašto bandonija“, surengti folkloro ansamblių
koncertai, vakaronės. Dalyviams įteikti kursų baigimo pažymėjimai.
Kelmės kultūros centro projekto – džiazo ir šiuolaikinio meno festivalio „Erdvės“ –
tikslas – skatinti profesionaliojo meno raidą ir meno vartotojų kūrybingumą, bendradarbiaujant su
užsienio institucijomis, individualiais kūrėjais, pateikti įvairias profesionaliojo meno formas
skirtingų pomėgių, kompetencijų, amžiaus bei išsilavinimo žmonėms. Festivalis vyko tris dienas:
pirmoji diena skirta šiuolaikiniam šokiui, antroji – klasikinei muzikai, trečioji diena skirta džiazui.
Kelmės kultūros centro tęstinis projektas „IX Akmentašių simpoziumas“ skirtas tautodailės
metams paminėti. Devintą kartą vykusiame simpoziume akmens skulptūras kūrė Kazys Bimba
(sukurta skulptūra „Žolinės rytas“), JonasVaicekauskas (sukurta skulptūra „Paukštukas“), Valdas
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Bandza (sukurta skulptūra „Bandonija“), Adolfas Teresius (sukurta skulptūra „Debesėlis –
Tautodailės metai“). Skulptūros pastatytos Kelmės mieste.
Dėl pandemijos Pakražančio kultūros centro projektas sūrių šventė „Jurgis, Jorgis ir
Jurgelis – skamba jis visom tarmelėm“ buvo nukeltas į Žolinių šventę. Pakeistas ir šventės
pavadinimas „Nuo Jurginių – lig Žolinių“. Į respublikinę sūrių šventę savo sūrius pristatė
19 šeimininkių, pagaminusių 36 sūrius. Šventėje sūrių buvo ne tik iš Pakražančio seniūnijos, kitų
Kelmės rajono vietų, bet ir iš Šiaulių, Radviliškio, Birštono, Mažosios Lietuvos ir Zanavykų krašto.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vykdomas projektas „Kražių festivalis“ vyko dvi
dienas. Jo metu iš viso surengta 16 įvairaus žanro renginių, užsiėmimų vaikams ir jaunimui. Pirmoji
Kražių festivalio diena pradėta „Kitokiais pasikalbėjimais“. Vakarą tęsė edukacinės vaikų ir
jaunimo teatro stovyklos „Collegium“ metu pastatyto muzikinio spektaklio „Prie pasakų miesto“
premjera. Tai dar vienas LKT finansuotas projektas. Antroji festivalio diena pradėta sportinėmis
varžybomis „Kražių taurė“ ir pirmą kartą Kražiuose surengtomis STIHL Lietuvos galiūnų
čempionato III etapo varžybomis. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro galerijoje atidaryta
Ievos Martinaitis (Brazilija) fotografijų paroda „Mano dienos Kražiuose“, pristatytas specialiųjų
tarnybų pasirodymas ir technikos ekspozicija. Surengta keletas profesionaliosios muzikos koncertų.
2020 m. Tytuvėnų kultūros centras gavo pirmąjį finansavimą LKT teiktam projektui.
Projektas „Meninis architektūrinis apšvietimo projektas „10 tūkstančių auksinų“. Tytuvėnų
Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios apšvietimas“ turėjo pasisekimą tarp žiūrovų.
Lapkričio 7 d., minint Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčios fundatoriaus
Andriejaus Valavičiaus gimimo 450-ąsias metines, buvo pristatytas architektūrinis meninis
apšvietimas bažnyčios išorinėje ir vidinėje dalyje. Praeiviai bei lankytojai galėjo išgirsti ir vargonų
muziką.
Liepos 13–18 dienomis Užventyje vyko XI Užventis’ART pleneras, kurio metu tradiciškai
kūrė Lietuvos ir Latvijos menininkai: 10 akvarelininkų, 4 keramikos meistrai ir 18 kalvių. Lietuvos
kalviai, reaguodami į precedentų šių dienų istorijoje neturinčią pasaulinę koronaviruso pandemiją,
sukūrė bendrą kalvystės kompoziciją – 5 metrų aukščio ,,Vaistinės šventagaršvės žiedyną“. Tai
kalvystės paminklas, skirtas šalies medikams, pasiaukojamai kovojantiems su virusu. Taip pat
sukurtos dvi šamoto skulptūros, susijusios su kultūriniu Ventos upės atminimu.
Vasario 17–28 dienomis Lietuvos Respublikos Seime pristatytos Mečislovo Ežerskio
medžio drožybos lazdos parodai „Klumpė krepšyje“, skirtai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui paminėti.
Rugsėjo 17 dieną Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje buvo įteikta
46-oji Žemaitės literatūrinė premija. Nuo 1966 metų teikiama viena seniausių literatūrinių premijų
Lietuvoje šiemet atiteko rašytojai, vertėjai, pedagogei, Lietuvos rašytojų sąjungos narei Nijolei
Kliukaitei-Kepenienei už romaną „Rupaus malimo“ apie žmonių likimus Mažojoje Lietuvoje.
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje veikė fotografijų
„Nekilnojamosios kultūros vertybės: Kelmės rajono bažnyčios“ paroda, tokiu pavadinimu sukurtas
ir e. išteklius.
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Prisijungusi
Lietuva“, kuriuo siekiama, kad ES lėšomis kuriamomis valstybės ir savivaldybių institucijų
e. paslaugomis naudotųsi kuo didesnė Lietuvos gyventojų dalis. Mokymai pradedantiesiems
įvykdyti 133 proc., o pažengusiesiems – 100 proc. 2020 m. bibliotekos organizuotuose mokymuose
dalyvavo 623 gyventojai, iš jų 330 – nuotoliniuose mokymuose.
Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, kovo 11 d. Kelmės kultūros centro
Juozo Liaudansko galerijoje atidaryta Kelmės krašto muziejaus parengta fotografijų paroda
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„30 Laisvės metų“. Fotografijose labiausiai atsispindėjo Kelmės rajone per tris dešimtmečius vykę
politiniai įvykiai, visuomeninių organizacijų kūrimasis, ryšių su užsieniu mezgimas, istorinių
sukakčių minėjimai ir šventimas, naujos kultūrinio gyvenimo tradicijos bei kiti reikšmingi įvykiai.
Vasario 13 d. Užvenčio kraštotyros muziejuje vyko renginys, skirtas 1918 m.
Nepriklausomybės Akto signataro Jono Smilgevičiaus 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
Renginio metu buvo pristatyta monografija „Nepriklausomybės Akto signataras Jonas
Smilgevičius“. Knygą pristatė autorius istorikas dr. Valdas Selenis ir istorikai dr. Dangiras Mačiulis
ir doc. dr. Aurelijus Gieda.
Lietuvos žydų istorijos metų paminėjimo proga rugsėjo 23 d. Kelmės krašto muziejuje
buvo parengta kilnojamoji paroda „Žydų kultūros pėdsakai Kelmėje“, interaktyviu turiniu praplėsta
muziejaus ekspozicija apie rašytoją Icchoką Merą. Miesto visuomenei pristatytas informacinis
stendas „Kelmės žydų bendruomenės istorija“, pastatytas Kelmės miesto centre, arčiausiai vietos,
kurioje nuo XVIII a. stovėjo sinagoga, o vėliau ir visas sinagogų su maldos namais kompleksas.
Kelmės mažajame teatre buvo pastatyti du nauji spektakliai: M. Gavran „Mano žmonos
vyro sugrįžimas“, režisierius G. Trijonis, ir O. Jautakės žaidybinis spektaklis „Prunelijaus sapnas“,
režisierius A. Armonas.
Šaukėnų kultūros ir amatų centro vykdomas projektas – Menininkų kūrybinės dirbtuvės
,,Bendrystėje šviesti Lietuvai“ – pripažintas Kelmės rajoną reprezentuojančiu renginiu. Į kūrybines
dirbtuves Juodlėje rugpjūčio 10–15 dienomis susirinko dvidešimt menininkų iš Latvijos, Vilniaus,
Šiaulių, Kelmės. Projektą rėmė LKT, Kelmės rajono savivaldybė, Šaukėnų seniūnija, vietos
bendruomenės. Renginio organizatoriai svečiams suteikė sąlygas kurti ir pasiūlė turiningą
pažintinės veiklos programą.
Vasario 19–23 dienomis Kelmės kultūros centras dalyvavo Vilniaus knygų mugėje Litexpo
parodų ir kongresų centre. Čia buvo demonstruojama Kultūros centro redaktorės R. Ščiglinskienės
parengta Kelmės kultūros centro tęstinių renginių audiovizualinė medžiaga, direktorius A.
Arlauskas pristatė Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus. Pristatymo metu
grojo folkloro ansamblių „Taduja“ ir „Judlė“ jungtinė kapela.
2020 m. vasarą rajono kultūros įstaigos aktyviai organizavo vasaros stovyklas vaikams ir
jaunimui: Pakražančio kultūros centras surengė jaunimo vasaros stovyklą „Sveikai, etiškai,
estetiškai ir pozityviai“, kurioje aktyviai ir kūrybiškai praleido laisvalaikį; Kražių M. K.
Sarbievijaus kultūros centras surengė vaikų vasaros stovyklą „Linksma vasara“. Stovyklos metu
buvo rengiamos įvairios veiklos: dailės ir darbelių, dramos, muzikos užsiėmimai, šokiai, veiklos
gamtoje. Taip pat stovyklos metu buvo vykdomos projekto skaitymo skatinimo renginių ciklas
„Knygų bičiuliai“ kūrybinės dirbtuvės (LKT finansuotas projektas). Siekiant skatinti vaikų meno
suvokimą per kūrybinę saviraišką, prigimtinės kultūros ugdymą, Kelmės kultūros centras birželio,
rugpjūčio, liepos ir gruodžio mėnesiais organizavo edukacinės dienos stovyklas 5–14 metų
vaikams. Edukacinių užsiėmimų metu vaikai kūrybingai piešė, karpė, raižė, audė, lipdė iš molio,
rišo žolynus, spaudė žolynus ant molio ir popieriaus, kūrė kalėdinius šiaudinius žaisliukus, dainavo
liaudiškas daineles, šoko šokius, ratelius, ritmiškai, sportiškai judėjo, kepė saldumynus, virė žolelių
arbatą, susipažino su scenos menu, bandė tapti atlikėjais – dainavo, kalbėjo, judėjo naudojant
įgarsinimo, vaizdo bei šviesos efektus ir priemones.
2020 m. Tytuvėnų kultūros centras persikėlė į naujas patalpas, kadangi senasis pastatas
buvo pripažintas avariniu. Naujose patalpose darbuotojams dirbti saugiau ir maloniau.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgiant į Kontrolės ir audito tarnybos
pastabas, buvo pakeistas Kelmės rajono savivaldybės kultūros rėmimo programos lėšų skyrimo,
naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašas. Kultūros rėmimo programos lėšos tikslingai
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paskirstytos reprezentaciniams renginiams, LKT finansuotiems projektams skirtas kofinansavimas,
paskirtos lėšos Šaukėnų kultūros ir amatų centrui instrumentui bei kėdėms įsigyti, Tytuvėnų
kultūros centrui – instrumentams įsigyti, kartu aprūpinant ir Šedbarų skyrių.
Kelmė rengia paraišką ir ruošiasi dalyvauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
organizuojamame konkurse Lietuvos kultūros sostinė. 2020 m. sudaryta organizacinė grupė,
atsakinga už projektą „Kelmė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“, kuri rengia paraišką ir planuoja
numatomas vykdyti veiklas. Šis projektas apima Kelmės miesto ir rajono kultūros įstaigas,
nevyriausybines organizacijas, ugdymo įstaigas, Turizmo ir informacijos centrą, bendruomenes.
Skyrius organizavo konkursą dėl Kelmės rajono savivaldybės nominacijos „Metų darbas“
skyrimo. Konkursui savo 2020 m. nuveiktus darbus pateikė Vaiguvos, Užvenčio, Kražių, Šaukėnų,
Kelmės, Liolių, Tytuvėnų apylinkių seniūnijos. Nominacija „Metų darbas“ už atliktų darbų ciklą
paskirta Kelmės seniūnijai. Organizuoti nominacijos atrankos darbai, tvarkyti dokumentai.
2021 m. biudžeto Kultūros rėmimo programoje numatytos lėšos rajono kultūros
almanachui išleisti. Šio leidinio parengiamuosius darbus vykdys Žemaitės viešoji biblioteka.
Skyrius vykdė kultūros įstaigų vadovų veiklos užduočių vertinimą, nustatytos užduotys
kitiems metams, parengti rajono savivaldybės mero potvarkiai didinti vadovų koeficientus.
Atsižvelgiant į 2018 m. pasirašytą memorandumą, kultūros ir meno darbuotojų koeficientai kelti
0,36 dalimis. Informacija apie kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimą išsiųsta Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijai.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su kultūros įstaigų vadovais nustatė 2021 m.
prioritetus ir prioritetines kryptis, kuriais remiantis bus sudaromi skyriaus bei kultūros įstaigų
veiklos planai ir vykdoma veikla.
2020 m. sausio mėn. parengta 2019 m. kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių bendra
metinė veiklos ataskaita ir pateikta Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui. Lyginant su 2019 m.
(155 436 dalyviai ir lankytojai), 2020 m. dalyvių ir lankytojų skaičius kultūros renginiuose
sumažėjo 30 470 (124 966 dalyviai ir lankytojai). Tai galima paaiškinti tuo, kad dėl pandemijos
dauguma renginių vyko ne kontaktiniu būdu, o transliuojant per interneto erdvę. 2020 m. ataskaitoje
atsirado punktas „Nuotolinių renginių lankytojai ir dalyviai“, kurių registruota 100 723. Lyginant su
2019 m. (80 kolektyvų), 2020 m. 5 kolektyvais sumažėjo meno mėgėjų kolektyvų skaičius (75
kolektyvai).
2020 m. liko ir neišspręstų problemų: nesibaigianti Kelmės kultūros centro renovacija,
kadangi pastatas dar neatiduotas vertinti komisijai. Kultūros centro direktorius 2021 m. veiklos
vertinimo uždaviniuose numatė, kad pastatas bus atiduotas vertinti iki 2021 m. rugpjūčio mėn.
Sprendžiama problema dėl Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro šildymo, ieškoma
vietos elektrinei.
Užvenčio kultūros centrui reikalinga pakeisti seną kieto kuro katilą į modernesnį, kadangi
kyla problema dėl jo priežiūros.
Kartu su rajono savivaldybės vadovais ir specialistais svarstytas klausimas dėl Tytuvėnų
pašto pastato paskirties pritaikymo kultūrinėms funkcijoms vykdyti.
Rajono kultūros įstaigas reikia aprūpinti technika, kad būtų galima filmuoti vykdomas
veiklas ir transliuoti interneto erdvėje.
Svarstytas klausimas dėl Tytuvėnų bibliotekos iškeldinimo į Tytuvėnų gimnazijos patalpas.
Palikta šį klausimą spręsti 2021 m.
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SPORTAS

Kelmės rajono suaugusiųjų sporto biudžetas 2020 m. buvo 35 100 Eur, iš jų 15 100 Eur
teko sporto klubams, 20 000 Eur – pirmenybėms, turnyrams organizuoti, dalyvauti jaunių ir sporto
vilčių žaidynėse, seniūnijų žaidynėse, už teisėjavimą ir kaip maistpinigiai sportininkams, transportui
samdyti, prizams pirkti ir t. t.
2020 m. sausio 24 d. VšĮ Kelmės sporto centro salėje vyko sportininkų pagerbimo šventė.
Jos metu buvo apdovanoti 18 sporto šakų geriausi rajono sportininkai, 7 treneriai, 7 Kelmės rajono
sporto entuziastai, padedantys vykdyti rajono sporto varžybas ir renginius. Pagerbti
26 perspektyviausi rajono sportininkai, padėkota 6 sporto rėmėjams.
Lietuvos čempionatuose dalyvavo „Aušros“ žolės riedulininkės, „Etovio“ tinklininkai,
Kelmės „Kelmės“ ir „Sporto centro“ krepšinio komandos, „Topso“ stalo teniso komanda, motociklų
klubo „Spaghnum“ komanda, automobilių klubo „Kelmės ASK“ komanda, „Kražantės“ futbolo
klubas, „Fobelos“ salės futbolo komanda, lengvaatlečiai, imtynininkai, badmintonininkai, muaythai
kovotojai.
2020 m. Kelmės sporto sirgalius džiugino Kelmės krepšinio komanda „Kelmė“, kuri pirmą
kartą Lietuvos regionų krepšinio lygos A divizione užėmė 3 vietą.
Lietuvos čempionatų medaliais ir prizais apdovanoti laisvųjų imtynių atstovai.
V. Mikalauskas tapo Lietuvos jaunimo ir suaugusiųjų čempionu.
Šauniais renginiais ir gerais rezultatais džiugino Kelmės automobilių sporto klubo ir
motociklų sporto klubo „Sphagnum“ atstovai, prie renginių organizavimo prisidėjo ir Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius.
Įvairiuose turnyruose Lietuvoje ir užsienyje dalyvavo imtynininkai, stalo tenisininkai,
šaškininkai, šachmatininkai, krepšininkai, badmintonininkai, futbolininkai.
Nors prasidėjęs karantinas ir sutrukdė surengti daugelį varžybų rajone, bet buvo
organizuotos ir užbaigtos Kelmės veteranų krepšinio lygos varžybos, vyrų krepšinio pirmenybės,
uždarų patalpų ir vasaros lauko teniso pirmenybės, stalo teniso, šaškių, šachmatų pirmenybės,
paplūdimio tinklinio pirmenybės ir 3x3 krepšinio turnyrai. Suorganizuotos Kelmės rajono seniūnijų
žaidynės, kurių nugalėtojai dalyvavo zoninėse ir finalinėse Lietuvos seniūnijų žaidynėse.
Kelmės rajono savivaldybės darbuotojai dalyvavo Šiaulių regiono savivaldybių sporto
žaidynėse. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su VšĮ Kelmės sporto centru padėjo Kelmės
aklųjų ir silpnaregių klubui organizuoti ir vykdyti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių žaidynes.
Sudaryta Kelmės rajono sporto taryba. Koordinuojamas ir kontroliuojamas sporto rėmimo
programos vykdymas.
Paruošti 2 projektai Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondo
lėšoms gauti. Projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas Kelmės sporto centro veiklai
vykdyti“ įgyvendinti gautas 15 300 Eur finansavimas. Antrojo projekto vertinimo rezultatai
paaiškės 2021 m. kovo mėn.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius glaudžiai bendradarbiavo su VšĮ Kelmės sporto centru,
kuris 2020 m. pradėjo renginių gausa. Centre vyko ne tik geriausių auklėtinių pagerbimo šventė, bet
ir rajono geriausių sportininkų apdovanojimai. Vyko Lietuvos badmintono įvairaus amžiaus
pirmenybės, Šiaulių apskrities futbolo pirmenybės, Lietuvos tinklinio pirmenybių I lygos varžybos,
Regionų krepšinio lygos varžybos, Raseinių pirmenybių futbolo varžybos, Lietuvos U15 futbolo
pirmenybių varžybos bei Kelmės rajono pirmenybės. Centro užimtumas siekė maksimalias
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galimybes sausio bei vasario mėnesiais, vėliau dėl karantino apribojimų renginiai nebuvo
organizuoti.
25 lentelė. Kelmės sporto centro užimtumas
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Metai / mėnuo
2020 m. sausis
2020 m. vasaris
2020 m. kovas
2020 m. balandis
2020 m. gegužė
2020 m. birželis
2020 m. liepa
2020 m. rugpjūtis
2020 m. rugsėjis
2020 m. spalis
2020 m. lapkritis
2020 m. gruodis

Kiti renginiai
8
6
4
0
0
0
8
2
5
0
0
0

Centro organizuojami
renginiai
10
13
2
0
0
3
1
1
1
0
0
0

Rajono pirmenybės
16
16
7
0
0
0
6
0
0
0
0
0

Iš viso
34
35
13
0
0
3
15
3
6
0
0
0

Kelmės miesto ir rajono bendruomenei suorganizuota sporto šventė „Sportuoja visi
kelmiškiai“, kurioje veiklų rado nuo pačių mažiausiųjų iki senjorų. Vyko krepšinio, tinklinio
turnyrai, zumba šokių pamoka, Kongoo Jumps treniruotė, paskaita apie sveiką mitybą, vaikams
buvo įrengtas žaidimų kambarys. Kelmės sporto centre, be centro auklėtinių, treniravosi (nuomojosi
patalpas) Kelmės „Kelmės“ komanda, badmintono klubas, zumbos, jogos grupės, privatūs asmenys.
Plėtojant sportinę veiklą tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių vykdytos įvairių sporto
šakų varžybos – tinklinio, badmintono, smiginio, štangos spaudimo, estafečių „Drąsūs, stiprūs,
vikrūs“ 1–4 klasių bei 5–6 klasių varžybos, rudens kroso pirmenybės. Iš viso vyko 8 sporto šakų
varžybos. Taip pat surengti krepšinio, futbolo turnyrai. Dėl šalyje paskelbto karantino Kelmės
sporto centras vykdė dvi vaikų vasaros poilsio programas: „Netradicinių treniruočių savaitė“ ir
„Gabiausių sportininkų skatinimo programa“, kurios padėjo pagyvinti nuotolinį darbą sporto
mokytojams bei suteikė auklėtiniams daugiau motyvacijos sportuoti tokiu nelengvu periodu.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams vykdyta prevencinė mokymo plaukti
programa. Trečių klasių mokiniai vyko į Budraičių baseiną mokytis plaukti. Programoje dalyvavo
visos rajono mokyklos. Paskelbus karantiną, programos vykdymas nutrauktas.

TURTO VALDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra
Kelmės rajono savivaldybės administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus savivaldybės
administracijos direktoriui ir sprendžiantis skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus.
Skyrius, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais. Skyrius, vykdydamas
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jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su atitinkamomis respublikos institucijomis, kitomis
savivaldybėmis, rajono įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
Tikslas – organizuoti rajono savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo
vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.
Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:
1. koordinuoti valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, žemės valdymą,
naudojimą ir disponavimą jais;
2. atstovauti savivaldybės interesams viešosiose įstaigose, savivaldybės įmonėje, akcinėse
bendrovėse, kur rajono savivaldybė yra savininkė, turi nuosavybės teise priklausančių uždarųjų
akcinių bendrovių akcijų;
3. koordinuoti daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės,
administratorių veiklą;
4. vykdyti priežiūrą ir kontrolę butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų,
jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir rajono savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo
naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų
funkcijų vykdymu;
5. vykdyti statinių techninę priežiūrą;
6. užtikrinti aplinkos apsaugos ir ekologijos politikos rajono savivaldybėje įgyvendinimą;
7. organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;
8. užtikrinti racionalų tarnybinio transporto panaudojimą;
9. užtikrinti darbų saugos politikos rajono savivaldybėje įgyvendinimą.
Skyrius vykdo ir kitus su Kelmės rajono savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VALSTYBEI IR SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO
TURTO, ŽEMĖS VALDYMAS, NAUDOJIMAS IR DISPONAVIMAS JAIS
Savivaldybės turimo turto valdymo tikslas – naudoti tik savivaldybės funkcijoms atlikti
reikalingą ir tam tinkamai pritaikytą nekilnojamąjį turtą už mažiausia įmanomą kainą savivaldybės
biudžetui ilgajame laikotarpyje.
Kelmės rajono savivaldybė 2020 m. sausio 1 d. valdė nefinansinio turto už
100 432,0 tūkst. Eur, iš jo patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto
už 11 130,4 tūkst. Eur ir Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto už
89 301,6 tūkst. Eur. Nuosavybės vertybinių popierių (uždarųjų akcinių bendrovių akcijų ir viešųjų
įstaigų dalininkų įnašų) savivaldybė 2020 m. sausio 1 d. turėjo už 9 621,0 tūkst. Eur.
26 lentelė. Savivaldybės valdomo turto struktūra

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Turto pavadinimas

Viso savivaldybės
valdomo turto
vertė, tūkst. Eur

Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis nematerialusis turtas
turtasturtas
Atsargos ir biologinis turtas

99 522,7
217,3
692,0

Savivaldybės
nuosavybės teise
valdomo turto vertė,
tūkst. Eur
88 392,3
217,3
692,0

Valstybės
patikėjimo teise
valdomo turto
vertė, tūkst. Eur
11 130,4
-
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4.

Akcinis ir kitas kapitalas
Iš viso

9 621,0

9 621,0

-

110 053,0

98 922,6

11 130,4

2020 m. pradžioje valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį Kelmės rajono
savivaldybė valdo patikėjimo teise, sudarė 11 proc. viso savivaldybės valdomo turto. Pagrindinę
dalį, net 97,0 proc., valstybei nuosavybės teise priklausančio turto sudarė hidrotechniniai statiniai.
Savivaldybės turto savininkė – Kelmės rajono savivaldybės taryba. Šį turtą rajono
savivaldybės taryba paveda valdyti patikėjimo teise savivaldybės institucijoms, įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams asmenims, kurie įgyvendina savivaldybės funkcijas.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto didesnę dalį, net 75 proc. viso turto,
valdo Kelmės rajono savivaldybės administracija kartu su rajono seniūnijomis.
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto
pasiskirstymas pagal turto valdytojus, proc.
0%
8%

5%

12%

75%

Savivaldybės administracija

Švietimo įstaigos

Socialinės įstaigos

Kitos įstaigos

Kultūros įstaigos

16 diagrama. Savivaldybės turto valdymas pagal turto valdytojus 2020 m. sausio 1 d.

Savivaldybei nuosavybės teise turtui įsigyti lėšos skiriamos iš savivaldybės biudžeto,
valstybės biudžeto, įskaitant Aplinkos apsaugos rėmimo fondo, Kelių fondo bei ES lėšas.
Įgyvendinant projektus atnaujinamas turimas turtas, įsigyjamas naujas savivaldybei nuosavybės
teise priklausantis turtas, kuris didina bendrojo turto vertę.
Siekiant užtikrinti efektyvų savivaldybės turto valdymą, kas metai renkama informacija iš
savivaldybės turto valdytojų (patikėtinių) apie nereikalingus ir nenaudojamus nekilnojamojo turto
objektus. Norit išvengti išlaidų, susijusių su turimų ir nenaudojamų objektų priežiūra,
eksploatavimu, informacija apie savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalingą turtą viešinama
Kelmės rajono savivaldybės interneto puslapyje, kad šis turtas išnuomojamas arba parduodamas
viešuosiuose aukcionuose. Kitas savivaldybės turtas perduodamas juridiniams asmenims panaudos
pagrindais savivaldybės funkcijoms vykdyti.
Nekilnojamasis turtas, kurio viešasis sektorius nenaudoja, bet kuris yra naudotinas,
parduodamas viešuosiuose aukcionuose. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. T-312 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kelmės rajono savivaldybės
nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ atnaujintas Viešajame
aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašas, kuriame yra 19 viešame aukcione parduodamų
objektų. Esant poreikiui šis sąrašas nuolat tikslinamas. Per 2020 m. nekilnojamajam turtui ir
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nekilnojamiesiems daiktams parduoti viešieji aukcionai buvo skelbti 12 objektų, kai kuriems
objektams buvo organizuojama po 2–3 viešuosius aukcionus. Nuo 2018 m. gegužės mėnesio tokius
aukcionus buvo galima organizuoti tik informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniai
aukcionai), tik išimtinais atvejais galima skelbti tiesioginį aukcioną. 2020 m. vykdant viešuosius
aukcionus elektroniniu būdu, parduoti 6 rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektai, už
kuriuos į savivaldybės biudžetą buvo pervesta 100 210,00 Eur.
Kita dalis rajono savivaldybės turto, kuri savivaldybės funkcijoms vykdyti nereikalinga,
išnuomojama. Kelmės rajono savivaldybė yra sudariusi 30 nekilnojamojo turto objektų nuomos
sutarčių. 2020 metais pasirašyta 10 naujų sutarčių. Dalis norimo išnuomoti savivaldybės
nekilnojamojo turto neturi paklausos, nes organizuojant turto (mokyklos pastato patalpos Junkilų k.,
administracinio pastato patalpų Užventyje) viešus nuomos konkursus, pageidaujančiųjų išsinuomoti
turtą neatsiranda.
Savivaldybės būstas
Socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, šio būsto nuoma yra savivaldybių
savarankiška funkcija. Asmens teisė į būstą – tai viena pagrindinių socialinių ir ekonominių asmens
teisių. Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo sąraše 2020 m. gruodžio 31 d. buvo įrašytas
201 būstas (plotas 9 556,8 kv. m), iš jų socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies,
sąraše 142 būstai (plotas 6 606,25 kv. m). 2020 m. Savivaldybės socialinio būsto fondas naujais
būstais nebuvo papildytas, iš Savivaldybės būsto fondo buvo parduoti du būstai, 4 būstai išbraukti
iš sąrašo kaip netinkami gyventi.
Turimo socialinio būsto būklė kasmet gerėja, pagal galimybes socialinis būstas
remontuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš surinktų nuompinigių. Per 2020 metus Šaukėnų
seniūnijoje socialiniuose būstuose buvo tvarkyta elektros instaliacija (Dubėnų g. 8, Lykšilio g. 7),
tvarkyti namo lietaus nuotekų vamzdynai, šiltintos namo sienos (Dubėnų g. 8), Kelmės apyl. sen.,
Mokyklos g. 27-8, Paramočio k., remontuotas namo stogas, atlikti kiti būsto remonto darbai.
Kelmės mieste atlikti butų balkonų remonto darbai (J. Janonio g. 24-25, J. Vadeikio g. 1-44), J.
Janonio g. 15 (25 butai) remontuotas socialinio būsto stogas. Būstus būtina suremontuoti taip, kad
jie atitiktų statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus. Iš
socialinių būstų, kurie neatitinka galiojančių techninių reikalavimų gyvenamajam būstui ir kuriuos
savivaldybei remontuoti ekonomiškai nenaudinga, atsiradus galimybei nuomininkai iškeldinami.
Nors ir vykdoma socialinio būsto priežiūra (lankomasi būstuose, nuomininkai raginami atlikti būsto
einamąjį remontą), bet pasitaiko būsto niokojimo atvejų, išsikeldami iš nuomojamo būsto
nuomininkai palieka netvarkingus, neremontuotus butus (J. Janonio g. 13-107, Kelmėje, Raseinių g.
5A-14, Kelmėje). Dėl būstų remonto priežiūros kontrolės 2020 m. buvo parengtas Kelmės rajono
savivaldybės būstų ir socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos mokesčio
surinkimo, apskaitos ir naudojimo tvarkos aprašas, kuriame numatyti nuomos mokesčio lėšų
naudojimas, būstų remonto kontrolė.
Teisę išsinuomoti socialinį būstą įgyja asmenys (šeimos), jeigu jie neturi nuosavybės teise
priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra
mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų ir asmens (jo šeimos) vienerių metų (12 paskutinių mėnesių)
turtas ir pajamos yra mažesnės už Vyriausybės nustatytus dydžius. 2020 m. gruodžio 31 d.
socialinio būsto Kelmės rajone laukė 69 šeimos, kurias sudarė 147 asmenys. Lyginant su 2019 m.,
laukiančiųjų savivaldybės socialinio būsto sąrašas sumažėjo 19 proc. Į Asmenų ir šeimų, turinčių
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teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą socialiniam būstui gauti 2020 m. įrašytos 36 šeimos, būstas
išnuomotas 9 šeimoms.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymas 2015 metais numatė
naują paramos priemonę mažas pajamas gaunantiems asmenims – būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Ši paramos būstui išsinuomoti teikimo forma turėjo
padėti patenkinti kuo didesnį asmenų ar šeimų būsto poreikį, tačiau Kelmės rajone nėra nė vieno
asmens ar šeimos, kurie norėtų pasinaudoti šia lengvata. 2020 metais patvirtinta nauja Būsto
nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos skaičiavimo metodika.
Kompensacijos dydis išaugo, tačiau norinčių pasinaudoti šia nuomos forma nėra, nes būstų
savininkai nesuinteresuoti sudaryti nuomos sutarčių. Nuomos rinkoje vyrauja šešėlinė būstų nuoma,
kuri trukdo asmenims pasinaudoti lengvata ir įstatymui veikti efektyviai. Nuomos kompensacija yra
daugiau teorinis, bet ne praktinis problemos sprendimo būdas.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato galimybę
išsipirkti savivaldybės būstą rinkos kainomis. Šia galimybe 2020 m. pasinaudojo du savivaldybės
būsto nuomininkai, nors prašymų išsipirkti buvo gauta daugiau, tačiau nustatyta rinkos kaina (pagal
Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą) netenkino pirkėjų.
2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo įstatymas dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijusioms
jaunoms šeimoms. Įstatymas numato, kad pirmąjį būstą už skolintas lėšas įsigyjančioms jaunoms
šeimoms finansinė parama būtų skiriama nevertinant jų pajamų ir turto ir subsidija teikiama nuo
15 iki 30 proc., priklausomai nuo šeimos sudėties. Susidomėjimas šia parama gana didelis, tačiau
mažas pajamas gaunančios jaunos šeimos negauna iš banko paskolos būstui įsigyti, negali
pasinaudoti ir finansine paskata pirmam būstui įsigyti. Per 2020 metus gauta 30 prašymų, iš jų
patenkinti tik 8, tai rodo, kad 8 jaunos šeimos Kelmės rajone įsigijo būstą, pasinaudojusios
teikiamomis lengvatomis.
Parengti 27 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai ar tarybos
sprendimai panaudos sudarymo, nutraukimo ar keitimo klausimais, sudarytos 7 sutartys dėl žemės
sklypų panaudos. Iš viso dabar galiojančių nekilnojamojo turto panaudos sutarčių yra už
11,6 mln. Eur. Dėl žemės sklypų panaudos sudarytos 246 sutartys dėl daugiau kaip 250 ha ploto
sklypų.

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS
Per 2020 m. įsikūrė viena visuomeninė organizacija „Šaltenių pašvaistė“. Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-69 buvo patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas.
NVO rėmimo programos lėšas skirsto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. T-198 patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.
Bendra ūkinių išlaidų suma – 16 816,25 Eur. Bendra projektų suma – 6 864,39 Eur. Parama suteikta
33 visuomeninėms organizacijoms.
Priemonei „Remti visuomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 18 964,00 Eur. Projektus pateikė 18 visuomeninių
organizacijų ir panaudojo 18 964,00 Eur. Populiariausia veiklos sritis buvo bendruomenės akcijos ir
iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Šiai veiklai vykdyti pateikta 14
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projektų ir panaudota 14 899,00 Eur. Antroji pagal populiarumą buvo kultūrinė ir šviečiamoji veikla
– pateikti 3 projektai, kurių bendra vertė 2 805,00 Eur. Bendruomeninė veikla, skirta narių
(gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumą, – 1 projektas, jo vertė 1 260,00 Eur.
VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu buvo parengta ir Kelmės rajono
savivaldybės taryboje patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa, kurios
pagrindinis lėšų šaltinis buvo Lietuvos Respublikos biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos,
perduotos savivaldybėms. Programoje dalyvavo 18 darbdavių, kurie įdarbino 111 žmonių.
Programai vykdyti panaudota 187,500 tūkst. Eur, skirtų savivaldybei iš valstybės biudžeto
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro
33,575 tūkst. Eur, t. y. 17,9 proc. visų programos lėšų.
SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VEIKLA
Kelmės rajono savivaldybė yra trijų uždarųjų akcinių bendrovių – „Kelmės vanduo“,
„Kelmės autobusų parkas“ ir Kelmės vietinio ūkio – steigėja ir vienintelė šių bendrovių akcininkė,
valdanti 7 893 437 akcijų, kurių bendra vertė 9 623 192,90 Eur (2021-01-01 duomenimis), taip pat
vienos savivaldybės įmonės savininkė, kuriai perduotas savivaldybės turtas patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir juo disponuoti.
Preliminariais duomenimis SĮ Kelmės knygynas 2020 metais dirbo pelningai. Numatomas
600,00 Eur pelnas. Teigiamą finansinį rezultatą lėmė išaugusios pajamos. Kad pasiektų teigiamų
finansinių rezultatų, įmonė aktyviai dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose, siekdama pritraukti
daugiau pirkėjų, organizuoja įvairias akcijas.
UAB „Kelmės autobusų parkas“ pagrindinės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais
vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais. Be pagrindinės veiklos, bendrovė
vykdo mažmeninę naftos produktų ir suskystintų dujų automobiliams prekybą. Bendrovė 2020
metais dirbo nuostolingai. Numatomas nuostolis 86 000 Eur. Nuostolingas 2020 metais buvo
keleivių pervežimas ir Autobusų stoties aptarnavimas.
Preliminariais duomenimis, UAB „Kelmės vanduo“ 2020 metų numatomas finansinis
rezultatas – pelnas, kuris sudaro 2 600 Eur. 2018 m. rugsėjo 21 d. Valstybinė kainų ir energetikos
komisija patvirtino naujas geriamojo ir nuotekų tvarkymo kainas. Kainų padidėjimas ir naujų
abonentų prijungimas prie centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo trasų
didina įmonės pajamas.
UAB Kelmės vietinis ūkis 2020 metų numatomas finansinis rezultatas – 90 100 Eur
nuostolis. Iš šios sumos 48 744 Eur yra buvusios UAB „Kelmės šilumos tinklai“. Nuostolingos
buvo atliekų tvarkymo, transporto ir kelių priežiūros veiklos.
Kelmės rajono savivaldybė yra 13 viešųjų įstaigų dalininkė ir 2020 m. sausio 1 d. valdė
373,4 tūkst. Eur. dalininkų įnašo.
Savivaldybė dalyvauja keturių viešųjų įstaigų valdymo organų sudėtyje, klausimus
sprendžia visuotiniame dalininkų susirinkime (žr. 27 lentelę).
27 lentelė. Visuotinio dalininkų susirinkimo klausimai
Posėdžio

Posėdyje svarstomi klausimai
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data
2020-05-29

2020-04-28

2020-01-31
Nr. DAL-1

2020-03-16
Nr. DAL-2
2020-05-19
Nr. DAL-3

2020-07-03
Nr. DAL-4

VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“
1. VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras“ 2019 m. veiklos ataskaita;
2. VšĮ ,,Tytuvėnų piligrimų centras“ naujų paslaugų ir įkainių patvirtinimas;
3. Įstaigos vadovo konkurso planavimas;
4. Kita informacija.
VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras
1. Dėl 2019m. veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
2. Dėl leidimo neatlikti audito už 2019 metais vykdytą veiklą.
3. Dėl direktorės darbo užmokesčio nustatymo.
4. Einamieji klausimai, kita informacija.
VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras
1. Dėl įgaliojimų suteikimo Saulutei Jakšienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
atliekančiai direktoriaus funkcijas, įvykdyti audito paslaugų pirkimo konkursą ir
reikalavimų nustatymą įmonei, kuri atliktų Centro 2019 m. finansinį auditą.
2. Dėl pritarimo Centro darbuotojų etatų sąrašui.
3. Dėl Centro vadovo atlyginimo pastoviosios ir kintamosios dalies nustatymo.
4. Dėl Šiaulių regiono plėtros tarybos 2019 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 51/5S-5. Dėl
Šiaulių regiono plėtros tarybos atstovų delegavimo į Šiaulių regiono profesinio mokymo
įstaigų tarybas.
Dėl audito įmonės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“, kuri atliks viešosios
įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro (toliau – Centras) 2019 m. finansinį auditą,
parinkimo.
1. Dėl Centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
2. Dėl Centro 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo.
3. Dėl Centro 2020 m. veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.
4. Dėl Centro vadovo 2019 m. metų veiklos ataskaitos, 2019 m. veiklos užduočių,
pasiektų veiklos rezultatų ir jų vertinimo rodiklių patvirtinimo ir 2019 m. metų veiklos
ataskaitos įvertinimo „gerai“ ir Centro vadovo 2020 m. veiklos užduočių patvirtinimo.
Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
skelbti ir organizuoti konkursą viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro
vadovo pareigoms eiti.

LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS
IR TABAKO GAMINIAIS
Per 2020 metus išduotos 5 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir
4 licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Sustabdytas 1 licencijos verstis
mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 1 vienos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako
gaminiais galiojimas. Papildyta 1 ir patikslinta 1 licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir tabako gaminiais. Panaikintas 2 licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir 2 licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas. 2020 metais išduota
18 vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais
gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija
7,5 proc., masiniuose renginiuose ir mugėse. Iš viso 2020 metų pabaigoje Kelmės rajone galiojo
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147 licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, 115 licencijų verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais.
APLINKOS APSAUGOS IR EKOLOGIJOS VEIKLA
Pagal patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos 2020 metų priemonių sąmatą įgyvendintos šios priemonės:
1. VĮ Valstybinių miškų urėdijų Raseinių ir Kuršėnų regioniniams padaliniams iš dalies
kompensuotos žvėrių daromos žalos miškui prevencijos priemonės, kuriomis siekiama išvengti
medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui – 34 802 Eur;
2. Tytuvėnų regioniniam parkui prie Bridvaišio ir Giliaus ežerų pavėsinių, persirengimo
kabinų ir liepto statybos darbams skirta 2 000 Eur;
3. Kurtuvėnų regioniniam parkui prie Juodlės ežero takui remontuoti skirta 2 000 Eur;
4. UAB „Kelmės vanduo“ vandens kokybei gerinti skirta 53 785 Eur;
5. prisidėta prie projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros
plėtra“ 5 062 Eur;
6. Kražantės upės tvenkinio kranto augmenijos išvalymas kainavo 2 990 Eur;
7. už atliekų bešeimininkėse teritorijose sutvarkymą UAB Kelmės vietiniam ūkiui
kompensuota 2 379 Eur išlaidų;
8. savivaldybės teritorijoje atlikta gamtinės aplinkos būklės stebėsena (paviršinio ir
požeminio vandens) kainavo 5 400 Eur;
9. ekologinėms avarijoms pasirengti ir priemonėms įsigyti skirta 2 601 Eur;
10. ūkininkams kompensuotos įsigytų garsinių patrankų išlaidos – 900 Eur;
11. ekologinio švietimo, mokymo ir informavimo priemonėms aplinkosaugos klausimais
skirta 1 000 Eur;
12. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 15 149 Eur.
Išduotas 71 leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo darbams atlikti.
Organizuoti bendro naudojimo teritorijų želdinių tvarkymo darbai.
KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMAS
Sprendimus dėl būtinumo teikti visuomenei viešas keleivinio kelių transporto paslaugas
vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, maršrutų ar maršrutų tinklo savivaldybės
administruojamoje teritorijoje organizavimo, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes,
priima Kelmės rajono savivaldybės taryba.
Kelmės rajono savivaldybė kiekvieną mėnesį kompensuoja vežėjams patirtus nuostolius,
susidariusius teikiant viešas keleivinio kelių transporto paslaugas. Vežėjų patirti nuostoliai,
susidarantys dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais
vietinio susisiekimo maršrutais nepakankamo dydžio tarifų, kompensuojami iš savivaldybės
biudžete tam tikslui numatytų lėšų. 2020 metais kompensuotina suma 606 058,00 Eur, iš jų UAB
„Kelmės autobusų parkas“ 474 803,00 Eur ir 131 255,00 Eur UAB „Transbusas“.
UAB „Kelmės autobusų parkas“ yra išduoti 29 leidimai vežti keleivius nustatytais
maršrutais ir 7 leidimai UAB „Transbusas“ vežti keleivius nustatytais maršrutais.
TARNYBINIO TRANSPORTO PANAUDOJIMAS
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

74

Kelmės rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos 2020 metų pabaigoje funkcijoms
vykdyti naudojo 40 tarnybinių lengvųjų automobilių (2 iš jų nuomojami), 2 mikroautobusus ir
15 traktorių. 2020 m. funkcijoms vykdyti buvo nupirktas 1 naujas automobilis Socialinės paramos
skyriaus darbuotojams ir 2 naudoti automobiliai Kelmės miesto ir Vaiguvos seniūnijoms.
Automobiliai kainavo 48,5 tūkst. Eur. Administracijos tarnybinio transporto naudojimą
reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-338
patvirtintas Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Kelmės rajono
savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir
biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A-86 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės administracijos
tarnybinių transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas. Rajono savivaldybės administracijoje,
siekiant taupiai naudoti biudžeto lėšas ir nustatyti išlaidų dydį tarnybiniams automobiliams išlaikyti,
automobilių išlaikymo išlaidos traukiamos į apskaitą kiekvienam automobiliui atskirai. Per
2020 metus transporto priemonėms išlaikyti administracijoje ir seniūnijose panaudota
207,4 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalį sudaro išlaidos už komunalines paslaugas. Traktorių ir kito
ūkinio inventoriaus (žoliapjovėms, pjūklams) degalams seniūnijose išleista 54,7 tūkst. Eur.
Lengvojo tarnybinio transporto išlaidų dalį sudaro degalų išlaidos 35,9 tūkst. Eur (žr. 28 lentelę).
Degalai buvo perkami iš UAB „Antivis“, UAB „Kelmės autobusų parkas“ Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
28 lentelė. Tarnybinių lengvųjų automobilių remontui ir detalėms, degalams panaudotos lėšos bei
nuvažiuoti kilometrai per 2020 m.
Detalėms ir
Degalams
Rida,
remontui
Padaliniai
panaudotos lėšos,
tūkst. km
panaudotos lėšos,
tūkst. Eur
tūkst. Eur
Administracija
142,5
21,1
16,7
Kelmės seniūnija
22,8
5,3
1,0
Kelmės apylinkių seniūnija
14,3
2,4
1,4
Kukečių seniūnija
13,2
0,2
1,1
Kražių seniūnija
31,3
2,8
2,9
Užvenčio seniūnija
43,4
2,7
2,1
Šaukėnų seniūnija
28,9
0,5
2,0
Pakražančio seniūnija
17,3
0,7
1,7
Tytuvėnų seniūnija
21,2
0,2
1,8
Tytuvėnų apylinkių seniūnija
43,4
0,5
2,5
Vaiguvos seniūnija
14,8
1,3
1,3
Liolių seniūnija
15,4
1,1
1,4
Iš viso:
408,5
38,8
35,9
Rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų lengvojo tarnybinio transporto priemonių
didžioji dalis nusidėvėjusi, atsarginėms detalėms, padangoms, akumuliatoriams pirkti ir remontui
atlikti išleista 38,8 tūkst. Eur (žr. 28 lentelę). Visos kitos transporto išlaidos (nuoma, techninė
apžiūra, registravimas, plovimas ir kt.) sudarė 11,9 tūkst. Eur. Transporto priemonių ir keleivių
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draudimui apmokėti per 2020 metus panaudota 15,9 tūkst. Eur. Transporto priemonių valdymo ir
kontrolės sistemos priežiūrai seniūnijose išleista 1,7 tūkst. Eur.
2020 metų pradžioje Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
buvo patvirtintas 2020 m. savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių ridų planas. Nuvažiuota
per metus 408,5 tūkst. km, iš jų 142,5 tūkst. km nuvažiuota administracijos tarnybiniu transportu.
Lyginant su 2019 metais, per 2020 metus nuvažiuota 124,9 tūkst. km mažiau (iš jų 87,0 tūkst. km
nuvažiuota administracijos transportu). Toks skirtumas susidarė dėl pandemijos, nes visi
pasitarimai, seminarai vyko nuotoliniu būdu. Administracijos tarnybinis transportas naudojamas ne
vien administracijos darbuotojų veiklai atlikti, buvo vežami rajono sportininkai į sporto varžybas,
kurie atstovauja Kelmės rajonui, taip pat vežami Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai. Kilus
pandemijai šalyje, administracijos transport buvo vežami Kelmės rajono gyventojai į mobilų
patikros punktą, ligoninę tyrimams atlikti. Savivaldybės administracija privalėjo organizuoti rajono
gyventojų, grįžusių iš užsienio, parvežimą iš oro uosto ir uosto į saviizoliaciją, taip pat buvo vežami
iš mobilaus patikros punkto mėginiai tyrimams, parvežami vienkartiniai testai dėl COVID-19,
parvežami asmenys iš sveikatos priežiūros įstaigų į namus. Seniūnijose tarnybinis transportas
naudojamas ne tik seniūnijų funkcijoms atlikti, bet ir socialinių darbuotojų funkcijoms vykdyti.
STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
2020 m. Kelmės rajone atlikta 518 statinių naudojimo priežiūros patikrinimų 252 statinių
savininkams. 197 statinių yra geros būklės, 248 statiniai – patenkinamos būklės, 53 – blogos būklės.
Rajone yra 19 pastatų, turinčių avarinės būklės požymių, o 1 pastatas yra avarinės būklės. Patikrinti
Kelmės, Tytuvėnų miestų ir seniūnijų 234 daugiabučiai. Kelmės mieste ir Tytuvėnuose
daugiabučiai yra prižiūrimi geriau negu seniūnijose, nes turi priskirtus namų administratorius,
techninius prižiūrėtojus. Namų bendrijos, įregistravusios jungtinę veiklą, vykdo statinių priežiūrą ne
pagal reglamentų reikalavimus, didžioji dalis iš jų visai nevykdo, neturi techninės dokumentacijos.
Gerai prižiūrimi ypatingieji, inžineriniai statiniai, jų patikrinta 140 vnt.
2020 metais 20 statinių savininkams pritaikytas nekilnojamojo turto mokestis už apleistus
ir neprižiūrimus statinius. Paruošta vandens bokšto su arteziniu gręžiniu Užvenčio seniūnijoje
Kuršų kaime ir trašų sandėlio Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje Šedbarų kaime techninė
dokumentacija ir prašymai teismui dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais. Teismo sprendimais
statiniai pripažinti bešeimininkiais ir perduoti rajono savivaldybės administracijos nuosavybėn.
Per 2020 metus atlikta penkiolika planinių daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
valdytojų UAB Kelmės vietinis ūkis, UAB ,,Adminvalda“ patikrinimų ir keturių daugiabučių,
administruojamų jungtinės veiklos sutarties pagrindu, patikrinimai ir surašyti patikrinimo aktai.
Penkiems daugiabučiams namams papildomai pateikus dokumentus, surašyti pakartotiniai
patikrinimo aktai.
62 rajono gyventojams parengtos ir patvirtintos asbesto turinčių gaminių kiekio
apskaičiavimo ataskaitos.

ARCHITEKTŪRA IR URBANISTIKA
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Svarbiausi Architektūros ir urbanistikos skyriaus uždaviniai – užtikrinti valstybės ir
savivaldybės politikos įgyvendinimą teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo, architektūros,
išorinės reklamos, statybos leidimų išdavimo, adresų ir gatvių pavadinimų suteikimo, geodezinės
informacijos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir turizmo srityse.
Architektūros ir urbanistikos skyrius suformuotas 2016 m. rugsėjo 1 d., priskiriant
teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo miestų ir miestelių teritorijose, architektūros,
išorinės reklamos, statybos leidimų išdavimo, adresų ir gatvių pavadinimų suteikimo, geodezinės
informacijos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas.
Per 2020 metus parengta 13 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektų
teritorijų planavimo, paveldosaugos, kuruojamų projektų, gatvių pavadinimų suteikimo ir (ar)
keitimo srityse. Parengti 197 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų
projektai įvairiais skyriaus veiklos klausimais.
Parengti ir pateikti 278 siunčiami dokumentai įvairiais veiklos klausimais.
Teritorijų planavimas
Kelmės rajono savivaldybė 2020 m. patvirtino 13 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektų (miestuose ir miesteliuose), 20 žemės sklypams pakeitė žemės naudojimo paskirtį ir (ar)
būdus. Teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR) įregistruota 11 teritorijų planavimo
dokumentų, parengtas Ventos upės slėnio, esančio Užvenčio mieste ir Girnikų kaime, Užvenčio
sen., Kelmės rajone, detaliojo plano koregavimas.
Vykdomas Kelmės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, Kelmės miesto,
Tytuvėnų miesto, Užvenčio miesto, Kražių miestelio, Liolių miestelio ir Šaukėnų miestelio
bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programų kartu su jų priemonių planais ir sprendinių
įgyvendinimo stebėsenos bei jų ataskaitų parengimas.
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nuostatais,
vykdomas Kelmės rajono teritorijoje parengtų detaliųjų, specialiųjų, bendrųjų planų derinimas. Per
2020 m. įvyko 14 Teritorijų planavimo komisijos posėdžių, kurių metu patikrinta 15 kaimo plėtros
žemėtvarkos projektų.
Šiuo metu planuojami rengti Kelmės ir Tytuvėnų miestų bendrųjų planų pakeitimai,
planuojama pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje (TPDRIS). Ši sistema leidžia teritorijų planavimo procesą vykdyti elektroniniu būdu nuo
pat sprendimo priėmimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų iki
dokumento pateikimo į Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR).
Dalyvauta BĮ Tytuvėnų regioninio parko direkcijos posėdžiuose, kuriuose buvo aptariamos
statybų, želdinių priežiūros ir tvarkymo, rekreacinių poilsio vietų priežiūros, kultūros paveldo
tvarkymo ir priežiūros problemos bei parkų planavimo schemų ribų ir tvarkymo planų rengimo
klausimai.
Gyventojai nuolat konsultuojami žemės sklypų ribų nustatymo, paskirties keitimo, būdo
nustatymo (keitimo) ir kitais teritorijų planavimo klausimais, tiriami žmonių prašymai ir skundai bei
rengiami atsakymai į juos.
Programine įranga ArcGis skaitmenizuojami teritorijų planavimo dokumentų duomenys.
Žemės sklypų formavimas
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Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS) gauti
38 prašymai organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą miestų ir
miestelių teritorijose, parengtos 4 planavimo sąlygos dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
rengimo, 203 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimai bei kiti
derinimo raštai dėl parengtų projektų.
Organizuoti ir atlikti 12 savivaldybės valdomų objektų žemės sklypų kadastriniai
matavimai ir jų registravimai.
Architektūra ir statyba
Atsižvelgiant į statytojo (užsakovo) pateiktus projektinius pasiūlymus (kai jie privalomi),
konkrečią statinių statybos vietą, gretimybes, trečiųjų asmenų teisių apsaugą, išduodami specialieji
bei architektūriniai reikalavimai (toliau – SR). 2020 metais gauta 12 prašymų dėl SR išdavimo
naujai statomiems ar rekonstruojamiems statiniams projektuoti, išduota 12 SR.
Leidimai statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius išduodami naudojantis
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema
„Infostatyba“. Per 2020 m. gauti 184 prašymai patikrinti projektus ir išduoti statybą leidžiančius
dokumentus statinių naujai statybai, rekonstravimui, kapitalinio ar paprastojo remonto, pastato
(patalpos, patalpų) paskirties keitimo darbams atlikti. Patikrinus projektus, išduoti 67 statybą
leidžiantys dokumentai. Už išduotus statybą leidžiančius dokumentus surinkta 5509 Eur valstybės
rinkliavos.
Vykdomos visuomenės informavimo procedūros apie visuomenei svarbaus statinio ar
statinio dalies numatomą projektavimą ir apie numatomą statinio ar statinio dalies projektavimą
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais. Per 2020 m.
Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje paviešinta 30 projektinių pasiūlymų apie numatomą
visuomenei svarbių statinių arba statinių Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo
20 straipsnyje nustatytais atvejais projektavimą.
Vadovaujantis statybą reglamentuojančiais teisės aktais, dalyvauta 7 pastatų ir statinių
priėmimo valstybinėse komisijose bei 5 reidų savavališkoms statyboms ir (ar) neatiduotų vertinti
statinių eksploatacijai išaiškinti.

Geodezinės, kartografinės medžiagos kaupimas, tvarkymas
Kaupta ir saugoma geodezinė kartografinė medžiaga reikalinga savivaldybės funkcijoms
vykdyti, infrastruktūros objektams ir komunikacijoms plėtoti, bendrajam, specialiajam ir detaliajam
planavimui vykdyti. Geodezinių darbų vykdytojai, pasinaudodami stambaus mastelio topografinių
planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo (TOPD) viešąja elektronine paslauga, Kelmės rajono
savivaldybės administracijai per 2020 m. pateikė 443 prašymus išduoti turimą grafinę, skaitmeninę
informaciją, vietovių topografinę, rastrinę medžiagą (planšetes). Atsižvelgiant į geodezininkų
pateiktus prašymus, naudojantis savivaldybės administracijos WebGis programine įranga, buvo
patenkinti 443 prašymai ir išduota savivaldybės administracijos skaitmeninėje duomenų bazėje
turima grafinė ir skaitmeninė topografinė medžiaga. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
geodezijos ir kartografijos įstatymu, per 2020 m. buvo patikrinta ir suderinta 410 topografinių
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planų, savivaldybės administracijos skaitmeninė duomenų bazė papildyta šiais duomenimis.
Vadovaujantis Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašo nuostatomis, savivaldybių
administracijos nuo 2019-01-01 pradėjo kurti savivaldybių erdvinių duomenų rinkinius. Naudojant
TOPD sistemoje geodezininkų pateiktus darbus, per 2020 metus Kelmės rajono savivaldybės
administracijos erdvinių duomenų rinkinys papildytas 750 ha teritorijos plotą apimančiu erdvinių
duomenų kiekiu.
Reklama
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo
taisyklėmis buvo vykdomos reklamos projektų derinimo ir leidimų išdavimo procedūros. Per
2020 m. suderinta 10 išorinės reklamos projektų ir išduoti leidimai išorinei reklamai įrengti. Į
savivaldybės biudžetą už išduotus leidimus įrengti išorinę reklamą sumokėta 1134 Eur.
Paveldosauga
2020 m. vykdyta paveldo objektų stebėsena, aplankyta daugiau nei 50 paveldo objektų,
surašyti apžiūros aktai. Iš viso Kelmės rajone yra 531 kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo
objektas, kurie nuolat stebimi, Kultūros paveldo departamentui teikiami jų apžiūros aktai.

5 pav. Europos paveldo dienų renginiai
Rugsėjo 11–20 dienomis Kelmės rajone vyko „Europos paveldo dienų 2020“ renginiai. Šių
metų tema – „Kultūros paveldas ir edukacija“. Renginiai vyko trijuose kultūros paveldo objektuose:
Kelmės dvaro sodyboje, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje ir Kražių kolegijoje bei
Kražių apylinkėse. Kelmės dvaro sodyboje vyko edukacinė programa „Gruževskiai pasakoja apie
dvarą. Popiečio arbatėlė“. Renginio dalyviai susipažino su baroko laikotarpiu, dvariškių gyvenimu,
jų laisvalaikio praleidimo būdais, įvairiais žaidimais, kuriuos turėjo galimybę išbandyti ir patys
svečiai. Po edukacinės programos svečiai vaišinosi tradiciniais dvariškių saldumynais, kurių skonį
praturtino dvaro pono ir ponios pasakojimai.
Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje vyko ekskursija-edukacija „Vienuolyno
paslaptys. Pojūčių terapija“. Gidė Rūta Krencienė vienuolyno kiemelyje supažindino renginių
dalyvius su ansamblio istorija, jo architektūra, svarbiausiais istoriniais momentais. Svečiai
susipažino su ansamblio statybos istorija, jo pastatų statybos ypatumais, mūrijimo technologijomis,
plytų gamybos skirtingais laikotarpiais metodais. Daug puikių emocijų svečiams sukėlė degustacinė
vakarienė aklinoje tamsoje, pasitelkiant lytėjimo, uoslės ir skonio receptorius. Nematydami tamsoje
vakarieniaujantys renginio dalyviai turėjo įvardyti ragaujamų vakarienės patiekalų sudėtį.
Kražiuose tiek miestelio gyventojai, tiek svečiai buvo kviečiami dalyvauti pažintiniameorientaciniame žaidime ir įminti šio garsaus savo istorija ir kultūros paveldo objektais miestelio
paslaptį. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Įmink Kražių
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paslaptį“, skirtą Europos paveldo dienoms, pristatė žaidimą, kurio metu visi norintys buvo
kviečiami susipažinti su Kražių miestelio paveldo objektais. Pažintinis-orientacinis žaidimas „Įmink
Kražių paslaptį“ pritraukė įvairaus amžiaus dalyvių, užduotis sprendė pavieniai lankytojai, šeimos,
ekskursijų dalyviai, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro bibliotekos vaikų užimtumo
programos „Knygų bičiuliai“ dalyviai ir kiti asmenys, besidomintys Kražių kultūros ir gamtos
paveldo objektais.

4444444444

6 pav. Kelmės evangelikų reformatų bažnyčia

7 pav. Tytuvėnų bažnyčia ir vienuolynas

2020 m. pabaigti Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno teritorijos tvarkybos darbai. Projekto
metu sutvarkyta ansamblio teritorija, įrengti takai, apšvietimas, mažoji architektūra, atkurti istoriniai
tvenkiniai, įrengti laiptai į Šv. Jurgio kalnelį, atlikti kiti darbai.
Paveldosaugos programos lėšomis sutvarkyti Bridvaišio piliakalnio laiptai, atlikti
Užvenčio dvaro sodybos parko tvarkymo darbai.
Kelmės rajono savivaldybė 2020 metais skyrė 20 000 Eur rajono parapijoms: buvo iš
dalies sutvarkytas Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios fasadas. Vidsodžio ir Kiaunorių
parapijos įrengė apsaugines-priešgaisrines signalizacijas bažnyčiose, Stulgių parapija suremontavo
bažnyčios varpinę, Vaiguvos bažnyčioje pakeista elektros instaliacija, Kelmės parapija atliko
šventoriaus tvoros remonto darbus.
Turizmas ir tarptautiniai ryšiai
Įgyvendintas projektas „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros
plėtra Šiaulių regione“.
Siekiant plėtoti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų
informuotumą apie Šiaulių regiono turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas
vietas, įgyvendinant projektą buvo įrengta informacinė turizmo objektų infrastruktūra, kuri padės
Lietuvos ir užsienio turistams lengviau orientuotis turizmo trasose ir maršrutuose, suteiks daugiau
informacijos apie patrauklias lankytinas vietas ir objektus.
Projekto tikslas – plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinę infrastruktūrą. Įgyvendinant projekto veiklas įrengti informaciniai kelio ženklai Nr. 628
„Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informaciniai
stendai, pažymėta dviračių trasa Kelmė–Kurtuvėnai. Iš viso Kelmės rajone įrengta 500 ženklų ir
10 informacinių stendų.
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8 pav. Projekto metu įrengti stendai ir kelio ženklai
2020 m. rugsėjo 12 d. Šiluvos Jono Pauliaus II aikštėje Kelmės, Raseinių, Šiaulių rajonų ir
Šiaulių miesto merai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria bus siekiama skleisti religinio turizmo
ir piligrimystės idėjas šalyje, skatinti lankyti religinius bei kultūrinius objektus ir kurti piligrimystės
įvaizdį. Kelmės rajono savivaldybės vardu sutartį pasirašė mero pavaduotojas, laikinai einantis
savivaldybės mero pareigas, Egidijus Ūksas. Bendradarbiavimo sutartis atvers naujas galimybes
plėtoti religinį turizmą ne tik šiuose rajonuose, bet ir visoje šalyje. Ją pasirašiusios savivaldybės
dirbs drauge, bus atskleidžiamas kiekvienos jų savitumas. Savivaldybės įsipareigojo kasmet
biudžete numatyti ne mažesnę nei 10 000 Eur sumą religiniam turizmui skatinti, taip pat
įsipareigojo parengti ir patvirtinti bendrą religinio turizmo Lietuvoje skatinimo programą ir
priemonių planą.

9 pav. Sutarties pasirašymas Šiluvoje
Kelmės rajono savivaldybė 2020 m. pateikė paraišką tarptautiniam bendradarbiavimui
plėtoti ES programai „Europa piliečiams“. Paraiška buvo patvirtinta ir skirtas 20 000 Eur
finansavimas. Lėšos skirtos tradicinės meno šventės „Kelmės ratas“ veikloms finansuoti,
tarptautiniams partneriams įtraukti į įvairias sritis, plėtoti tarptautinius ryšius.
STATYBA IR INFRASTRUKTŪRA

Svarbiausias Statybos ir infrastruktūros skyriaus uždavinys – užtikrinti valstybės ir
savivaldybės politikos įgyvendinimą statybos ir infrastruktūros srityse, kuruoti ir koordinuoti
Kelmės rajono savivaldybei priklausančių statomų, tiesiamų, rekonstruojamų, remontuojamų ir
prižiūrimų statinių darbus.
Skyriaus darbuotojai: vedėjas Mantas Ralys, vyriausieji specialistai Vytautas Sakalauskas,
Tomas Dirbanauskas, vyresnysis specialistas Antanas Narkus ir specialistė Albina Rukienė.
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA
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Už susisiekimo komunikacijų priežiūrą ir plėtrą buvo atsakingi Mantas Ralys ir Albina
Rukienė.
Mantas Ralys koordinavo skyriaus veiklą, buvo tiesiogiai atsakingas už 2020 Kelių plėtros
ir priežiūros programos lėšų įsisavinimą, susisiekimo komunikacijų statinių projektų derinimą
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (tikrinta ir derinta 12 projektų), rengė technines užduotis ir
viešųjų pirkimų dokumentus statybų darbams ir įvairioms paslaugoms įsigyti, vykdė viešuosius
pirkimus, dirbo Viešųjų pirkimų komisijoje ir buvo jos pirmininkas, ėjo kartu su ES finansuojamų
infrastruktūros projektų projekto vadovo pareigas ir vykdė kitas pareigybės aprašyme numatytas
funkcijas. Skyriaus vedėjas 2020 m. parengė ir Kelmės rajono savivaldybės tarybai pateikė tvirtinti
naują Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą, taip pat prioritetinį Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą 4 metų laikotarpiui.
Albina Rukienė buvo atsakinga už Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitą,
įforminimą, ataskaitų teikimą. Rengė nekilnojamojo turto apskaitai vykdyti reikalingą medžiagą ir
teikė ją Apskaitos skyriui, pildė skyriaus darbo apskaitos žiniaraščius, prižiūrėjo skyriui priklausantį
archyvą ir vykdė kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m.
balandžio 1 d. įsakymu Nr. 48 ,,Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-20 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams
paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo“ Kelmės rajono savivaldybei skirta 2 055 500,00 Eur vietinės
reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus
eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3-209
,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro
danga asfaltuoti paskirstymo 2020 metais“ skirta 409 000,00 Eur remontuoti šiems objektams:
- Kelmės m. Liepų g. Ke-41 – 121 000,00 Eur;
- Kelmės m. Pavilbėnio g. Ke-65 – 48 000,00 Eur;
- Kelmės apyl. seniūnijos Verpenos k. Vilbėno g. Kea-80 – 17 600,00 Eur;
- Pakražančio seniūnijos Šimaitukų k. vietinės reikšmės keliui Pa-16 – 222 400,00 Eur.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 ,,Dėl 2020 metų
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti paskirstymo“ skirta 35 200,00 Eur Kelmės apylinkių seniūnijos Kakoniškės
kaimo Rasos gatvei (Kea-53), esančiai sodininkų bendrijos ,,Rasa“ teritorijoje, kapitališkai
remontuoti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 ,,Dėl 2020 metų
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su
keliais, finansuoti paskirstymo“ (2020 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1265 redakcija) skirta
223 000,00 Eur Tytuvėnų miesto J. Basanavičiaus gatvės šaligatviams rekonstruoti, pėsčiųjų ir
pėsčiųjų–dviračių takams įrengti.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-347 ,,Dėl
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų paskirstymo keliams taisyti (remontuoti)“ skirta 433 00,00 Eur.
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 3-346 ,,Dėl
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų paskirstymo gyvenvietėse esantiems ir gyvenvietes jungiantiems keliams (gatvėms) su
žvyro danga asfaltuoti“ skirta 437 500, 00 Eur.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 ,,Dėl
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“
skirta 27 000,00 Eur.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-333 ,,Dėl
Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių
plano lėšų paskirstymo keliams, jungiantiems lankytinas ir rekreacines vietoves bei kurortines
teritorijas“ skirta 160 000,00 Eur.
Iš viso kelių priežiūrai ir plėtrai vykdyti 2020 m. Kelmės rajono savivaldybei skirta
3 780 200 Eur (2019 m. buvo skirta 2 550 200 Eur, 2021 m. skirta 1 230 000 Eur daugiau).
Iš šios sumos dėl lėšų apvalinimo, sutaupytų sumų, kurių po spalio 10 d. nebebuvo galima
perskirstyti, liko neįsisavinti 474 Eur. Rangovo 13 826 Eur nebuvo įtraukti į aktą, todėl grąžinti į
valstybės rezervą vykdant Tytuvėnų miesto J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių rekonstravimo,
pėsčiųjų ir pėsčiųjų–dviračių takų įrengimo projektą, kadangi atlikus darbus paaiškėjo, jog faktiniai
darbų kiekiai yra mažesni, nei numatyta projekte. Šių lėšų nebuvo galima perkelti, nes jos buvo
skirtos konkrečiai šiam projektui.
Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės rezervo ir kitų lėšų panaudojimas
2020 m.
2020 metais skaičiuojamosios lėšos seniūnijoms buvo paskirstytos pagal Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-154 patvirtintą Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti
(remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo
tvarkos aprašą. Valstybės rezervo, COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo programos lėšos skirtos
kelių objektams, kurių statinių projektai buvo parengti, objektams, kuriems trūko lėšų, ir objektams,
kurie seniūnų buvo nustatyti kaip svarbiausi 2020 m.
Vykdyti šie pagrindiniai darbai ir paslaugos: kelių su žvyro danga lyginimas greideriu,
žvyravimas, kelių su asfalto danga remontas, pėsčiųjų ir pėsčiųjų–dviračių takų įrengimas, kelių
kapitalinis remontas ir rekonstravimas įrengiant asfaltbetonio dangą, laboratoriniai kokybės
kontrolės bandymai, statinių projektų rengimas ir jų ekspertizės atlikimas, vietinės reikšmės kelių
inventorizacija, statybos darbų techninė priežiūra. 2020 m. naujai išasfaltuota apie 5,8 km kelių su
žvyro danga.
Programos lėšos panaudotos:
1. einamiesiems tikslams – 1 413 600 Eur, iš jų:
- keliams su asfalto danga remontuoti – 777 600 Eur;
- keliams žvyruoti – 284 200 Eur;
- keliams lyginti greideriu – 89 500 Eur;
- Tytuvėnų miesto Ateities gatvei (Ty-04) remontuoti – 8 800 Eur;
- Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Papušynio kaimo ir Pabariukų kaimo vietinės reikšmės
keliui Tya-46 ,,Kelias 157–kelias 2117“ remontuoti – 159 900 Eur;
- laboratoriniams kokybės kontrolės bandymams atlikti – 2 000 Eur;
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- kelių inventorizacijai atlikti – 72 000 Eur;
- paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai vykdyti – 19 600 Eur.
2. turtui įsigyti – 2 352 300 Eur, iš jų:
- Tytuvėnų m. J. Basanavičiaus g. šaligatviams rekonstruoti, pėsčiųjų ir dviračių takams
įrengti – 236 200 Eur;
- Kelmės m. Vytauto Didžiojo g., kuri sutampa su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu
2107 Kelmė–Mickiai, pėsčiųjų takui tiesti – 29 200 Eur;
- Kelmės m. Pavilbėnio g. Ke-65 remontuoti – 67 800 Eur;
- Kelmės m. Malūno skg. Ke-48 (gatvė ir lietaus nuotekos) remontuoti – 43 900 Eur;
- Kelmės m. A. Mackevičiaus g. Ke-1 rekonstruoti – 32 600 Eur;
- Kelmės m. Liepų g. Ke-41 remontuoti – 204 600 Eur;
- Kelmės m. Nepriklausomybės g. Ke-54 remontuoti – 114 000 Eur;
- Kelmės m. Kęstučio g. Ke-32 remontuoti – 117 000 Eur;
- Kelmės apyl. sen. Verpenos k. Vilbėno g. Kea-80 remontuoti – 118 200 Eur;
- Kelmės apyl. sen. Kakoniškės k. Rasos g. Kea-53 remontuoti – 191 500 Eur;
- Kelmės apyl. sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. Kea-54 remontuoti – 103 600 Eur;
- Liolių sen. Maneikių k. Pievų g. Li-36 remontuoti – 41 000 Eur;
- Liolių sen. Maironių k. Žalioji g. Li-63 remontuoti – 32 900 Eur;
- Pakražančio sen. Šimaitukų k. keliui Pa-16 ,,Kelias A12–Palėkinis“ remontuoti –
445 700 Eur;
- Užvenčio m. Maironio g. Už-109 rekonstruoti – 93 700 Eur;
- Užvenčio sen. Pagiriškių k. kelio Už-51 ,,Kelias 3505–kelias 158“ remontuoti –
58 500 Eur;
- Šaukėnų sen. keliui Ša-25 ,,Kelias 2112–Užvarmis“ rekonstruoti (tiltui ir keliui, įrengiant
pralaidą per Varmės upę, rekonstruoti) – 133 100 Eur;
- Šaukėnų sen. Aunuvėnų k. Mokyklos g. Ša-62 remontuoti – 129 700 Eur;
- Vaiguvos sen. Vaiguvos k. Kaštonų g. Va-37 remontuoti – 14 100 Eur;
- projektų bendrosioms ekspertizėms atlikti – 6 700 Eur;
- statinių statybos techninei priežiūrai vykdyti – 12 200 Eur;
- statinių projektams parengti ir jų priežiūrai vykdyti – 123 800 Eur;
- laboratoriniams kokybės kontrolės bandymams atlikti – 2 300 Eur.
Atsižvelgiant į nuoseklų lėšų didėjimą, naujų finansavimo šaltinių atsiradimą ir siekiant
būti pasiruošus pretenduoti į finansavimą, 2020 m. intensyviai rengti kelių remonto statinių
projektai. Jų praėjusiais metais parengta 11.
2020 metais parengti statinių projektai:
- ,,Kelio Ke-90 „Kelmės m. Sporto g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ke-119 „Kelmės m. Žvilgių g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ke-50 „Kelmės m. Mindaugo g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelmės m. pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ke-24 ,,Kelmės m. J. Janonio g. rekonstravimas“;
- ,,Kelio Kea-81 „Kelmės apyl. sen. Pagojo k. Uosių g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Va-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Li-48 ,,Laugalio k. Dubysos g.“ kapitalinis remontas;
- ,,Kelio Li-51 „Liolių mstl. Dvaro g.“ kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Tya-50 ,,Kelias 157–Bulavėnai“ (Mosteikių k.) kapitalinis remontas“;
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- ,,Kelio Kea-13 ,,Kelias 2103–Vaidžiai–Minergiai“ kapitalinis remontas“.
Projektus numatoma vykdyti pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą
Kapitalo investicijų į Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių tiesimą, rekonstravimą ir
kapitalinį remontą prioritetinių objektų sąrašą bei seniūnų ir seniūnaičių nustatytus prioritetus iš
seniūnijų skaičiuojamųjų lėšų.
29 lentelė. 2020 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas seniūnijose
Turtui įsigyti

Einamiesiems
tikslams

Seniūnija

tūkst. Eur

tūkst. Eur

Kelmės seniūnija
Kelmės apylinkių seniūnija
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų apylinkių seniūnija
Užvenčio seniūnija
Kražių seniūnija
Šaukėnų seniūnija
Pakražančio seniūnija
Liolių seniūnija
Kukečių seniūnija
Vaiguvos seniūnija
Remonto darbų techninei priežiūrai
atlikti (visose seniūnijose)
Laboratoriniams bandymams atlikti
Keliams inventorizuoti
Iš viso

675,200
442,728
237,076
17,039
153,466
0,000
271,782
446,492
85,764
0,000
22,753

202,391
102,309
103,769
284,023
134,034
94,230
103,499
93,365
58,628
84,106
59,639

Iš viso tūkst.
Eur
877,591
545,037
340,845
301,062
287,500
94,230
375,281
539,857
144,392
84,106
82,392

0,000

19,627

19,627

0,000
0,000
2 352,300

2,000
71,980
1 413,600

2,000
71,980
3 765,900

Eil. Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės rezervo ir kitos lėšos,
gautos keliams 2018–2020 m. (eurais)
4000000

3780200

3500000
3000000

Ski rtos l ėšos, Eur

2550200
2500000
2000000

1732199

1500000
1000000

500000
0

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Metai

17 diagrama. Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės rezervo ir kitų šaltinių lėšų dydis,
skirtas savivaldybės keliams 2018–2020 m.
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30 lentelė. 2020 m. vykdyti kelių su asfalto danga remonto darbai
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5

Seniūnija

Fiksuotas
Atliktų darbų
įkainis (Eur / m2)
apimtys (m2)
Asfalto dangos išdaužų užtaisymas
Kelmės seniūnija
1169
29,61
Kelmės apyl. seniūnija
169
25,49
Tytuvėnų seniūnija
585
Tytuvėnų apyl. seniūnija
362
Užvenčio seniūnija
302
Liolių seniūnija
77
Kukečių seniūnija
507
Vaiguvos seniūnija
103
Iš viso
3274
4 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas
Kelmės seniūnija
8897
Kelmės apyl. seniūnija
3027
10,37
Tytuvėnų seniūnija
2687
Tytuvėnų apyl. seniūnja
1227
Užvenčio seniūnija
3632
Kražių seniūnija
5042
Šaukėnų seniūnija
5985
Liolių seniūnija
1679
Pakražančio seniūnija
5117
Kukečių seniūnija
1650
Vaiguvos seniūnija
3270
Iš viso
42213
6 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas
Kelmės seniūnija
2221
13,96
Kelmės apyl. seniūnija
741
Tytuvėnų seniūnija
2918
Tytuvėnų apyl. seniūnija
3136
Kukečių seniūnija
1030
Iš viso
10 046
Iš viso

Panaudota
lėšų (Eur)
30 000
4 358
15 000
9 329
7 748
1 975
12 935
2 668
84 013
117 524
40 000
31 386
15 000
55 000
63 249
78 253
19 500
63 406
20 000
41 300
544 618
35 396
11 168
42 390
45 000
15 000
148 954
777 585

Seniūnijų kelių su asfalto danga remonto darbus atliko rangovė AB ,,Kelių priežiūra“.
Atnaujintos Taikos, Tilto, Sodininkų, S. Nėries, Kooperacijos, Lauko, Nepriklausomybės ir
J. Smilgevičiaus gatvės Kelmės m., Mokyklos gatvė Šaltenių k., Putinų gatvė Naudvario k.,
Janonio, Durpyno, Stoties ir Dujininkų, Žvejų ir Aušros gatvės Tytuvėnų m., Sodų gatvė
Pagryžuvio k., Parko gatvė Johampolio k., Gėlių gatvė Pašiaušės k., „Kelias 2126–Pavengrys–
Pagryžuvys“ Tytuvėnų apyl. seniūnijoje, Jaunimo gatvė Junkilų k., J. Janonio gatvė Užvenčio m.,
Parko ir Slėnio gatvės Butkiškės k., Karklėnalių gatvė Vašilėnų k., Ežero gatvė Kražių mstl.,
Pušyno ir Malūno gatvės Karklėnų k., Dvaro gatvė Pašilės k., Žvejų gatvė Laikšių k., Mokyklos
gatvė Šaukėnų mstl., Tvenkinio gatvė Liolių mstl., Tiesioji gatvė Dikšių k., Parko gatvė Maneikių
k., Šilo ir Parko gatvės Valpainių k., Centro gatvė Grinių k., Liepų gatvė Kukečių k., Stoties gatvė
Vaiguvos k., Dvynių gatvė Pakėvio k.
Iš viso atnaujinta 52 259 m2 kelių su bloga asfalto danga (apie 13 km).
31 lentelė. 2020 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (žvyravimo) darbai
Eil.

Seniūnija

Fiksuotas

Atliktų

Panaudota

Rangovas
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Nr.

įkainis
(Eur / m3)

darbų
apimtys
(m3)

lėšų
(Eur)

150
2262
200
1698

2 280
29 859
3 680
31 923

2492
1543
1500
1590
1500
1800
800
15 535

60 306
19 608
20 400
18 285
28 200
24 480
10 384
249 405

1
2
3
4

Kelmės seniūnija
Kelmės apyl. seniūnija
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų apyl. seniūnija

15,20
13,20
18,40
18,80

5
6
7
8
9
10
11

Užvenčio seniūnija
Kražių seniūnija
Šaukėnų seniūnija
Pakražančio seniūnija
Liolių seniūnija
Kukečių seniūnija
Vaiguvos seniūnija

24,20
12,71
13,60
11,50
18,80
13,60
12,98
Iš viso

UAB ,,Račkausko
AGROTECH“
UAB Kelmės vietinis ūkis

UAB ,,Račkausko
AGROTECH“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Račkausko
AGROTECH“

Pagal 2020 m. liepos 9 d. pasirašytą su rangove UAB ,,Limega“ sutartį Nr. SŽ-712
Kelmės m., Kelmės apyl., Tytuvėnų m. ir Tytuvėnų apyl. seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių
su žvyro danga priežiūros darbams atlikti panaudota 34 819 Eur. Atlikti kelių ir gatvių dangų
lyginimo ir atnaujinimo dolomitine skalda darbai.

32 lentelė. 2020 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (lyginimo greideriu) darbai

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6

Seniūnija

Kelmės seniūnija
Kelmės apyl. seniūnija
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų apyl.
seniūnija
Užvenčio seniūnija
Kražių seniūnija

Kelių
ilgis
(km)

Fiksuotas
įkainis
(Eur)
1 km
važiavimas
į abi kelio
puses

Panaudota
lėšų
(Eur)

10
114
11
165

38,07
42,35
42,35
39,93

1 523
9 169
1 066
12 898

AB ,,Kelių priežiūra“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Limega“
UAB ,,Limega“

179
174

29,46
29,46

10 980
11 373

UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB Kelmės vietinis ūkis

Rangovas
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7
8
9
10
11

Šaukėnų seniūnija
Pakražančio seniūnija
Liolių seniūnija
Kukečių seniūnija
Vaiguvos seniūnija
Iš viso

169
127
106
113
60

29,46
30,64
28,16
35,67
29,46

4 846
11 674
8 953
11 691
5 287
89 460

UAB Kelmės vietinis ūkis
AB ,,Kelių priežiūra“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Limega“
UAB Kelmės vietinis ūkis

 Kelmės r. Šaukėnų sen. Užvarmio kaime atlikti kelio Ša-25 „Kelio 2112–Užvarmis“
rekonstravimo (tilto ir kelio dalies rekonstravimas, įrengiant pralaidą per Varmės upę Užvarmio k.)“
darbai. Statybos darbus atliko rangovė UAB „Hidroveda“, statinio techninę priežiūrą vykdė
UAB „Laboratorinių tyrimų centras“. Nugriautas avarinės būklės tiltas per Varmės upę ir įrengta
plieninė surenkama gofruota pralaida.

10, 11 pav. Pralaidos įrengimas per Varmės upę Užvarmio kaime
 Kelmės r. Tytuvėnų m. UAB „Emvadara“ atliko J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių
atnaujinimo darbus, statybos techninę priežiūrą vykdė UAB „Domstata“. Išardyti seni šaligatviai su
asfalto danga ir įrengta 3188,83 m2 šaligatvių su trinkelių danga.

12, 13 pav. Tytuvėnų m. J. Basanavičiaus gatvės šaligatvių rekonstravimas
 Baigti projekto „Kelio Ke-54 Kelmės m. Nepriklausomybės g. dalies kapitalinis remontas“
darbai, kurių metu įrengta 298,3 m ilgio gatvės asfaltbetonio danga. Rangovė UAB „Kymelra“.
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14, 15 pav. Kapitališkai suremontuota Nepriklausomybės g. dalis Kelmėje

16 pav. Kapitališkai suremontuota Pavilbėnio g. Kelmėje

17 pav. Rekonstruota Maironio g. Užventyje
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18 pav. Kapitališkai suremontuota Kęstučio g. Kelmėje

19 pav. Rekonstruota Statybininkų g. Kakoniškės k.

20, 21 pav. Kapitališkai suremontuota Rasos g. Kakoniškės k.
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22 pav.
23 pav.
Kapitališkai suremontuota Žalioji g Maironių k. Kapitališkai suremontuota Pievų g. Maneikių k.

24 pav. Kapitališkai suremontuotas Malūno skg. Kelmėje

STATYBA
Pastatų, kitų statinių remonto, rekonstravimo ir statybos organizavimą vykdė, sąmatinius
skaičiavimus atlikto, technines ir projektavimo užduotis rengė vyriausieji specialistai Vytautas
Sakalauskas, Tomas Dirbanauskas ir vyresnysis specialistas Antanas Narkus.
Vytautas Sakalauskas pavadavo skyriaus vedėją jo atostogų ir ligos metu, vertino darbų
mastą, kada vykdyti darbai be statinio projekto, rengė sąmatinius skaičiavimus ir technines
užduotis, vykdė statinio statybos techninę priežiūrą. Pagal gautus piliečių prašymus organizavo
dokumentų ruošimą dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra
nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrų ir kt.), medienos skyrimo, vykdė kitas
pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Tomas Dirbanauskas vertino darbų mastą, kada vykdyti darbai be statinio projekto, rengė
sąmatinius skaičiavimus ir technines užduotis, vykdė statinių statybos techninę priežiūrą. Rengė
dokumentus statybą leidžiantiems dokumentams gauti, rengė viešųjų pirkimų dokumentus statybų
darbams ir paslaugoms įsigyti, pats vykdė viešuosius pirkimus kaip pirkimo organizatorius ir vykdė
kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
Antanas Narkus vertino darbų mastą, kada vykdyti darbai be statinio projekto, rengė
sąmatinius skaičiavimus ir technines užduotis, vykdė statinio statybos techninę priežiūrą, dalyvavo
Valstybinės miškų urėdijos Tytuvėnų, Šiaulių ir Kuršėnų regioninių padalinių sudarytose
komisijose dėl miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose.
Rengė viešųjų pirkimų dokumentus statybų darbams ir paslaugoms įsigyti, vykdė kitas pareigybės
aprašyme numatytas funkcijas.
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2020 metais vykdyti darbai
 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams
2020 m. baigti Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės
poreikiams projekto statybos darbai. Darbus atliko UAB „Račkausko AGROTECH“, o statybos
priežiūros darbus vykdė UAB „Statybos projektų valdymo grupė“. Iškastas 15973 m2 tvenkinys,
pastatyti trys tiltai, nutiesta 3153 m2 takų su trinkelėmis ir 1985 m2 takų su skaldos danga,
pastatytos trys pavėsinės, vaikų žaidimo ir treniruoklių aikštelės, įrengti teritorijos apšvietimo
tinklai, lavinantieji žaidimai ir automobilių stovėjimo aikštelės bei laiptai, vedantys link vienuolyno
ir Šv. Jurgio kalnelio, teritorija apsodinta įvairių rūšių medžiais ir krūmais. Bendra darbų vertė
1 537 701,02 Eur su PVM.

25, 26 pav. Tytuvėnų m. viešųjų erdvių sutvarkymas

27 pav. Tytuvėnų m. viešųjų erdvių sutvarkymas
 Savivaldybės senų garažų griovimas ir naujų statyba
2020 m. gruodį pradėti sandėlio ir garažų griovimo ir garažų paskirties pastatų Vytauto
Didžiojo g. 58A, Kelmėje, statybos (I etapo) darbai. Darbus vykdo UAB „Serpas“, o statybos
darbus prižiūri UAB „Statybos projektų valdymo grupės projektai“. 2020 m. atlikti I etapo garažų
griovimo darbai.
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28, 29 pav. Kelmės r. savivaldybės garažų griovimo darbai
 Mokslo paskirties pastato Kelmėje, Birutės g. 9, kapitalinis remontas
2020 m. baigti vykdyti projekto „Mokslo paskirties pastato Kelmėje, Birutės g. 9,
kapitalinis remontas“ darbai. Kelmės miesto lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ pertvarkyta dalis
vidaus patalpų, įrengti nauji inžineriniai tinklai. Patekimas į pastatą ir vidaus patalpos pritaikytos
žmonėms su negalia. Rangovė UAB „Namo rūbas“ statybos objekte atliko darbų už 198 863,81
Eur.

30, 31 pav. Kelmės miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kapitalinis remontas
 Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos remontas
2020 m. pradėti ir 2021 m. numatomi baigti rangos darbai. Šiuo metu baigiami vidaus
patalpų remonto darbai Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje. Remonto darbai atlikti dalyje
pirmo aukšto patalpų. Buvusi teatro salė pritaikyta choreografijos užsiėmimams. Patalpos
pritaikytos žmonėms su negalia. Visa objekto rangos darbų vertė 73 643,30 Eur. Darbus atlieka
rangovė UAB „Grandinas“.
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32, 33 pav. Remonto darbai Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje
 Pastato Birutės g. 9, Kelmėje, paprastojo remonto darbai
Baigti vykdyti rangos darbai projekto „Pastato adresu Birutės g. 9, Kelmė, paprastojo
remonto darbai“. Įrengta palėpė plečiant LSB Kelmės skyriaus Vaikų dienos centro patalpas.
Rangovė UAB „Limega“ objekte atliko darbų už 33 827,38 Eur.

34, 35 pav. Atlikti pastato Birutės g. 9, Kelmėje, palėpės remonto darbai
 2020 m. pradėtas rengti „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 5497-20071010), Šiluvos g. 1, Tytuvėnų m., Kelmės r., rekonstravimas į kultūros paskirties pastatą“ statybos
projektas, kurį rengia UAB „Medstatyba“. Projektavimo darbus numatoma baigti 2021 m. balandžio
mėnesį, iškart po to numatoma vykdyti rangos darbų pirkimą.
 2021 m. numatoma vykdyti rangos darbų pirkimą pagal 2020 m. parengtą projektą
„Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Numatoma
sutvarkyti želdynus, išvalyti ir sutvarkyti tvenkinius ir kanalus, sutvarkyti esamus ir įrengti naujus
takus. Darbus planuojama atlikti 2021 metais.
 2020 m. parengtas projektas „Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas“.
Numatomi darbai: želdinių sutvarkymas, pėsčiųjų takų įrengimas, parko erdvės sutvarkymas. Taip
pat bus įrengiami suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai. Darbus planuojama atlikti 2021 metais.
 Baigtas rengti projektas „Vandentiekio tinklo nuo Pagojo g. 1, Pagojo k., iki Rasos g.,
Kakoniškės k., Kelmės apylinkių sen., Kelmės r. sav., statybos projektas“, numatant įrengti
vandentiekio tinklus iki Pagojo k. įsikūrusių įmonių.
Suteiktos paslaugos
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Trims Kelmės rajono gyventojams statiniams atstatyti nukentėjus nuo gaisrų ir stichinių
nelaimių suskaičiuota ir paskirta padarinės medienos lengvatinėmis sąlygomis įsigyti.
Pagal gautus iš Kelmės rajono savivaldybei priklausančių bendruomenių, seniūnijų ir kitų
savivaldybei pavaldžių įstaigų prašymus parengti 33 sąmatiniai skaičiavimai numatomiems statybos
darbams atlikti.
Skyriaus specialistai dalyvavo socialinio būsto klausimams spręsti, ilgalaikio turto esminio
pagerinimo darbų vertinimo, statybos darbų defektų garantiniu laikotarpiu šalinimo komisijose,
atstovavo savivaldybei didinant energetinį efektyvumą daugiabučiuose gyvenamuose namuose.

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius atlieka šias valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas:
 žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;
 žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;
 žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas (Tiesioginių pardavimų pieno gamybos
ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas);
 stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros
programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės
ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;
 valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių
valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;
 traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė
priežiūra;
 kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas.
ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAS
Ūkininkų ūkių registro 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo registruoti 2 426
ūkininkų ūkiai. Per 2020 metus įregistruotas 51 ūkininko ūkis. Pasikeitus Ūkininkų ūkių registro
nuostatams, išregistruoti 403 veiklos nevykdantys ūkininkų ūkiai.
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18 diagrama. Ūkininkų ūkių registro duomenys 2016–2020 m.

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRAS
2004 metais buvo įkurtas Žemės ūkio ir kaimo verslo registras, administruojantis žemės ūkio
valdas.
33 lentelė. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenys 2016–2020 m.
Eil. Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Seniūnija
Kelmės apyl.
Kražių
Kukečių
Liolių
Pakražančio
Šaukėnų
Tytuvėnų apyl.
Užvenčio
Vaiguvos
Iš viso:

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

560
714
475
649
633
595
768
849
246
5 489

543
688
455
621
619
551
683
805
243
5 208

547
668
427
590
605
559
631
797
252
5 076

540
661
410
579
599
557
595
796
263
5 000

524
647
391
580
598
546
581
792
263
4 922

Daugiausia registruotų žemės ūkio valdų yra Užvenčio (792) ir Kražių (647) seniūnijose.
Žemės ūkio valdų skaičius mažėja, nes VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nuolat
inicijuoja valdų, kurios nevykdo žemės ūkio veiklos, išregistravimą.
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Vaiguvos sen., 263

Kelmės apyl. sen.,
524

Užvenčio sen., 792
Kražių sen., 647

Tytuvėnų apyl. sen.,
581

Kukečių sen., 391

Liolių sen., 580

Šaukėnų sen., 546
Pakražančio sen.,
598

19 diagrama. Žemės ūkio valdų valdytojų skaičius seniūnijose 2016–2020 m.
ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius 2016–2020 metų tiesioginių išmokų
administravimo bei kontrolės taisyklėmis, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojai ir
seniūnijų specialistai žemės ūkiui elektroniniu būdu įbraižė pareiškėjų deklaruojamų plotų ribas,
įvedė paraiškas ir kitus dokumentus pagal plotines priemones į Paraiškų priėmimo informacinę
sistemą (PPIS) ir patvirtino pareiškėjų pateiktus duomenis.
2020 metais specialistai priėmė 3 920 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus
bei gyvulius paraiškų, įbraižė 38 436 laukus, kurių plotas sudaro 81 602,53 ha. Savarankiškai
paraiškas pateikė 153 pareiškėjai, kurie įbraižė 1 623 laukus ir deklaravo 3 921,30 ha (t. y.
4,81 proc. viso deklaruoto ploto).
34 lentelė. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos
Paraiškų skaičius, vnt.

Eil.
Nr.

Seniūnija

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kelmės apyl.
Kražių
Kukečių
Liolių
Pakražančio
Šaukėnų
Tytuvėnų apyl.
Užvenčio
Vaiguvos
Žemės ūkio ir kaimo
plėtros skyrius
Savarankiškai pildė
paraiškas
Iš viso:

10
11

2016 m.
351
504
316
444
480
476
498
498
303

2017 m.
334
515
307
421
480
458
468
503
263

2018 m.
379
536
311
463
465
463
486
296

2019 m.
362
525
297
456
437
457
448
486
293

2020 m.
360
322
287
470
410
453
430
461
298

587

446

687

262

429

56

56

84

86

153

4 513

4 251

4 170

4 109

4 073
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20 diagrama. Paraiškų skaičiaus pokytis 2016–2020 m.
2020 metais pateiktos 4 073 Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškos. Tai 36 paraiškomis mažiau nei 2019 metais. Žemę dirbančių žmonių, kaip ir gyventojų
kaime, kasmet mažėja, todėl ir paraiškų priimama mažiau. Stambėja ūkiai, didėja vidutiniškai
vienam pareiškėjui tenkantis deklaruotas plotas.
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21 diagrama. Deklaruotas plotas ha, tenkantis vienam pareiškėjui 2016–2020 m.

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ IR KITOS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI ADMINISTRAVIMAS
Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus mokama pareiškėjams už
2020 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie po Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos atliktų administracinių patikrų nustatyti kaip atitinkantys paramos
teikimo reikalavimus.
Tiesioginę išmoką sudaro:
 pagrindinė išmoka – 68,20 Eur už ha,
 išmoka už pirmuosius hektarus – 64,19 Eur už ha,
 išmoka jaunajam ūkininkui – 84,37 Eur už ha,
 žalinimo išmoka – 55,22 Eur už ha.
Susietoji parama už plotą – už baltyminių augalų auginimą – 68,44 Eur už ha, už
sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus – 14,77 Eur už ha, už plotus, kuriuose auginami cukriniai
runkeliai, – 111,16 Eur už ha, už daržovių uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) auginimą –
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281,34 Eur už arą, už daržovių atvirajame grunte auginimą – 340,20 Eur už ha, už vaisių ir uogų
auginimą – 272,27 Eur už ha.
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių:
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių – 61,60 Eur už ha, mažesnio intensyvumo
gamtinių kliūčių – 50,05 Eur už ha, vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių
statuso – 25,00 Eur už ha.
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22 diagrama. Išmokos už pasėlius 2016–2020 m., mln. Eur
22 diagramoje yra pateiktos Kelmės rajono žemdirbiams išmokėtos tiesioginės išmokos ir
išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Išmokų suma rajone
padidėjo, nes padidėjo išmokų dydžiai už hektarą.
KITOS PARAMOS PRIEMONĖS ŽEMĖS ŪKIUI
35 lentelė. Parama 2016–2020 m.
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Eur
Eur
Eur

Pavadinimas

2016 m.
Eur

2017 m.
Eur

Parama už papildomą bičių
maitinimą

13 516,72

13 502,94

12 182,16

12 376,74

12 908,58

Išmokos už ėriavedes

1 906,50

1 921,50

1 807,30

1 653,00

1 522,10

Išmokos už mėsinius
galvijus ir avis
Atsietoji specialioji išmoka
už bulius
Atsietoji specialioji išmoka
už karves žindenes
Išmokos už pieninius bulius
ir pienines ožkas
Kredito palūkanų
kompensavimas
Pasėlių draudimo įmokų
kompensavimas

730 937,09 827 096,25 836 577,56 831 926,30

Nėra
duomenų

508 058,00 457 284,00 447 956,00 437 038,00 421 880,00
230 880,00 202 464,00 197 247,00 193 362,00 177 489,00
158 144,98 159 989,04 184 179,21 190 056,30
5 884,83

1 596,99

1 014,75

27 005,52

27 753,58

59 171,81

6 198,11

Nėra
duomenų
27 119,06

126 363,02 129 079,20
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Kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensacijos sumos 2020 metais ženkliai
padidėjo, nes kreipėsi daugiau ūkininkų dėl kredito palūkanų kompensavimo, o anksčiau
pateikusiems paraiškas ūkininkams palūkanos taip pat kompensuojamos (už ne ilgesnį kaip 36
mėnesių laikotarpį nuo paskolos sutarties ar finansinės nuomos (lizingo) sutarties pasirašymo
dienos).
Vadovaujantis žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Palūkanų, sumokėtų už
paskolas ir lizingo paslaugas be garantijos, kompensavimo COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu
taisyklėmis, 2020 m. spalio–gruodžio mėnesiais priimtos 47 žemės ūkio subjektų paraiškos
kompensuoti palūkanas. Prašoma pagalbos suma – 51 318,85 Eur.
Pasėliai draudžiami nuo nepalankių meteorologinių sąlygų, t. y. nuo iššalimo, krušos,
audros, liūties ir stichinės sausros. Pasėlius 2020 m. draudė 51 ūkininkas, padidėjo draudžiamų
pasėlių plotas. Ūkininkai savo pasėlius apdraudė didesnėmis vertėmis, todėl ir lėšų poreikis
draudimo įmokoms kompensuoti padidėjo.
Nuo 2016 metų pasėlių draudimo įmokų kompensavimas administruojamas pagal
programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo
įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo ir
finansavimo tvarką. 2020 m. spalio–gruodžio mėnesiais žemės ūkio veiklos subjektai pateikė
48 paramos paraiškas, susijusias su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu 2021 m.
derliaus metams.
2020 m. buvo priimamos paraiškos, susijusios su afrikiniu kiaulių maru Lietuvoje
biologinio saugumo reikalavimams įgyvendinti. Iš kiaulių laikytojų priimtos 25 paraiškos, kurios
sudarė 16 819,36 Eur sumą, biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies
kompensuoti.
Siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos pasekmes žemės ūkyje, 2020 metais
buvo renkamos paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti.
Galvijų laikytojai, pardavę rinkai galvijus ir patyrę nuostolių dėl COVID-19 ligos sukeltos
situacijos, seniūnijose ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje pateikė 1334 paraiškas.
Pieno gamintojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso
protrūkio, pateikė 1567 paraiškas.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina
parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ Žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriuje priimta 18 paraiškų.
Švelnindama karantino padarinius, Vyriausybė parengė pagalbos priemonę smulkiesiems
ūkininkams, vykdantiems individualią žemės ūkio veiklą, kurių ūkis iki 4 EDV. Seniūnijose ir
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje 2020 m. priimtos 1828 paraiškos vienkartinei arba periodinei
išmokai už karantino laikotarpį gauti.
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23 diagrama. Karvių laikytojų ir karvių skaičius 2016–2020 m.
Kelmės rajonas yra gyvulininkystės ūkių kraštas. Pagal laikomų pieninių karvių skaičių
Lietuvoje rajonas yra šeštoje vietoje. Bendras karvių skaičius mažėja, tačiau didėja karvių skaičius,
tenkantis vienam laikytojui. Vidutiniškai vienas laikytojas 2020 m. laikė 6,28 karvės. Didžiausias
melžiamų karvių bandas laiko ūkininkai Kelmės apylinkių seniūnijoje, Kražių seniūnijoje, Liolių
seniūnijoje, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Šaukėnų seniūnijoje.
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24 diagrama. Mėsinių ir mišrūnų galvijų ir jų laikytojų skaičius 2016–2020 m.
Mėsiniai ir mišrūnai galvijai sudaro 39,83 proc. visų rajone laikomų galvijų. Laikytojų
skaičius keičiasi nedaug, tačiau didėja ūkiuose laikomos bandos. Didžiausias mėsinių galvijų
bandas augina laikytojai Liolių, Pakražančio, Kražių seniūnijose. Pagal laikomų mėsinių ir mišrūnų
galvijų skaičių Lietuvoje Kelmės rajonas yra trečioje vietoje.
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MELIORACIJA
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25 diagrama. Melioracijos lėšų pokytis 2016–2020 m., Eur
Melioracijos darbai buvo atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio
3 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-381
„Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-732 „Dėl 2020 m. skiriamų
specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“
pakeitimo“ paskirta dotacija melioracijai (išlaidoms) pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo
plėtros skatinimo programos (programos kodas 01 01) priemonę „Valstybinei (valstybės perduotai
savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir
hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise“.
Lėšų poreikis melioracijos funkcijai atlikti Kelmės rajono savivaldybės administracijoje
įvertintas pagal Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos
sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-211, atsižvelgiant į
Melioracijos darbų finansavimo taisyklių pakeitimą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-886, bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. 3D-969 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d.
įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems
tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ pakeitimo“, taip
pat atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. A-380 ir 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-210 sudarytos Komisijos (parinkti Kelmės
rajono savivaldybės melioracijos objektus melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams,
valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti – valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise)
parinktus melioracijos objektus.
2020 metais iš Valstybės biudžeto melioracijos statinių rekonstravimo darbams lėšų nebuvo
skirta.
Melioracijos statinių rekonstravimo darbai buvo atliekami tik iš Valstybei nuosavybės teise
priklausančios dėl 2017 m. liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo priemonės.
Priemonė įgyvendinama iš ES solidarumo fondo lėšų pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų
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panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisykles. Priemonei skirta 498,190 tūkst. Eur.
PAGRINDINIAI 2020 METAIS ĮVYKDYTI MELIORACIJOS DARBAI
Melioracijos statinių remonto darbai buvo atliekami valstybei nuosavybės teise
priklausančiuose melioracijos statiniuose: sureguliuotuose upeliuose, grioviuose, kurie nuveda
vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo. Buvo remontuojami
grioviuose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės
savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai,
jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to,
kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.
Magistraliniai grioviai apaugę krūmais, griovių vagos užneštos nešmenimis, nuslinkę griovių
šlaitai, patvenktos griovių vagos, sugriuvę tiltai ir pralaidos, atsiradusios vietinės tiltų ar pralaidų
įgriuvos, nugriuvę pralaidų antgaliai, apirę betoniniai elementai, atsiradusios grunto įsiurbimo duobės
drenažo rinktuvų trasose, žemės ūkio naudmenos neveikiančio drenažo plotuose virsta pelkėmis, apauga
krūmais.
Siekiant bent iš dalies pagerinti Kelmės rajono melioracijos bei hidrotechnikos statinių
būklę, 2020 metais buvo įvykdyti šie melioracijos bei hidrotechnikos remonto ir priežiūros darbai:
1. „Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų tvenkinių hidrotechnikos
statinių priežiūros ir remonto darbai“. Prižiūrėti hidrotechnikos statiniai keturiolikoje užtvankų.
2. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Butkiškės kadastrinės vietovės Kuprės upelio, griovių
Ku-16, Ku-16-1, Ku-12 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir
priežiūros darbai“. Suremontuota 2,944 km griovių, 3 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
3. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Karklėnų kadastrinės vietovės Kražantės up.,
griovio K-54 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros
darbai“. Suremontuota 3,387 km griovių, 3 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
4. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Pašilės kadastrinės vietovės Dubės up., griovių D-2,
D-2-4, D-5, D-5-1, D-5-2, D-5-4, D-5-5, D-6, D-8 ir juose esančių valstybei priklausančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 9,251 km griovių, 16 pralaidų.
Objektas galutinai užbaigtas.
5. „Kelmės rajono Vaiguvos seniūnijos Akmenių kadastrinės vietovės Kurmės up., griovių
K-1, K-1-1, Gėlinkos up., G-3, G-5, G-7, G-7-2, K-11-13, Kalnyčios up., Kal-3 ir juose esančių
valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 11,852 km
griovių, 11 pralaidų. Objektas galutinai užbaigtas.
6. „Kelmės rajono Liolių seniūnijos Liolių kadastrinės vietovės Šlaunies up., griovių Š-2,
Š-2-1, Š-2-1-1, Š-2-2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir
priežiūros darbai“. Suremontuota 2,700 km griovių, 3 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
7. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Petrališkės kadastrinės vietovės griovių K-2, K-9, K9-2, K-2-2, K-2-2-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir
priežiūros darbai. Suremontuota 5,737 km griovių, 5 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
8. Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos Paverpenio kadastrinės vietovės Laukupio
up., griovių L-1, L-2, V-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir
priežiūros darbai. Suremontuota 4,413 km griovių, 8 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
9. Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos Naudvario kadastrinės vietovės griovių V7, G-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai.
Suremontuota 2,236 km griovių, 2 pralaidos. Objektas galutinai užbaigtas.
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10. „Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Pakražančio kadastrinės vietovės Žalpikės up.,
griovių Ž-3, Ž-6, Ž-14, Ž-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto
ir priežiūros darbų darbo projekto parengimas“. Objektas pradėtas 2020 m., atlikta 87 proc. darbų,
2021 metais bus užbaigtas. Iš viso objekte yra 6,224 km griovių, 6 pralaidos.
11. Atlikti penki avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių
gedimų remontai, neviršijant 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų. Avarinių gedimų
nustatymai suderinti su VĮ Valstybės žemės fondu:
11.1. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Butkiškės kadastrinės vietovės melioracijos ploto
Nr. 3 valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas;
11.2. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Pašilės kadastrinės vietovės valstybei
priklausančios g/b pralaidos griovyje Ra-1 pk.10+10 avarinis remontas;
11.3. Kelmės rajono Liolių seniūnijos Gailių kadastrinės vietovės mel. pl. Nr. 9 drenažo
sistemos Nr. 30 valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas;
11.4. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Butkiškės kadastrinės vietovės mel. pl. Nr. 3
drenažo sistemos Nr. 35 valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas;
11.5. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Pašilės kadastrinės vietovės mel. pl. Nr. 1 drenažo
sistemos Nr. 12 valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas.
2020 metais patenkinti 38 prašymai remontuoti valstybei priklausančius melioracijos
statinius. Suremontuota 41,311 km griovių, 12 užtvankų hidrotechninių statinių, 52 pralaidos.
Suremontuota 518 drenažo žiočių, grioviuose pašalinta 22,74 ha krūmų, nušienauta 38,40 ha
griovių, nušienauta 5,57 ha hidrotechninių statinių (užtvankų).
2020 metais buvo baigti Kelmės rajono savivaldybės valstybei nuosavybės teise
priklausančios dėl 2017 m. liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimo ir prevencinių
priemonių taikymo darbai:
1. „Kelmės r. sav. Užvenčio sen. Ušnėnų k. v. mel. pl. Nr. 3 drenažo sist. Nr. 22, 24, 25,
26; mel. pl. Nr. 5 drenažo sist. Nr. 6, 7; mel. pl. Nr. 9 drenažo sist. Nr. 34, 35, 36 bei Ušnos up.,
Čiotupio up., gr. Či-2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių, 2017 m.
nukentėjusių nuo liūčių, rekonstravimas“. Iš viso objekte yra 3,140 km griovių, 2 vnt. pralaidų,
2,861 km drenažo rinktuvų, 42,62 ha drenažo sistemų;
2. „Kelmės r. sav. Tytuvėnų apyl. sen. Pašiaušės k. v. gr. Nr. 1, Ma-2-2, Ma-2, Vi-5,
Kiaunorių k. v. gr. Ši-4 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių, 2017 m.
nukentėjusių nuo liūčių, rekonstravimas“. Iš viso objekte yra 7,759 km griovių, 13 vnt. pralaidų;
3. „Kelmės r. sav. Kražių sen. Kražių k. v. mel. pl. Nr. 7 drenažo sist. Nr. 29, 41 bei
gr. P-10, P-10-2, P-10-4, P-10-5, P-10-7 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos
statinių, 2017 m. nukentėjusių nuo liūčių, rekonstravimas“. Iš viso objekte yra 3,908 km griovių, 5
vnt. pralaidų, 1,202 km drenažo rinktuvų, 14,09 ha drenažo sistemų.
Esamų melioracijos statinių tinkama renovacija ir modernizacija yra labai svarbus
dabarties iššūkis. Melioracijos statiniai reikalingi ne vien žemės ūkiui. Grioviais ir drenažu vanduo
nuteka nuo kelių, įvairių statinių, gyvenviečių, kitų teritorijų. Melioracijos sistemos sensta, jų
techninė būklė blogėja ir ši problema tampa vis aktualesnė. Planuojamas valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos drenažo rinktuvų perdavimas žemės savininkams dar labiau pablogins
esamą padėtį.
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36 lentelė. Atlikti suderinimai, išduotos sąlygos 2020 m.
Skaičius,
vnt.

Suderinimo pavadinimas

Išduotos techninės sąlygos miškams įveisti ne miško paskirties žemėje
Suderinta prašymų miškams įveisti ne miško paskirties žemėje
Išduotos planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo / pertvarkymo projektams
rengti (ŽPDRIS)
Išduotos planavimo sąlygos žemės sklypų formavimo / pertvarkymo projektams
rengti
Prisijungimo sąlygos
Suderinta topografinių nuotraukų ir planų per topografinių planų ir inžinerinių tinklų
planų sistemą (TOPD)
Suderinta projektų, planų
Suderinta inžinerinių tinklų planų (TOPD)
Suderinta projektų per „Infostatyba“
Suderinta prašymų įrengti dirbtinius nepratekančius vandens telkinius
IŠ VISO:

2
16
15
6
7
241
61
9
10
8
375

36 lentelėje matyti, kad melioracijos specialistai daugiausia suderino topografinių
nuotraukų ir planų (241).
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖS APŽIŪROS
Žemės ūkio technika
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3472
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1685
847
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Atliktos techninės apžiūros, vnt.

813

2019

844

2020

Registracijų skaičius, vnt.

26 diagrama. Techninės apžiūros ir technikos registravimas 2016–2020 m.
2020 metais atliktos 1 685 techninės apžiūros. Įregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti
844 traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos. 2020 m. ūkininkai nusipirko ir
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įregistravo 49 vnt. naujos technikos. Į rajono biudžetą už technikos registravimą surinkta
17 737,00 Eur, už techninės apžiūros darbus – 11 314,80 Eur valstybinės rinkliavos.

37 lentelė. Gyventojų ir įmonių 2016–2020 m. nupirkti nauji traktoriai
Traktoriaus markė
MTZ
New Holland
John Deere
Claas
Case 1H
Valtra
Fendt
Kiti
Iš viso

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1
2
10
2
6
5
1
12
39

7
3
7
5
25
47

1
5
2
3
3
2
12
28

2
1
2
3
1
6
15

1
2
3
4
4
3
5
22

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinės sistemos
duomenimis, 2020 m. gruodžio 31 d. Kelmės rajone buvo registruota 8 198vnt. įvairios žemės ūkio
technikos, iš kurios – 4 668 ratiniai traktoriai, 1 499 traktoriaus priekabos.
PARAMA BIČIŲ LAIKYTOJAMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Paramos
teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis, Žemės ūkio ir kaimo plėtros
skyriuje buvo priimamos bičių laikytojų paraiškos paramai gauti.
38 lentelė. Paraiškų priėmimas 2016–2020 m.
Metai

Paraiškų skaičius

Bičių šeimų skaičius

Pirkta maisto, kg

2016
2017
2018
2019
2020

114
115
107
104
112

2 407
2 461
2 441
2 382
2 508

24 571
26 296
29 691
26 240
26 866
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27 diagrama. Bičių šeimų ir priimtų paraiškų skaičius 2016–2020 m.
2020 metais rajono bičių laikytojai, įregistravę 2 508 bičių šeimas, pateikė 112 paraiškų
paramai papildomam bičių maitinimui gauti. Pareiškėjui išmokama paramos suma priklauso nuo
einamiesiems metams skirtų lėšų ir paramos gavėjų skaičiaus.
SMULKIŲJŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTROS PROGRAMA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-302 buvo
patvirtinta Kelmės rajono smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa. Programa skirta smulkiųjų
ir vidutinių ūkių (deklaravusių iki 50 ha) prioritetiniams verslo projektams (naujai ir naudotai
technikai, įrangai ir statybinėms medžiagoms įsigyti pienininkystės, mėsinės galvijininkystės,
ekologinės žemdirbystės, netradicinės žemdirbystės, linininkystės srityse, kitai paramai programos
administravimo komisijos sprendimu), kooperacijos plėtrai, dirvožemio tyrimams, žemės ūkio
renginiams paremti. Kelmės rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-110
papildė programą – skyrė žemės ūkio veiklos subjektams paramą arteziniams gręžiniams įsirengti, o
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-109 programa papildyta skiriant paramą nuotekų valymo
įrenginiams įsirengti.
Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisiją sudaro 8 nariai,
pirmininkas – Zenonas Mačernius, nariai: Andrius Augustis, Gintaras Baškys, Ramūnas
Baranauskas, Vytautas Barkauskas, Joana Miliauskienė, Egidijus Ūksas, Vytautas Vaičikauskas.
Programos administratorė – Sigita Vasiliauskienė. 2020 metais įvyko penki Smulkiųjų ir vidutinių
ūkių plėtros programos administravimo komisijos posėdžiai.
Iš 2020 m. biudžeto Kelmės rajono savivaldybės taryba šiai programai įgyvendinti skyrė
10 800 Eur. Visos programai skirtos lėšos buvo panaudotos.
39 lentelė. Paraiškų priėmimas 2016–2020 m.
Metai

Paraiškų skaičius

Skirta suma, Eur

2016 m.

36

24 500

2017 m.

33

24 500
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2018 m.

34

35 000

2019 m.

13

8 000

2020 m.

16

10 800

Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos paraiškos buvo priimamos balandžio
mėnesį. Priimta 16 paraiškų, administruota 11 paraiškų. Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros
programos administravimo komisijos sprendimu, keturiems pareiškėjams, kurie per paskutinius
penkerius metus jau pasinaudojo programos lėšomis, finansavimas neskirtas. Vienas pareiškėjas dėl
susiklosčiusių aplinkybių atsisakė jam skirtų programos lėšų.
Paraiškų administravimas vyko nuo liepos iki lapkričio mėnesio. Smulkiesiems ir
vidutiniams ūkiams pagal pateiktus prekių įsigijimo ir apmokėjimo dokumentus buvo išmokėta
10 300 Eur programos lėšų. Konkursui „Metų ūkis“ organizuoti panaudota 500 Eur programos lėšų.
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28 diagrama. Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos lėšos 2016–2020 m., Eur
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29 diagrama. 2020 m. programos lėšų panaudojimas seniūnijose, Eur
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Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos paraiškas prioritetiniams žemės ūkio verslo
projektams iš dalies finansuoti teikė Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Šaukėnų, Užvenčio
ir Vaiguvos seniūnijų žemdirbiai. Iš dalies pasinaudoję Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros
programos lėšomis, 11 rajono žemdirbių nusipirko 2 traktorius, 2 ruloninius presus, 2 kultivatorius,
grūdų sėjamąją, lėkštinį skutiką, purkštuvą, vagotuvą, trąšų barstytuvą, grėblį-vartytuvą, lėkštes ir
motobloką su padargais.
PROBLEMOS
Nepakankamas melioracijos sistemų ir statinių priežiūros, remonto, rekonstravimo
finansavimas sukūrė situaciją, kuri netenkina nei valstybės, nei patikėjimo teise melioracijos
statinius valdančios savivaldybės, nei naudą iš melioruotos žemės gaunančių žemės savininkų ir
naudotojų. Melioracijos statiniams prižiūrėti, remontuoti ir rekonstruoti valstybė iš biudžeto kasmet
skiria vis mažiau reikiamų lėšų. 2020 metais iš valstybės biudžeto visai nebuvo skirta lėšų
melioracijos statinių rekonstravimo darbams. Melioracijos statinių būklė kasmet blogėja. Jei nebus
imtasi radikalių priemonių padidinti melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstravimo
darbų lėšas, melioracijos statiniai sunyks.
Būtina pakeisti Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus naudojamus automobilius
naujesniais. Turimi automobiliai nusidėvėjo, nuolat genda ir reikalauja didelių remonto išlaidų.
Skyriui reikalingi padidinto pravažumo automobiliai, skirti geriau tenkinti kaimo gyventojų
poreikius, vykdant melioracijos statinių būklės stebėjimo, melioracijos statybos techninę priežiūrą,
taip pat traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų apžiūrų funkcijas, užtikrinant
galimybę skyriaus darbuotojams saugiai pasiekti atokias rajono vietoves.
Nuo 2021 m. gegužės 1 d., keičiantis Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų
priekabų registro nuostatams, tikrinimo metu bus privaloma daryti registruojamos transporto
priemonės geros kokybės nuotraukas, kurios bus įkeliamos į registrą. Reikia įsigyti skaitmenines
priemones, siekiant užtikrinti registruojamų transporto priemonių įregistravimo reikalavimus.
Nepakanka iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybės
biudžetui Žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
žemės ūkio funkcijoms atlikti.

SOCIALINĖ PARAMA

Socialinės paramos skyrius – Kelmės rajono savivaldybės administracijos padalinys,
vykdantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytas valstybines (perduotas
savivaldybėms), savarankiškąsias savivaldybės funkcijas socialinės paramos ir socialinių paslaugų
srityje. Skyriaus misija – organizuoti bei teikti socialinę paramą ir socialines paslaugas įvairioms
gyventojų socialinėms grupėms, siekti teigiamų pokyčių asmens ir bendruomenės gyvenime,
tenkinant asmens gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas,
kai asmuo pats nepajėgia to padaryti, sudaryti efektyvios veiklos bendruomenėje sistemą, kuri leistų
veiksmingai ir laiku teikti kokybišką socialinę paramą ir socialines paslaugas Kelmės rajono
gyventojams, optimaliai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
2020 m. Socialinės paramos skyriuje buvo 11 etatų.
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS 2020 M. FINANSINĖ INFORMACIJA
2020 m. gauta asignavimų – 10 118 950 Eur, iš jų 9 924 954 Eur išmokoms, pašalpoms,
kompensacijoms mokėti, 193 996 Eur administravimo išlaidoms.
Panaudota asignavimų – 10 094 094 Eur, iš jų 9 903 972 Eur išmokoms, pašalpoms,
kompensacijoms mokėti, 190 122 Eur administravimo išlaidoms.
2021 m. planuojamas biudžetas – 9 594 904 Eur, iš jų 9 299 212 Eur išmokoms,
pašalpoms, kompensacijoms mokėti, 295 692 Eur administravimo išlaidoms.
SOCIALINĖS PAŠALPOS
Socialinių pašalpų tikslas – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems asmenims, kurių
gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų
nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo
turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytus
reikalavimus.
Valstybės remiamos pajamos – 125 Eur.
2020 metais dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipėsi 979 šeimos ir joms buvo išmokėta
1 069 117 Eur, tai sudaro 11,8 proc. visų skyriuje išmokamų socialinių išmokų. Gavusių socialinę
pašalpą asmenų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus sudaro 6,9 proc. Vidutinis
socialinės pašalpos dydis – 90,76 Eur per mėnesį šeimai. 2019 m. vidutinis socialinės pašalpos
dydis buvo 90,69 Eur per mėnesį šeimai. Socialinės pašalpos gavėjo portretą galima apibūdinti taip:
vienas gyvenantis asmuo, nedirbantis, registruotas užimtumo tarnyboje, neturintis jokių pajamų.
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30 diagrama. Socialinių pašalpų mokėjimo pokyčiai 2019–2020 metais (tūkst. Eur)
Palyginti su 2019 metais, socialinių pašalpų mokėjimas 2020 metais sumažėjo 12,3 proc.,
t. y. išmokėta 150 385 Eur mažiau, šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 1 118
iki 979. Išmokų ir gavėjų skaičiaus sumažėjimą lėmė nuo 2020 m. liepos mėnesio Užimtumo
tarnybos pradėtos mokėti nedarbo draudimo išmokos po 200 Eur, todėl nemaža dalis socialinių
pašalpų gavėjų, pradėję gauti šias išmokas, neteko teisės į socialinę pašalpą arba pašalpa sumažėjo.
Socialinės pašalpos teikimas perduotas savivaldybei kaip savarankiška savivaldybės funkcija,
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finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis patvirtintu savivaldybės tarybos tvarkos
aprašu, teikiama socialinė pašalpa. Kiekviena šeima ar vienas gyvenantis asmuo, pateikę prašymą
socialinei pašalpai gauti, buvo lankomi namuose, tikrinamos jų gyvenimo sąlygos surašant buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Karantino metu prašymai buvo priimami elektroniniu būdu
arba telefonu, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai buvo surašomi apklausiant asmenis
telefonu. Per metus surašyti 1 996 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Visi pateikusieji
prašymus buvo kviečiami į seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžius,
kuriuose buvo analizuojamos pateikusių prašymus socialinės problemos, svarstomos įsidarbinimo
galimybės, pateikiamos rekomendacijos skirti paramą. Posėdžiuose dalyvavo ir Užimtumo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo
departamento Kelmės skyriaus darbuotojai. Karantino metu seniūnijų socialinės paramos komisijų
posėdžiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, o socialinės pašalpos gavėjai į posėdžius nebuvo
kviečiami.
Darbingi nedirbantys socialinės paramos gavėjai, nedalyvaujantys įgyvendinant aktyvias
darbo rinkos politikos priemones, buvo pasitelkti atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijose.
2020 m. 521 asmuo, gaunantis socialinę pašalpą, atliko visuomenei naudingus darbus. Atsižvelgiant
į Socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, COVID-19 pandemijos metu seniūnai
neorganizavo darbų ir nepasitelkė socialinės pašalpos gavėjų visuomenei naudingai veiklai atlikti.
Socialinės rizikos šeimoms, kuriose šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu ir gaunamą
valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams, piniginė socialinė parama buvo teikiama
socialinėmis paslaugomis. 2020 m. 16 šeimų socialinės pašalpos buvo mokamos per biudžetinę
įstaigą Socialinių paslaugų centrą, tokiu būdu išmokėta 7 717 Eur.
Socialinės pašalpos gavėjams, gaunamą pašalpą naudojusiems ne pagal paskirtį, socialinė
parama buvo teikiama nepinigine forma. 2020 m. socialinės pašalpos nepinigine forma 191 šeimai
buvo išmokėta 147 552 Eur, o 2019 m. 240 šeimų buvo išmokėta 167 201 Eur.
BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, KARŠTO IR GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJOS
2020 metais 633 šeimoms buvo paskirtos šildymo, karšto ir geriamojo vandens
kompensacijos. Kompensacijų suma 2020 m. sudarė 78 539 Eur. 2019 m. dėl kompensacijų kreipėsi
672 šeimos ir joms buvo kompensuota 89 059 Eur. Besikreipiančių šeimų skaičius sumažėjo
39 šeimomis, o kompensacijų suma sumažėjo 10 520 Eur, t. y. 11,8 proc. mažiau nei 2019 m.
Kompensacijų sumažėjimą lėmė pasididėjusios gaunamos pensijos ir darbo užmokestis, taip pat
padaugėjo namų, kurių renovacija baigta.
Kiekviena šeima ar vienas gyvenantis asmuo, pateikę prašymą kompensacijai gauti, buvo
lankomi namuose, tikrinamos jų gyvenimo sąlygos surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo
aktus. Per metus surašyta 2 230 patikrinimo aktų. Karantino metu prašymai buvo priimami
elektroniniu būdu arba telefonu, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai buvo surašomi
apklausiant asmenis telefonu.
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31 diagrama. 2019–2020 m. pareiškėjų ir paskirtų kompensacijų suvestinė
Vadovaujantis Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų
apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašu, teisę į
kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir
(ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuris turi
teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto
naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti. 2020
metais 344 šeimos turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą. Socialinės paramos skyrius
98 998 Eur, skirtus kreditui ir palūkanoms apmokėti, pervedė į bendrojo naudojimo objektų
valdytojo nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, o bendrojo naudojimo
objektų valdytojas šias lėšas per 3 darbo dienas pervesdavo kreditą suteikusiam bankui. Palyginti su
2019 metais, kredito ir palūkanų išmokėjimas 2020 metais padidėjo 13,2 proc., t. y. išmokėta
11 551 Eur daugiau. Šeimų, kurioms padengtas kreditas ir palūkanos, skaičius padidėjo nuo 288 iki
344. Padidėjimą lėmė užbaigta 2 namų renovacija.
2020 metais 463 šeimoms išmokėta 83 966 Eur kietojo kuro kompensacijų, o 2019 metais
440 šeimų – 97 450 Eur. Kompensacijų sumažėjimui įtakos turėjo patvirtintos mažesnės kietojo
kuro kainos ir padidėjusios kompensacijų gavėjų pajamos.
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32 diagrama. 2019–2020 metų kietojo kuro kompensacijų suvestinė
LAIDOJIMO PAŠALPOS
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

112

Laidojimo pašalpos buvo mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties
atveju įstatymu.
2020 m. buvo išmokėtos 485 specialiosios laidojimo pašalpos mirties atveju ir išmokėta
151 322 Eur, o 2019 m. – 438 išmokos ir išmokėta 133 152 Eur. Palyginti su 2019 metais,
laidojimo pašalpų 2020 m. išmokėta 47 išmokomis daugiau, išmokėta 18 161 Eur daugiau.
Įstatyme įtvirtinta paramos mirties atveju rūšis – parama užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, tačiau 2020 m. dėl šios
išmokos nebuvo kreiptasi.
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, nustatomos
šios socialinės paramos mokiniams rūšys:
1) mokinių nemokamas maitinimas;
2) parama mokinio reikmenims įsigyti.
Prašymai dėl mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti buvo
priimami seniūnijose ir Socialinės paramos skyriuje.
Socialinės paramos skyriuje ir seniūnijose buvo tikrinamos pareiškėjų gaunamos pajamos,
jos suvedamos į kompiuterinę programą ir nustatoma, ar šeima turi teisę į paramą mokiniams.
2020 m. metais nuolat buvo tikrinamos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros ir kitų organizacijų
gaunamos pajamos. Socialinės paramos skyriuje buvo priimami ir pateikiami mokykloms arba
išsiunčiami į kitų rajonų savivaldybes bei mokyklas sprendimai dėl socialinės paramos mokiniams
skyrimo.
2020 m. buvo gauti 853 prašymai ir priimti 332 sprendimai dėl socialinės paramos
mokiniams skyrimo. 233 prašymai pateikti elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS
(2019 m. tokiu būdu buvo pateikti 83 prašymai). SPIS nemokamo maitinimo apskaitos sistema
sudaro galimybes tiksliai ir operatyviai pateikti ataskaitas apie suteiktą nemokamą maitinimą ir
aprūpinimą mokinio reikmėmis mokyklose. 2020 m. nemokamą maitinimą gavo 1 196 mokiniai,
maitinimui išleista 258 148 Eur, paramą mokinio reikmenims įsigyti gavo 770 mokinių, jiems
išmokėta 60 060 Eur. Gavusių nemokamą maitinimą mokinių skaičius palyginti su 2019 metais
padidėjo 225 mokiniais, maitinimui išleista 43 621 Eur daugiau, nes nuo 2020 m. sausio mėn. buvo
pradėti maitinti visi mokiniai, besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą (0 klasė), o
nuo 2020 m. rugsėjo mėn. – ir besimokantys 1 klasėje.
VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI
Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI)
vienkartinė išmoka. 2020 m. patvirtintas BSI dydis buvo 39 Eur. Socialinės paramos skyriuje
2020 m. buvo išmokėta 160 vienkartinių išmokų vaikui (išmokėta 67 958 Eur). Palyginus su
praeitais metais, 2020 metais buvo išmokėta 54 išmokomis mažiau.
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33 diagrama. Vienkartinės išmokos gimus vaikui išmokėjimas 2019–2020 m.

VIENKARTINĖ VAIKO GIMIMO IŠMOKA KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
GYVENTOJAMS
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu
Nr. T-243, vienkartinė vaiko gimimo išmoka (292,50 Eur) skiriama ir mokama gimus vaikui, kurio
tėvų gyvenamoji vieta yra deklaruota Kelmės rajono savivaldybėje ir šeimos faktinė nuolatinė
gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybėje. Faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma
atsižvelgiant į turimus duomenis, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, apsvarsčius
Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje. 2020 m. buvo išmokėtos 92 gimimo išmokos
(išmokėta 26 910 Eur). Visi prašymai buvo patenkinti, nes pareiškėjų duomenys atitiko Kelmės
rajono savivaldybės tarybos sprendime keliamus reikalavimus.
IŠMOKA VAIKUI
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo
pakeitimas, pagal kurį visoms šeimoms, auginančioms vaikus, universalios išmokos vaikui dydis
padidintas nuo 50,16 Eur iki 60,06 Eur per mėnesį už vaiką. Išmoka skiriama kiekvienam vaikui
nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą,
bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Šeimoms, auginančios 3 ir daugiau vaikų arba auginančioms
neįgalų vaiką, mokama papildoma išmoka vaikui po 40,17 Eur per mėnesį, o šeimoms,
auginančioms 1–2 vaikus, papildoma išmoka vaikui buvo mokama, jei vidutinės bendrai
gyvenančių asmenų pajamos, tenkančios vienam asmeniui per praėjusius kalendorinius metus, buvo
mažesnės negu dviejų valstybės remiamų pajamų dydžio (250 Eur).
2020 m. išmokos vaikams išmokėtos 3 131 šeimai, tai sudarė 3 882 638 Eur. 2019 m.
3 177 šeimoms buvo išmokėta 3 003 169 Eur. 2020 m. išmokėta 22,6 proc. daugiau nei 2019 m.,
nes nuo 2020 m. sausio 1 d. didėjo nustatyti išmokų vaikams dydžiai (universali išmoka vaikui
padidėjo nuo 50,16 Eur iki 60,06 Eur).
2020 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį nuo
2020 m. liepos mėn. buvo pradėtos mokėti vienkartinės išmokos vaikams, skirtos COVID-19
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(korona viruso infekcijos) pandemijos padariniams mažinti. Vienkartinės išmokos dydis sudarė
120 Eur kiekvienam vaikui, gaunančiam universalią išmoką vaikui. Daugiavaikėms,
nepasiturinčioms šeimoms ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, dar papildomai buvo išmokėtos
vienkartinės išmokos po 80 Eur. Šios išmokos buvo skiriamos visoms šeimoms, gaunančioms
išmokas vaikui, be atskiro prašymo. Nuo liepos mėn. iki metų pabaigos 2 771 šeimai už 4 421 vaiką
buvo išmokėta 678 880 Eur.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu ir siekdama išsiaiškinti, ar išmokos vaikams yra mokamos pagrįstai, atlieka
asmenų, pateikusių prašymus skirti išmoką vaikams, gautų pajamų patikrinimą. Tikrinimo metu
atrenkamos šeimos, kurių vienam asmeniui vidutinės mėnesio pajamos per praėjusius kalendorinius
metus yra didesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. 2020 m. išmokų vaikams permokų
nebuvo nustatyta.
Vadovaujantis ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentais, per 2020 metus ES
šalims ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims buvo išsiųstos 127 specialios formos apie
asmenų, gyvenančių ir dirbančių Europos Sąjungos ir EEE šalyse, gaunamas išmokas Lietuvoje ir
šeimos sudėtį. Pradėjus funkcionuoti Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemai
(EESSI sistema), įgalinančiai pildyti ir siųsti struktūrizuotus elektroninius dokumentus (SED) dėl
išmokų šeimai, išmokų mirties atveju ir tikslinių kompensacijų, per 2020 m. gauta ir atsakyta 121
SED forma. Šios sistemos įdiegimas įgalina operatyviau gauti ir pateikti duomenis kitoms ES
šalims, tai sumažina permokų susidarymo riziką.

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS
PRIEDAS
Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje,
jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Globojamam vaikui šeimoje mokamas ir globos išmokos tikslinis priedas, kurio dydis yra 4 BSI
(156 Eur). Vaiko globos išmoką 2020 m. gavo 120 šeimų ir joms išmokėta per metus 177 402 Eur,
o globos tikslinių priedų 79 šeimoms išmokėta 175 186 Eur.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2015 m. liepos 1 d. šeimai,
globojančiai 1, 2 ar 3 vaikus (nesusijusiai su vaiku giminystės ryšiais), už vaikų priežiūrą ar globą
(rūpybą) skiriami pagalbos pinigai. Nustatytas pagalbos pinigų dydis yra 4 BSI (156 Eur). Per
2020 m. 18 globėjų už 19 globojamų vaikų išmokėta 30 111 Eur. Pagalbos pinigai yra skiriami
siekiant kuo geriau tenkinti globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius ir interesus.
2020 m. globos (rūpybos) išmokos ir išmokos vaikui išmokėtos 23 vaikams, esantiems
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre. Tai sudarė 35 181 Eur.
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34 diagrama. Vaiko globos išmokos mokėjimas 2019–2020 metais
VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI
Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai
(rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių
socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti. 2020 metais į Socialinės paramos skyrių kreipėsi
16 globotinių. Jiems išmokėtos vienkartinės išmokos įsikurti – 26 226 Eur.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka
nepanaudota mažesnė negu dviejų bazinės socialinės išmokos dydžių išmokos dalis, kuri gali būti
išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Paskirtų išmokų skaičius palyginti su
2019 m. sumažėjo 2 išmokomis, nes mažiau kreipėsi asmenų, tačiau išmokėta suma didesnė, nes
didžioji dalis pareiškėjų pageidavo, kad vienkartinė išmoka įsikurti būtų mokama dalimis, todėl
dalis išmokų, paskirtų 2019 m., liko nepanaudotos, nes prekės ar turtas bus įsigyjami kitais metais.
Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti išmokama per 24 mėnesius.
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35 diagrama. Vienkartinės išmokos įsikurti mokėjimas 2019–2020 metais
VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI
Pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai
teisės gauti motinystės pašalpą nėščiai moteriai nuo 2020 m. sausio 1 d. skiriama 6,43 bazinės
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socialinės išmokos dydžio vienkartinė išmoka, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos
gimdymo datos.
Vienkartinės išmokos nėščiajai per 2020 m. išmokėtos 69 moterims, išmokėta suma
17 128 Eur. 2019 m. paskirtos 65 išmokos ir išmokėta 4 940 Eur. Išmokėta suma žymiai padidėjo,
nes nuo 2020 m. sausio mėn. patvirtintas išmokos nėščiajai dydis padidėjo nuo 2 BSI iki 6,43 BSI
(nuo 76 Eur iki 250,77 Eur).
EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS
TEIKIMAS
Parama maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A-246
„Dėl Paramos maisto produktais ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių teikimo iš Europos
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams
tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2020 m. dėl paramos maisto produktais kreipėsi 3 111 asmenų, kurie
gavo 18 206 paketus. 2019 m. kreipėsi 3 367 asmenys ir jiems išdalinti 20 856 paketai.
VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ
SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-438
patvirtintas naujas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo
tvarkos aprašas. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo kreipėsi 127 pareiškėjai, jiems išmokėta
18 993 Eur. Dėl tikslinių pašalpų kreipėsi 218 asmenų, iš jų 29 asmenys kreipėsi per metus 2 kartus
dėl onkologinių ir kitų sunkių ligų. Jiems išmokėta 82 917 Eur. Dėl periodinių pašalpų skyrimo
kreipėsi 12 asmenų, išmokėta 5 364 Eur. Dėl sąlyginių pašalpų skyrimo kreipėsi 4 asmenys, jiems
buvo išmokėta 468 Eur. Buvo įvertintos pareiškėjų gaunamos pajamos, turimas turtas, surašyti
663 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai.
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36 diagrama. Vienkartinių pašalpų išmokėjimas 2020 m.
ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNO
PILDYMAS
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos
10 d. įsakymu Nr. A-865 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo senatvės pensijos amžių sukakusiems
asmenims“, nuo 2019 m. liepos 1 d., gavus iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimą, pildomas Asmens veiklos ir gebėjimo
dalyvauti įvertinimo klausimynas. Pildant minėtą klausimyną nustatoma, kokiose veiklose žmogui
sunku dalyvauti ir kokia pagalba padėtų didinti bendravimo, savarankiškumo, žinių taikymo
galimybes. Klausimynas pildomas pokalbio metu su žmogumi, kurio specialieji poreikiai vertinami.
Dėl specialiųjų poreikių nustatymo 2020 m. užpildyti 297 Asmens veiklos ir gebėjimo
dalyvauti įvertinimo klausimynai, kurių kopijos pateiktos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų
specialistai socialiniam darbui, vertindami asmens savarankiškumą, turi galimybę iš karto nustatyti,
kokios tiksliai pagalbos reikia žmogui ar jo šeimos nariams – socialinių, slaugos paslaugų, piniginės
paramos, taip pat įvertinti, ar asmuo yra tinkamai prižiūrimas artimųjų ar giminaičių.
ANTROJO LAPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMAS
Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skiriamos Lietuvos Respublikos
motinoms, jei yra sukakusios Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba pripažintos nedarbingomis arba iš dalies
darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I ar II
grupių invalidėmis). Pensijos dydis – 116 Eur. Pensijas skiria Lietuvos Respublikos pirmojo ir
antrojo laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2020 m. 3 daugiavaikėms motinoms paskirtos antrojo laipsnio valstybinės pensijos.
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KITA SOCIALINĖ PARAMA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-448
patvirtintas naujas Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos
aprašas, kuriuo vadovaujantis atsisakyta skirti vardines stipendijas puikių rezultatų pasiekusiems
Kelmės rajono studentams, studijuojantiems tose mokyklose, su kuriomis rajono savivaldybė yra
pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. Pasikeitus skyrimo tvarkai, Šiaulių kolegijos 14 studentų
prašymai skirti vardines stipendijas buvo atmesti kaip neatitinkantys tvarkos aprašo reikalavimų.
Vadovaujantis minėto tvarkos aprašo 26.1 papunkčiu, parama gali būti skiriama dviejų
paskutinių kursų nuolatinės ir ištęstinės studijų formų studentams, jei studentas pasirašo sutartį
įsipareigodamas grįžti dirbti į rajoną arba tęsti darbą pagal specialybę 3 metus ir jei studentas
mokosi specialybės, kuri reikalinga Kelmės rajono savivaldybės įstaigose, įmonėse ir kitose
organizacijose. Pasirašytos 5 sutartys su studentais, kurie mokosi Lietuvos sporto universitete –
visuomenės sveikatos specialistas, Klaipėdos universitete – visuomenės sveikatos specialistas,
dietistas, Šiaulių universitete – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir Klaipėdos
valstybinėje kolegijoje – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas. Visi studentai
įsipareigojo grįžti į rajoną ir tęsti darbą pagal įgytą specialybę trejus metus „Kūlverstuko“ lopšelyjedarželyje, lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, Liolių socialinės globos namuose ir Kelmės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biure.
Studijų rėmimo programos tikslo įgyvendinimo matavimo rodiklis yra remtų studentų
skaičius. Buvo planuota 2020 metais paremti 22 studentus, paremti 5 studentai (5191,75 Eur).
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai per 2020 metus rajono mokykloms, darželiams,
kitoms įstaigoms ir pavieniams asmenims išdavė 3 492 pažymas apie gaunamas pajamas.
Prašymus buvo galima pateikti ir per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą
(www.spis.lt), kuri leidžia užsisakyti net 26 elektronines socialinės paramos paslaugas. Per 2020
metus internetu pateikti 769 prašymai gauti išmoką vaikui, vienkartinę išmoką vaikui, vienkartinę
išmoką nėščiai moteriai, socialinę pašalpą, laidojimo pašalpą, paramą mokiniams ir kompensacijas.
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS TIKSLINĖMS KOMPENSACIJOMS MOKĖTI
Asmenims, nevertinant asmens (šeimos) pajamų ir turto, skiriamos ir mokamos tikslinės
kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą. Tikslinių
kompensacijų dydis nustatomas pagal patvirtintą tikslinių kompensacijų bazės dydį (TKB). Nuo
2020 m. sausio 1 d. buvo patvirtintas TKB dydis 117 Eur. 2020 m. Socialinės paramos skyriuje
buvo išmokėta 2 343 191 Eur iš valstybės biudžeto, tai sudaro 25,9 proc. visų Socialinės paramos
skyriuje išmokamų socialinių išmokų. Išmokų rūšys ir sumos yra tokios:
 slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 1 467 915 Eur;
 priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – 875 276 Eur;
 išmoka mirus tikslinės kompensacijos gavėjui – 36 503.
Palyginti su 2019 m., slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų 2020 m. išmokėta
102 884 daugiau, nes padidėjo kompensacijų gavėjų skaičius nuo 1 680 iki 1 726 ir padidėjo TKB
dydis nuo 114 iki 117 Eur.
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37 diagrama. Tikslinių kompensacijų išmokėjimas 2019–2020 m.
Įgyvendinant 2019 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų,
kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymą, nuo 2020 m.
rugpjūčio mėn. buvo pradėtos mokėti slaugos ir priežiūros tikslinės kompensacijos. 2020 m. buvo
išmokėta 10 proc. sumažintų išmokų dalis, kurios buvo mokamos 2010–2013 metais. Nuo 2020 m.
rugpjūčio mėn. iki metų pabaigos buvo išmokėta 41 433 Eur kompensuojamų sumų. Visiems
kompensuojamų sumų gavėjams buvo išsiųsti pranešimai apie paskirtas išmokas.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS
Administruodamas socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą, Socialinės paramos skyrius
konsultuoja socialinių paslaugų įstaigas įstatymų bei kitų teisės aktų pasikeitimo, socialinių
paslaugų kokybės kontrolės klausimais. Lankytasi Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre,
Kelmės rajono socialinių paslaugų centre ir šio centro Grupinio gyvenimo namuose, „Kūlverstuko“
lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje,
Liolių socialinės globos namuose ir Užvenčio socialinės globos padalinyje, VšĮ Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centro Krizių centre, Kelmės specialiosios mokyklos Dienos socialinės globos
centre. Vykdant pagalbos į namus paslaugų kokybės kontrolę, pasirinkus atsitiktine tvarka ar gavus
pranešimų apie iškilusias problemas, lankyti vieniši ir neįgalūs asmenys, kuriems teikiamos
socialinės paslaugos.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS
2020 m. viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro Krizių centre
buvo teikiamos apgyvendinimo paslaugos 25 socialinę riziką patyrusiems asmenims. Už suteiktas
paslaugas sumokėta 37 387,23 Eur.
Asmenims su proto negalia socialinės paslaugos teikiamos valstybiniuose socialinės globos
namuose:
1. Aukštelkės socialinės globos namuose – 6 suaugusiems asmenims su proto negalia, iš jų
2 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 32 211,07 Eur.
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2. Jurdaičių socialinės globos namuose – 3 suaugusiems asmenims su proto negalia, iš jų 1
su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 12 135,96 Eur.
3. Ventos socialinės globos namuose – 1 suaugusiam asmeniui su proto negalia, 1 su
sunkia negalia ir vienam vaikui su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per
2020 m. skirta 7 300,00 Eur.
4. Linkuvos socialinės globos namuose – 3 suaugusiems asmenims su proto negalia.
Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 16 492,76 Eur.
5. Adakavo socialinės globos namuose – 4 asmenims su proto negalia, iš jų 3 su sunkia
negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 7 841,29 Eur.
6. Dūseikių socialinės globos namuose – 3 suaugusiam asmeniui su proto sunkia negalia,
iš jų 2 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 2 570,94 Eur.
7. Globos namuose „Užuovėja“ – 2 suaugusiems asmenims su proto negalia. Socialinės
globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 12 500,29 Eur.
8. Aknystos socialinės globos namuose – 1 asmenims su proto negalia. Socialinės globos
išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 6 312,40 Eur.
9. Padvarių socialinės globos namuose – 2 suaugusiems asmenims su proto negalia.
Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 11 644,20 Eur.
10. Stonaičių socialinės globos namuose – 3 asmenims su sunkia negalia, paslaugų
teikimas kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
11. Utenos socialinės globos namuose – 1 asmeniui su sunkia negalia, paslaugų teikimas
kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
Kitų rajonų socialinės globos įstaigose teikiamos paslaugos:
1. UAB „Senjorų namai“ – 1 senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia, paslaugų teikimas
kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
2. Blinstrubiškių socialinės globos namuose – 18 suaugusiems asmenims su negalia ir
senyvo amžiaus asmenims, iš jų 3 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per
2020 m. skirta 66 552,00 Eur.
3. Kaltinėnų parapijos senelių namuose – 17 suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo
amžiaus asmenims, iš jų 7 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m.
skirta 59 660,82 Eur.
4. VšĮ Lietuvos reabilitacijos ir slaugos centre – 5 asmenims su sunkia proto ir psichikos
negalia, iš jų 3 su sunkia negalia. Paslaugų teikimas kompensuojamas iš valstybės biudžeto,
2 asmenims su vidutine negalia socialinės globos išlaidoms finansuoti iš savivaldybės biudžeto per
2020 m. skirta 19 469,83 Eur.
5. Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ (buvę Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis) –
1 vaikui su proto negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta
10 052,64 Eur.
6. VšĮ Muniškių socialinės globos namuose – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų
teikimas kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
7. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centre „Prasmė“ – 13 asmenų su negalia, iš
jų 2 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2020 m. skirta 73 546,43 Eur.
8. VšĮ „Sveikatos metai“ – 1 asmeniui su vidutine negalia. Socialinės globos išlaidoms
kompensuoti per 2020 m. skirta 12 797,62 Eur.
9. VšĮ Adutiškių socialinės globos namuose – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų
teikimas kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
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10. VšĮ „Senolių namai“ – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų teikimas
kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
11. VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre – Socialinės globos išlaidoms
kompensuoti per 2020 m. skirta 1 987,10 Eur.
12. UAB „Remedas“ – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų teikimas kompensuojamas
iš valstybės biudžeto.
Savivaldybė už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą valstybiniuose
ir kitų rajonų socialinės globos namuose iš savivaldybės biudžeto 2020 m. skyrė 390 590,98 Eur.
Savivaldybė už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą valstybiniuose
ir kitų rajonų socialinės globos namuose asmenims su sunkia negalia iš valstybės biudžeto 2020 m.
skyrė 170 673,98 Eur.
Šeimynoms finansuoti per 2020 metus skirta 14 174,92 Eur.

2020 M. PRADĖTOS TEIKTI SOCIALINĖS PASLAUGOS
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38 diagrama. 2020 m. pradėtos teikti socialinės paslaugos

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS
BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti buvo skirta 48 055 Eur valstybės ir 8 720 Eur savivaldybės lėšų. Finansuotos
5 visuomeninės organizacijos, kurios teikė paslaugas, organizavo veiklas 249 rajono neįgaliesiems,
25 jų šeimos nariams.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyriui skirta
6 865 Eur. Projekto tikslinė grupė – 26 psichikos ir kompleksinę negalią turintys asmenys. Projektą
vykdė 2 darbuotojai ir finansininkas, dirbantys pagal darbo sutartis.
Organizacijos vykdytos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla;
VšĮ LASS Šiaurės rytų centrui po papildomo finansavimo skirta 16 368 Eur.
Per 2020 m. paslaugas gavo 85 asmenys. Paslaugas teikė 5 projekto vykdytojai.
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Organizacija vykdė šias veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Šias paslaugas gavo 28 regėjimo neįgalieji,
panaudota 4 000 Eur.
2. Individuali pagalba neįgaliajam. Per metus asmeninio asistento paslaugas gavo
85 regėjimo neįgalieji, iš jų 1 vaikas su regėjimo negalia, veiklai skirta 9 868 Eur.
3. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose,
klubuose. Paslaugas gavo 11 projekto dalyvių, veiklai skirta 2 500 Eur.
Kelmės rajono neįgaliųjų draugijai po papildomo finansavimo skirta 20 542 Eur.
Organizacija vykdė veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Veiklai skirta ir panaudota 12 958 Eur, dalyvavo
55 asmenys.
2. Individuali pagalba neįgaliajam. Per metus paslaugas gavo 19 neįgaliųjų. Veiklai skirta
ir panaudota 5 140 Eur.
3. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose,
klubuose. Veiklai skirti ir panaudoti 2 255 Eur. Paslaugas gavo 9 neįgalieji.
5. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugas gavo 12 asmenų. Veiklai skirti ir
panaudoti 189 Eur.
Viešajai įstaigai Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrui skirta 5 000 Eur.
Paslaugas teikė vienas veiklų vykdytojas, projektą administravo 3 darbuotojai. Paslaugas
gavo 10 klausos negalią turinčių neįgaliųjų. Klausos negalią turintys 10 asmenų gavo neįgaliųjų
dienos užimtumo paslaugas, panaudota 3 385 Eur, 10 gavo individualią pagalbą, panaudota
1 615 Eur.
Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubui „Diabetas ABC“ skirta 8 000 Eur.
Paslaugas gavo 33 asmenys, iš jų 20 neįgaliųjų, 13 šeimos narių. Paslaugas teikė
6 projekto vykdytojai.
Organizacija vykdė šias veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Veiklai skirti ir panaudoti 5 776 Eur, paslaugas
gavo 14 neįgaliųjų.
2. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose,
klubuose. Kelmės diabeto klubo mišraus saviveiklinio kolektyvo „Viltis“ veikloje dalyvavo
10 asmenų. Veiklai skirti ir panaudoti 2 124 Eur.
3. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugas gavo 13 asmenų. Veiklai skirti ir
panaudoti 100 Eur.
Nuo 2017 m. kovo 1 d. pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai
Kelmės rajone“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Veikloms vykdyti skirta
170 352,86 Eur, įkurti Bendruomeniniai šeimos namai. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki
2020 m. gruodžio mėn. pabaigos paslaugos buvo suteiktos 1084 Kelmės rajono gyventojams.
Kelmės rajone gyvenantys asmenys ir jų šeimos nariai gavo:
1. Psichosocialinės pagalbos paslaugas 2017 m. – 72, 2018 m. –146 asmenys; 2019 m. –
164 asmenys; 2020 m. – 135 asmenys;
1.1. Individualias psichologo konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams
2017 m. – 8, 2018 m. – 49 asmenys; 2019 m. – 115 asmenų; 2020 m. – 187 asmenys;
1.2. Individualias psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems
krizines situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams 2017 m. – 42, 2018 m. –
97 asmenys; 2019 m. – 6 asmenys; 2020 m. – 92 asmenys;
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1.3. Grupines konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams 2017 m. – 12,
2018 m. – 27 asmenys; 2019 m. – 38 asmenys; 2020 m. – 18 asmenų;
1.4. Grupines psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems krizines
situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams 2017 m. – 12, 2018 m. – 48 asmenys,
2019 m. – 52 asmenys; 2020 m. – 27 asmenys;
2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugas:
2.1. Mokymus šeimos ir įsipareigojimų derinimo klausimais 2017 m. – 28, 2018 m. –
239 asmenys; 2019 m. – 137 asmenys; 2020 m. – 87 asmenys;
3. Pavėžėjimo paslaugą 2017 m. – 50, 2018 m. – 68 asmenys, 2019 m. – 71 asmuo,
2020 m. – 53 asmenys.
4. Vaikų priežiūrą 2017 m. – 7, 2018 m. – 1 asmuo, 2019 m. – 1 asmuo, 2020 m. –
6 asmenys.
2019 m. gruodžio mėn. gautas papildomas finansavimas ir pradėtos teikti asmeninio
asistento paslaugos asmenims su judėjimo ir kompleksine negalia. 2020 m. asmeninio asistento
paslaugas gavo 4 neįgalūs asmenys.
2020 metų pabaigoje Kelmės rajone buvo akredituoti 6 vaikų dienos centrai, kuriuose
teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams. Prašymus buvo pateikę ir buvo akredituoti:
Budraičių bendruomenės vaikų dienos centras, Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinis vaikų
dienos centras Kelmėje, Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras Užventyje, Lietuvos
samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras „Draugystė“, Lietuvos samariečių
bendrijos Kelmės skyriaus Vaikų dienos centras „Samarietukas“, Kelmės rajono socialinių
paslaugų centro Vaikų dienos centras „Parama“. Nuo 2021 m. vaikų dienos centruose planuojama
teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas 140 Kelmės rajono vaikų.
BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu
Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
tvarkos aprašas, reglamentuojantis būsto pritaikymą neįgaliesiems.
Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius
elementus, keičiant neįgaliesiems nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai
su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus.
Pareiškėjas – neįgalusis ar jo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos
savivaldybės socialinis darbuotojas.
Prašymų priėmimo terminas einamųjų metų laikotarpiu 2020-02-06 Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-152 „Dėl 2020 metais būsto pritaikymo
neįgaliesiems prašymų priėmimo termino nustatymo“ nustatytas iki balandžio 1 d.
2020 m. Kelmės rajono savivaldybėje būsto pritaikymo eilėje laukė 4 neįgalieji.
2020 metais pritaikytas vienas būstas Kelmės mieste.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, konkursą
dėl būstų pritaikymo asmeniui su negalia laimėjo UAB Kelmės vietinis ūkis.
2020 metais pritaikant būstą neįgaliems asmenims (suaugusiems) panaudota 5 779,98 Eur,
iš jų 3 467,98 Eur valstybės biudžeto ir 2 312,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
Vadovaujantis 2019 m. birželio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo
pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybei
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buvo skirtos lėšos vaiko su sunkia negalia būstui pritaikyti ir aprūpinti sensorinėmis priemonėmis.
Tačiau 2020 metais nebuvo gautas nė vienas prašymas neįgalaus vaiko būstui pritaikyti ir (ar)
aprūpinti sensorinėmis prekėmis.
ASMENS GEBĖJIMŲ PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS
VERTINIMAS
Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimų įstatymai, kuriais buvo reformuotas veiksnumo
instituto teisinis reglamentavimas – pakeista asmens veiksnumo ribojimo samprata ir
akcentuojama, kad asmens veiksnumo ribojimas yra kraštutinė priemonė, o siekiamybė yra
veiksnumo išlaikymas, sudarant asmeniui sąlygas gauti reikiamą pagalbą savo teisėms įgyvendinti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymu bei Kelmės
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir komisijos veiklos
nuostatų patvirtinimo“, nuo 2017 m. sausio 1 d. rajono savivaldybėje dirba Neveiksnių asmenų
būklės peržiūrėjimo komisija. 2020 m. įvyko 13 komisijos posėdžių. Peržiūrėta 77 neveiksnių
asmenų būklė, dėl kurių nutarta nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu priėmusį
teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo. Vykdant
komisijos veiklą bendradarbiauta su Kelmės rajono psichikos sveikatos centro gydytojais
psichiatrais, socialine darbuotoja, pirminės sveikatos priežiūros medicinos centrais, Kelmės rajono
socialinių paslaugų centru.
Per 2020 metus dėl asmens gebėjimų vertinimo pateikti 26 prašymai. Neveiksnių asmenų
komisija į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą kreipėsi dėl 77 asmenų gebėjimų įvertinimo.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS GLOBOJAMIEMS VAIKAMS
SULAUKUS PILNAMETYSTĖS
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-230 „Dėl
Globojamų vaikų parengimo savarankiškam gyvenimui tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo
patvirtinta globojamų vaikų parengimo savarankiškam gyvenimui tvarka, pagal kurią 3 mėn. prieš
globojamam vaikui sukaks 18 metų reikia sudaryti socialinės adaptacijos bendruomenėje planą
pagal planuojamą faktinę gyvenamąją vietą. Socialinės paramos skyrius yra parengęs socialinės
paramos ir socialinių paslaugų atmintinę globojamiems vaikams, su kuria supažindina vaiką
socialinės adaptacijos bendruomenėje plano sudarymo metu.
2020 m. globotiniams sudaryta 20 socialinės adaptacijos bendruomenėje planų, kuriuose
numatytos konkrečios veiklos (globėjų, globotinių, socialinių partnerių) padedant globotiniui
adaptuotis konkrečioje bendruomenėje, planuojant įsikūrimo išmokos lėšų tikslingą panaudojimą,
nurodant išsilavinimo, profesinius, darbinius tikslus, išsiaiškinant kylančias problemas, numatant jų
sprendimo būdus, terminus, vykdytojus. Planai peržiūrimi pasikeitus situacijai ar atsiradus
įsikūrimo išmokos panaudojimo poreikiui. 2020 m. kai kuriems globotiniams adaptacijos
bendruomenėje planai sudaryti antrą kartą.
SKYRIAUS VEIKLOS PROBLEMOS
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1. Nuolat keičiami teisės aktai, reglamentuojantys socialinę paramą ir socialines paslaugas,
užima daug darbuotojų dėmesio ir laiko jiems analizuoti, lyginti.
2. Nuolat didėja darbo krūvis, kiekvienais metais keičiasi socialinių paslaugų kainos,
rengiami sutarčių su paslaugų gavėjais pakeitimai.
3.Vykdant būsto pritaikymo neįgaliems asmenims funkciją, susiduriama su statybos rangos
darbus atliekančių organizacijų stoka rajone, dėl to pailgėja viešųjų pirkimų procedūros ir užsitęsia
būsto pritaikymo darbai.
4. Ekstremali situacija, paskelbtas karantinas trukdė organizuoti ir teikti socialines
paslaugas Liolių socialinės globos namuose, pritaikant būstą neįgaliesiems, vykdant neįgaliųjų
reabilitacijos projektų veiklas.
5. Rajono gyventojams trūksta vietų teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Asmenų,
pageidaujančių apsigyventi socialinės globos namuose, eilėje laukia 52 asmenys į Liolių socialinės
globos namus ir 5 į Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namus.

SVEIKATOS APSAUGA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas savo veikloje,
įgyvendindamas pavestas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Kelmės
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
Savivaldybės gydytojo uždavinys – dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir
savivaldybės sveikatos politiką. Savivaldybės gydytojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės
administracijos direktoriui.
Savivaldybės gydytojai Indrei Skirmantaitei išėjus motinystės atostogų, ją pavadavo
Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė.
Įgyvendindama sveikatos politiką rajone savivaldybės gydytoja bendradarbiavo su Kelmės
rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru, kitų savivaldybių gydytojais, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento
Kelmės skyriumi, Šiaulių teritorine ligonine, VšĮ Respublikine Šiaulių ligonine, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais, Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovais, Kelmės rajono savivaldybės administracijos skyrių darbuotojais, seniūnais, seniūnijų
socialinais darbuotojais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Savivaldybės gydytoja 2020 metais gavo 159 raštus ir prašymus.
Savivaldybės gydytoja 2020 metais:
 parengė 25 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus,
23 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimus;
 atliko įstaigų vertinimą ir nustatė jų atitiktį skaidrios įstaigos vardui gauti;
 vertino sveikatos priežiūros įstaigas pagal veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklius;
 parengė Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitą ir pateikė tvirtinti Savivaldybės tarybai;
 sudarė Kelmės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją;
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

126

 parengė 2020 metų Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiąją programą ir koordinavo jos vykdymą bei įgyvendinimą;
 organizavo susitikimus su gydymo įstaigų vadovais, Socialinių klausimų ir sveikatos
apsaugos komiteto nariais. Susitikimų metu buvo aptartos sveikatos priežiūros įstaigų problemos;
 dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos klausimams spręsti komisijos
veikloje;
 dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžiuose,
rengė pranešimus;
 dalyvavo įvairiuose pasitarimuose, darbo grupių, komisijų veiklose;
 vykdant infekcinių ligų profilaktiką rajone koordinavo DOTS kabineto veikimą
VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre;
 rengė įvairias ataskaitas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai;
 teikė informaciją į Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainę;
 dalyvavo rengiant ir įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės savižudybių prevencijos
2020–2022 metų programą;
 teikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl
teisės aktų projektų;
 nagrinėjo pacientų skundus ir vykdė kitas veiklas pagal pareigybės nuostatus ir kitus
nurodymus;
 kėlė kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
organizuojamuose mokymuose.
COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS VALDYMAS
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 buvo paskelbta
Valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos paplitimo –
pandemijos.
Kelmės rajono savivaldybėje buvo vykdomi konkretūs veiksmai pandemijai valdyti.
Kovo 13 d. sukviestas Kelmės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos
posėdis pirminei situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos aptarti ir dėl
pirmųjų prevencinių veiksmų organizavimo pandemijos plitimui stabdyti. Posėdžio metu buvo
nuspręsta aktyvuoti Kelmės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centrą. Komisijos
narių siūlymu nuspręsta aktyvuoti dvi Operacijų centro grupes: Informacijos valdymo ir
visuomenės informavimo bei Materialinio techninio aprūpinimo.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nurodymu nuo 2020 m. kovo 5 d.
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta gripo epidemija (Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. A-278 „Dėl gripo epidemijos
paskelbimo Kelmės rajono savivaldybėje“).
2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbtas karantinas.
Šalyje paskelbus karantiną ir daugėjant infekuotųjų naujuoju koronavirusu (COVID-19)
atvejų, sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
Aurelijaus Verygos nurodymu rekomenduota viešose vietose dėvėti medicinines kaukes, išskyrus
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vairuojant motorines transporto priemones. Taip pat rekomenduota viešose vietose, kur liečiami
daiktai, dėvėti vienkartines pirštines.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių
departamento Kelmės skyriaus duomenimis, 2020 m. balandžio 1 d. Kelmės rajone nustatytas
pirmasis koronavirusu užsikrėtęs asmuo.
2020 m. balandžio 6 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė
bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių centro poliklinika
dėl paslaugų teikimo viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems Kelmės rajono
pacientams Karščiavimo klinikoje.
Siekiant užkirsti kelią tolesniam COVID-19 plitimui, prevenciškai buvo tiriami
parduotuvių bei kitų prekybos vietų darbuotojai, tiesiogiai aptarnaujantys pirkėjus. Jiems
laboratoriniai tyrimai buvo atliekami sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo nustatyta prioriteto tvarka.
2020 m. birželio 2 d. Kelmės rajono rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-547 patvirtinta tvarka dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d.
įsakymu Nr. A-1026 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d.
įsakymo Nr. A-1357 redakcija) patvirtinto Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo
reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo 5.2 papunkčiu ir atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. liepos 3 d. raštą Nr. (19.6E-33)SD3558 ,,Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo“, Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu pavesta Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui pasirašyti
socialinių paslaugų teikimo sutartį su ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiomis
įstaigomis.
2020 m. rugsėjo 10 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-818 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus švietimo įstaigų
darbuotojams ištirti.
2020 m. rugsėjo 17 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-850 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus Vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams ištirti
testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 ig G/ Ig M“.
2020 m. spalio 5 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-959 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus „AMP Rapid
Test SARS-CoV-2 ig G/ Ig M“ kultūros įstaigų darbuotojams.
2020 m. spalio 5 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-960 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus „AMP Rapid
Test SARS-CoV-2 ig G/ Ig M“ Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams
ištirti.
2020 m. spalio 5 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-961 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus Kelmės–Šilalės
vyriausiosios rinkimų komisijos nariams ir rinkimų stebėtojams testais „AMP Rapid Test SARSCoV-2 ig G/ Ig M“.
2020 m. spalio 8 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-977 pavesta VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centro, VšĮ Kelmės bendrosios praktikos gydytojų centro, VšĮ Šaukėnų
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ambulatorijos, UAB šeimos klinikos „Vita sana“ direktoriams sudaryti 3 asmenų (bendrosios
praktikos slaugytojo, mobilaus punkto koordinatoriaus ir mobilaus punkto komandos padėjėjo)
mobilias laboratorinių tyrimų paėmimo komandas, kurios vyko dirbti į Šiaulių mobilų patikros
punktą.
2020 m. spalio 15 d. įsteigtas Kelmės rajono savivaldybės mobilus tyrimų punktas
Kaštonų g. 1, Naudvario kaime, Kelmės apylinkių seniūnijoje. Sudarytos 4 mobilios laboratorinių
tyrimų paėmimo komandos
Mobilaus punkto koordinatore paskirta Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus
vedėja. Punktas dirbo pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 10 val. Darbo laiko trukmė
buvo nustatoma atsižvelgiant į užsikrėtimo atvejų skaičių.
Nuo 2020 m. spalio 15 d. iki gruodžio 31 d. Kelmės rajono savivaldybės mobiliame tyrimų
punkte ištirti 1 832 asmenys.

36 pav. Kelmės rajono savivaldybės mobiliame tyrimų punkte dirbančios komandos
2020 m. spalio 15 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-999 pavesta Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui teikti nemokamas transporto
paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) užsikrėtusiems šių grupių asmenims:
1. neįgaliems asmenims, kurie:
1.1. yra pripažinti nedarbingais (nustatytas 0–25 proc. darbingumas);
1.2. yra pripažinti iš dalies darbingais (nustatytas 30–55 proc. darbingumas);
2. pensinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų
poreikių lygis;
3. Kelmės socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjams – šeimoms (asmenims), kurioms
(kuriems) teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ir (ar) taikoma atvejo
vadyba, bei senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims.
Kelmės rajono socialinių paslaugų centras suteikė transporto paslaugas:
 7 rajono gyventojams nuvykti į Šiaulių mobilų punktą COVID-19 tyrimui atlikti;
 1 rajono gyventoją, sergantį COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 5 kartus (iš
Užvenčio seniūnijos) vežiojo į UAB „Diaverum Lietuva“ kliniką dializės procedūroms atlikti;
 Asmenys, sergantys COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), buvo parvežti iš Kauno
klinikų ir VšĮ Mažeikių ligoninės į namus Kelmės rajone saviizoliuotis;
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 10 Kelmės rajono gyventojų, grįžusių iš užsienio, nuvežti į saviizoliacijos vietą.
2020 m. spalio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-1000 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus socialiniams
darbuotojams, atvejo vadybininkams, vaikų dienos centrų darbuotojams, globos centrų
darbuotojams, Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams (tirti testais „AMP Rapid
Test SARS-CoV-2 ig G/ Ig M“).
2020 m. spalio 27 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-1026 buvo pavesta Kelmės rajono gydymo įstaigoms atlikti greituosius testus prekybos vietų
darbuotojams ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams (tirti testais „AMP Rapid Test
SARS-CoV-2 ig G/ Ig M“).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2020 m. kovo
4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19)
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, VšĮ Kelmės ligoninė paskirta tretinio lygio
stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančia ASPĮ, organizuojančia ir
koordinuojančia paslaugų teikimą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. 2020 m. lapkričio 16 d.
VšĮ Kelmės ligoninėje pradėjo veikti COVID-19 poskyris, kuris įrengtas buvusiose Vaikų ligų
skyriaus patalpose. Suformuotas atskiras personalas. Įsteigta 10 lovų su deguonies koncentratoriais.
Taip pat sergantiems sunkesne COVID-19 infekcijos forma pacientams pagalba buvo teikiama
Reanimacijos, intensyviosios terapijos ir operacinės skyriuje. Šis skyrius iš VšĮ Respublikinės
Šiaulių ligoninės gavo 4 dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus.

37 pav. COVID-19 gydymo priemonės
2020 m. lapkričio 27 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-1140 visos Kelmės rajono gydymo įstaigos, teikiančios pirmines sveikatos priežiūros
paslaugas, įpareigotos sudaryti mobilias komandas COVID-19 liga sergantiesiems prižiūrėti
namuose.
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38 pav. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobili komanda
COVID-19 liga sergantiesiems prižiūrėti namuose
2020 m. gruodžio 14 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-1219 Kelmės rajono savivaldybės vakcinacijos koordinatore paskirta Reda Každailienė ir
vakcinaciją Kelmės rajone organizuojančia įstaiga VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centras.
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2020 m. Kelmės rajono savivaldybėje teikė
6 viešosios ir 2 privačios įstaigos.
40 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos Kelmės rajono savivaldybėje
Eil. Įstaigos pavadinimas
Įstaigos vadovas
Įstaigos adresas
Nr.
1.
VšĮ Kelmės ligoninė
Edita Brazienė
Nepriklausomybės g. 2,
Kelmė
2.
VšĮ Kelmės rajono pirminės
Vaiva Krasauskaitė
Nepriklausomybės g. 2,
sveikatos priežiūros centras
Kelmė
3.
VšĮ Kelmės rajono bendrosios
Rima Radzevičienė
A. Mackevičiaus g. 10,
praktikos gydytojų centras
Kelmė
4.
VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos Vida Pikutienė
J. Basanavičiaus g. 6,
priežiūros centras
Tytuvėnai
5.
VšĮ Šaukėnų ambulatorija
Dalė Leliukienė
Mokyklos g. 4, Šaukėnai
6.
VšĮ Kelmės rajono psichikos
Rokas Laurinaitis
Vytauto Didžiojo g. 23,
sveikatos centras
Kelmė
7.
UAB šeimos klinika „Vita sana“ Diana Vaitiekūnienė
Laisvės Gynėjų a. 6A,
Kelmė
8.

Antano Jokšo šeimos sveikatos
centras

Antanas Jokšas

Vilties g. 2, Užventis

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikė Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras (Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, direktorė Lina Balčiūnienė).
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2019 m. sausio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracija pasirašė ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0009 „Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ sutartį Nr. 12.
Bendra projekto išlaidų vertė – 249 655,21 Eur. Įgyvendinant projektą buvo numatyta įsisavinti
229 412,91 Eur struktūrinių fondų lėšų, 18 277,36 Eur Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų,
1 964,97 Eur projekto partnerio privačių lėšų. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems
didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“.
Pagrindinis projekto tikslas – padidinti Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą tikslinės teritorijos
gyventojams.
Uždavinys – įgyvendinant šias veiklas: atlikti paprastojo remonto darbus Kelmės rajono
pirminės sveikatos priežiūros centre, Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centre, Kelmės rajono
bendrosios praktikos gydytojų centre, A. Jokšo sveikatos centre, Kelmės rajono psichikos sveikatos
centre, įsigyti reikiamą medicininę įrangą, baldus, kompiuterinę įrangą ir tikslines transporto
priemones
Įgyvendinus projektą atnaujinta Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro,
Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro, Šaukėnų ambulatorijos, Kelmės rajono bendrosios
praktikos gydytojų centro, A. Jokšo sveikatos centro infrastruktūra: atlikti patalpų remontai, įsigyta
įranga vaikų ligų ir vyresnio amžiaus asmenų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai
diagnostikai, įsigyti reikalingi baldai ir tikslinės transporto priemonės. Kelmės rajono psichikos
sveikatos centre suremontuotas ir įrengtas opioidų kabinetas, įsigyta reikalinga įranga.

39 pav. Įsigytos tikslinės transporto priemonės

40 pav. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre atlikti remonto darbai
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLA
2020 metais Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo renginius,
vykdė akcijas, skaitė pranešimus, rengė ir publikavo straipsnius.

41 pav. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla
2020 metais Visuomenės sveikatos biure suorganizuotos 6 neatlygintos kraujo donorystės
akcijos, kuriose dalyvavo 282 donorai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio
ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 kovo 18 d. sprendimu „Dėl
bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais“, bendradarbiaujama su
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentu bei vykdoma medicininėkarantininė kontrolė dėl COVID-19 ligos Būtingės–Rucavos ir Kalvių–Meitenės pasienio
punktuose.
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal priemonę Nr. 08.4.2ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ nuo 2018 m. įgyvendina projekto
„Gyventojų sveikatos stiprinimas“ veiklas, skirtas vaikų, senjorų ir neįgaliųjų sveikatai stiprinti ir
gerinti. Karantino metu mokymai vyko nuotoliniu būdu, dėmesys buvo skirtas psichinei sveikatai
stiprinti, fiziniam aktyvumui skatinti ir sveikatai palankiai mitybai formuoti.
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Siekdamas gerinti ir stiprinti gyventojų psichinę sveikatą, vykdydamas funkciją
„Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos gerinimas: emocinį psichologinį atsparumą
stiprinančių programų, mokymo ir konsultavimo paslaugų organizavimas savivaldybės
gyventojams“, Kelmės visuomenės sveikatos biuras vykdė mokslu ir praktikos įrodymais pagristas
veiklas:
 teikė ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias
medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, paslaugas;
 teikė priklausomybių ligų konsultanto paslaugas rizikingai alkoholį vartojantiems
asmenims ar jų šeimos nariams. 2020 metais suteiktos 169 konsultacijos, konsultuoti 59 rajono
gyventojai;
 didino psichikos sveikatos kompetencijas įmonių darbuotojams organizuojant veiklas.
Dviejose Kelmės rajono savivaldybės įstaigose darbuotojams organizuoti 40 valandų mokymai,
kurių tikslas – ugdyti įmonių darbdavių ir jų atstovų (padalinių vadovų), įmonių darbuotojų saugos
ir sveikatos tarnybų specialistų kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos
veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti darbuotojų
psichikos sveikatą;
 stiprino mokyklų bendruomenės gebėjimus psichikos sveikatos srityje – organizavo
mokymus / supervizijas mokyklos bendruomenių komandoms. Mokymų tikslas – stiprinti
darbuotojų gebėjimus visuomenės psichikos sveikatos srityje bei įgyvendinti psichikos ir elgesio
sutrikimų prevenciją bendrojo ugdymo mokyklose, identifikuoti problemas, kylančias bendrojo
ugdymo mokyklų bendruomenėse, atlikti jų analizes ir parengti bei pradėti taikyti rekomendacijas,
skirtas toms problemoms spręsti, taip pat gilinti mokyklų darbuotojų žinias psichikos sveikatos
srityje, taikant aktyvius mokymo metodus stiprinti socialines emocines kompetencijas, kurios
padėtų efektyviau spręsti asmeninius rūpesčius, gerintų kolektyvo emocinį foną bei užtikrintų
tinkamą įstaigoje besimokančių vaikų ir paauglių emocinio raštingumo ugdymą;
 teikė psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas. Paslaugos
teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų
gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis,
konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).
Prasidėjus antrajam karantinui bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybe, sveikatos
priežiūros įstaigomis biuro specialistės dirbo įsteigtame Kelmės rajono savivaldybės mobiliame
tyrimų punkte.
BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA
Bendruomenės sveikatos taryba, įgyvendindama Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių planą, finansavo priemones
atsižvelgdama į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, Kelmės rajono bendruomenės
sveikatos tarybos patvirtintus sveikatinimo veiklos prioritetus bei Savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos rodiklius.
2020 metais dėmesys skirtas užkrečiamųjų susirgimų prevencijai, asmens apsaugos
priemonėms, skirtoms Kelmės rajono savivaldybės sveikatos įstaigų medikams, įsigyti. Programos
lėšomis nupirkta gripo vakcina, skirta socialiniams ir lankomosios priežiūros darbuotojams.
Įgyvendinta pedikuliozės prevencijos programa.
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Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo per vandenį plintančių ligų ir tausoti aplinką,
sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Kelmės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. gegužės–rugsėjo mėn. vykdė Kelmės rajono
maudyklų vandens kokybės stebėseną. Tuo tikslu Visuomenės sveikatos biuras rinko ir analizavo
bei teikė visuomenei ir seniūnijoms informaciją apie maudyklų vandens kokybę.
Kelmės rajone yra įteisintos 6 maudyklos: Kražantės upės užtvanka Kelmės mieste, Giliaus
ir Bridvaišio ežerai Tytuvėnų mieste, Gauštvinio ežeras Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Šaukėnų
tvenkinys Šaukėnų seniūnijoje, Girnikų kaimo tvenkinys Užvenčio seniūnijoje. Maudyklų vandens
kokybės stebėsena iš dalies buvo vykdoma Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšomis.

42 pav. Maudyklos Kelmės rajone

Problemos:
Žmogiškųjų išteklių trūkumas. VšĮ Kelmės ligoninėje, VšĮ Kelmės rajono pirminiame
sveikatos priežiūros centre, VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centre, kaip ir
daugelyje Lietuvos gydymo įstaigų, viena iš pagrindinių problemų yra gydytojų specialistų
trūkumas, pensinis jų amžius. Gydymo įstaigų vadovai įvairiais būdais bando pritraukti specialistus
atvykti į Kelmės rajoną.
Svarbiausi pasiekimai:
1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos, gydymo ir kitų įstaigų susitelkimas
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijai valdyti.
2. 2020 m. spalio mėnesį įkurtas Kelmės rajono savivaldybės mobilus tyrimų punktas, kad
rajono gyventojams būtų patogu atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo
procedūrą.
3. Sėkmingai įgyvendinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
Prioritetinės veiklos kryptys, pagrindiniai uždaviniai 2021 metais:
1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos Kelmės rajono savivaldybėje
valdymas, prevencinių priemonių taikymas.
2. Naujų, trūkstamų gydytojų pritraukimas į Kelmės rajono gydymo įstaigas.
3. Įstaigų dalyvavimas projektinėse veiklose.
4. Tikslingas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų paskirstymas.
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CIVILINĖ SAUGA

Kelmės rajono savivaldybės duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti,
2020 metų ataskaita (toliau – ataskaita) parengta vadovaujantis Duomenų, reikalingų civilinės
saugos uždaviniams vykdyti savivaldybėms administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu,
patvirtintu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1-239 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266
„Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje,
kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus
reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1-504
„Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos
uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje, kaupimo, tvarkymo ir teikimo Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ ir 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-438 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 1-266
„Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje,
kaupimo, tvarkymo ir teikimo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie vidaus
reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
1. Ekstremalieji įvykiai, ekstremaliosios situacijos ir jų padariniai
Kelmės rajono savivaldybėje per 2020 m. užregistruota 17 ekstremaliųjų įvykių, susijusių
su likusiais nuo karo sprogmenimis (EĮ kriterijų sąrašo IV dalies „Kitas, pirmiau nepaminėtas
įvykis“ 14.6 punktas „rastas sprogmuo“), kiti, pagal turimus duomenis, 2020 m. rajone nutikę
įvykiai nesiekė ir neviršijo ekstremaliųjų įvykių sąraše nurodytų kriterijų.
Paskelbus ekstremaliąją situaciją šalyje, 2020 m. kovo 13 d. Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų komisijos posėdyje aktyvuota dalis Savivaldybės ES operacijų centro – Informacijos
valdymo ir visuomenės informavimo, Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir
palaikymo, Materialinio techninio aprūpinimo grupės, paskirtas operacijų vadovas. Situacijai
negerėjant, nuo 2020 m. kovo 23 d. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras
aktyvuotas visa sudėtimi ir privalėjo vykdyti numatytas funkcijas bei užduotis ekstremaliosios
situacijos metu (Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.
įsakymas Nr. A-344 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
aktyvavimo“).
2020 m. Kelmės rajono savivaldybėje konstatuotų ekstremaliųjų įvykių metu poreikio
evakuoti gyventojus nebuvo.
2. Ekstremalių situacijų komisija ir Ekstremalių situacijų operacijų centras
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2020 m. buvo suplanuoti 6 Ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – ESK) posėdžiai
prevenciniais klausimais, įvyko 10. Iš jų 4 posėdžiai buvo suorganizuoti dėl ekstremaliosios
situacijos skubių klausimų aptarimo, 3 iš jų nuotoliniu būdu.
Posėdžiuose buvo aptartos gamtinio pobūdžio, gaisrų prevencinės priemonės, nagrinėta, ar
civilinės saugos sistemos pajėgos, avarinės tarnybos ir kiti ūkio subjektai yra pasiruošę likviduoti
galimus ekstremaliuosius įvykius ar situacijas, buvo tvirtintos atskaitos, vertinimai, vertinama
situacija dėl koronaviruso pandemijos, priimami sprendimai, visi posėdžių metu priimti sprendimai
ir teikimai Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti.
Kelmės rajono savivaldybės ESK sudaro 18 narių, iš jų 18 yra išklausę civilinės saugos
kursus PAGD prie VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centre.
5 Komisijos nariams 2020 m. buvo planuotas civilinės saugos mokymo kurso tęstinis mokymas.
Dėl paskelbto karantino per ataskaitinius metus nė vienas ESK narys neišklausė civilinės saugos
mokymo kursų.
Per 2020 m. savivaldybės ESOC buvo aktyvuotas 1 kartą, paskelbus šalyje ekstremaliąją
situaciją. 2020-03-13 aktyvuota dalis Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro –
Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo, Administravimo ir elektroninių ryšių
organizavimo ir palaikymo, Materialinio techninio aprūpinimo grupės, paskirtas operacijų vadovas
(atsižvelgus į savivaldybės gydytojo darbo 0,5 etatu krūvį ir darbą ne vien savivaldybėje, pagal
ekstremaliosios situacijos sritį atitinkančius kriterijus pasiūlytas ir paskirtas Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės
skyriaus vedėjas). 2020 m. kovo 23 d. Kelmės rajone Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų
centras aktyvuotas visos sudėties ir privalėjo vykdyti numatytas funkcijas bei užduotis
ekstremaliosios situacijos metu:
 Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė – prognozuoti
ekstremaliosios situacijos eigą, jos padarinių pobūdį ir mastą, planuoti civilinės saugos priemones ir
gelbėjimo veiksmus, jų poreikį; vertinti susidariusią situaciją ir, suderinus su operacijų centro
koordinatoriumi, teikti ekstremaliųjų situaciją operacijų vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės
saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių ir kitų materialinių išteklių
panaudojimo susidariusios ekstremaliosios situacijos metu ir jos padariniams šalinti; teikti
materialinių ir žmogiškųjų išteklių poreikį Materialinio techninio aprūpinimo grupei; organizuoti ir
koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą
ir evakavimą; koordinuoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, civilinės saugos sistemos
pajėgų telkimą ir veiksmus; koordinuoti veiksmus ir keistis informacija su kitų institucijų operacijų
centrais, analizuodama, vertindama ir prognozuodama ekstremaliosios situacijos eigą rajone;
 Materialinio techninio aprūpinimo grupė – ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
nurodymu organizuoti būtinus materialinius ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus ekstremaliosios
situacijos metu, jos padariniams šalinti, valstybės, savivaldybės ir teritorinių valstybės institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ar ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti; organizuoti materialinių išteklių,
reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti ekstremaliosios situacijos metu, telkimą
gyventojams.
 Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo grupė – užtikrinti ESOC dokumentų
įforminimą ir tvarkymą; organizuoti, analizuoti ir vertinti informaciją ir duomenis apie
ekstremaliąją situaciją (renka ir registruoja informaciją apie ekstremaliąją situaciją, jos valdymą ir
padarinių šalinimą); surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie ekstremaliąją situaciją,
suderinusi su ESOC koordinatoriumi, perduoti ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
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perdavinėti ESK, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją
civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems šios sistemos subjektams; teisės aktų nustatyta tvarka
organizuoti gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ar ūkio subjektų
perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ekstremaliąją situaciją, galimus jos
padarinius, jų šalinimo priemones, apsisaugojimo būdus; rengti visuomenei informaciją apie
gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir
apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus; esant poreikiui organizuoti spaudos
konferencijas; vykdyti „karštosios linijos“ funkcijas.
 Administravimo ir elektroninių ryšių palaikymo grupė – užtikrinti ESOC darbo vietų
nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis; šio centro įrangos eksploatavimą ir
techninę priežiūrą; atsižvelgiant į ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoti ESOC ryšių,
duomenų perdavimo įrangos bei sistemų veiklą, užtikrinti tinkamą operacijų centro ryšių sistemų
būklę; užtikrinti ESOC elektroninės informacijos apsaugą; turimų ESOC informacinių sistemų
darbą.
Pradėjus veikti visos sudėties ESOC, pakeistas ekstremaliosios situacijos rajone vadovas
(atsisakius dėl per didelio darbo krūvio, tenkančio NVSC atstovui), juo paskirtas Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, jo nesant numatyta, kad ESOC vadovaus
savivaldybės gydytojas.
Bendri ESOC koordinatoriaus ir grupių vadovų pasitarimai buvo protokoluojami, ESOC
grupių darbas šios ekstremaliosios situacijos metu vyko įvairiomis formomis atskirose savivaldybės
administracinėse patalpose (kabinetuose), nuotoliniu būdu.
Per 2020 m. ESOC savo veiklą įformino 31 posėdžio protokolais. Iš viso ESOC narių yra
24, išklausę civilinės saugos kursus – 20, ataskaitiniais metais turėjo tobulinti civilinės saugos
kvalifikaciją 4 nariai. Pastarieji dėl ekstremaliosios situacijos mokymuose nedalyvavo.
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje slėptuvių nėra. Savivaldybės ESOC darbui vykdyti
yra pasirinkta savivaldybės administracinio pastato II aukšto salė, esant būtinumui, numatyta
galimybė ESOC nariams dirbti administracinio pastato rūsio patalpose. Tiek salėje, tiek rūsyje
numatytose patalpose, esant poreikiui, yra galimybė naudotis laidiniu telefonu, multimedijos
projektoriumi, spausdintuvu, prisijungti prie interneto ryšio.
3. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė, ekstremaliųjų situacijų valdymo
ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planai
Civilinės saugos funkcijos įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje 2020 m. buvo
vykdomas pagal 2018–2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, taip pat
pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 19 d. įsakymu Nr.
A-197 patvirtintą metų veiklos planą.
Buvo suplanuota 31 ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonė, iš jų esant didelei
rizikai – 19, vidutinei rizikai – 12, įvykdytos iš viso 28 priemonės, esant didelei rizikai – 35
netęstinės, 10 netęstinių priemonių esant vidutinei rizikai.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu
Nr. A-1143 patvirtintas rajono ESV planas (koreguotas 2015 m. pagal tais metais tikslintos
savivaldybėje galimų pavojų ir ES rizikos analizės rezultatus. Kelmės rajono savivaldybės galimų
pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atnaujinta ir 2018 m. II pusmečio pradžioje,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
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valstybės operacijų vadovo 2018-08-07 nurodymo Nr. 9D-47(1.14E) 2 punktą). Iš Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje vertintų 35 galimų pavojų 33 nustatyta nepriimtina rizika. Iš jų 1 – labai
didelės rizikos; 14 – didelės rizikos; 18 – vidutinės rizikos, likusiems 2 nustatytas priimtinas
pavojaus lygis.
Pakeitimai ir atnaujinimai padaryti apibendrinus turimus duomenis ir informaciją pagal
nustatytą metodiką. Šių pakeitimų pagrindu tikslintas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo
planas 2019 m. ir 2020 m. Kelmės rajono savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų
rizikos analizė 2020 m. peržiūrėta, bet dėl ekstremaliosios situacijos šalyje naujai neatlikta,
atsižvelgus į Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininko nuomonę (žodinę), numatyta atlikti
2021 metais bei pasitelkti PAGD ŠPGV nešališkus specialistus.
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje nėra ūkio subjektų, kurie turėtų rengti išorės
avarijų likvidavimo planus.
4. Tarpusavio pagalbos planai (sutartys) su gretimomis ir kitomis savivaldybėmis, ūkio
subjektais ir kitomis įstaigomis
Kelmės rajono savivaldybė su 6 gretimomis savivaldybėmis (Tauragės, Telšių, Šiaulių,
Raseinių, Šilalės, Radviliškio rajonų) yra pasirašiusi sutartis ir parengusi tarpusavio pagalbos
planus. Tiek kiekvienų metų pradžioje, tiek ir per metus tikslinami jų priedai, koreguojama juose
nurodytų duomenų informacija.
Yra sudarytos 6 preliminarios sutartys dėl pagalbos pasitelkimo ekstremaliųjų įvykių ir
ekstremalių situacijų metu, taip pat sudarytos veikiančios sutartys su kitomis įstaigomis, ūkio
subjektais. Sutartys yra peržiūrimos ir, reikalui esant, pratęsiamos.
5. Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybos ir civilinės saugos mokymas darbo vietoje,
civilinės saugos pratybos rajono ūkio subjektuose, įstaigose
Įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės 2020 m. civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų
2018–2020 m. prevencijos priemonių planą, buvo ruošiamasi kompleksinėms civilinės saugos
pratyboms, tačiau, paskelbus karantiną, civilinės saugos pratybos buvo planuojamos, bet
neorganizuojamos, o ir negalimos esant aukščiausiam ekstremaliosios situacijos parengties lygiui.
Vykdant Kelmės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų
2020 metų civilinės saugos mokymo planą 2020 m. gruodžio 1 d. Kelmės rajono savivaldybėje
vyko civilinės saugos mokymai rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Darbuotojai turėjo galimybę civilinės saugos žinias
pasitikrinti, atnaujinti nuotoliniu būdu. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-1150 mokymus organizuoti buvo pavesta Redai
Žalandauskienei, vyriausiajai specialistei, vykdančiai civilinės saugos ir mobilizacijos funkcijas
rajone. Netradicinė žinių pasitikrinimo forma pasirinkta atsižvelgus į ekstremaliosios situacijos
ribojamas galimybes: žinių pasitikrinimo testas-klausimynas įkeltas į rajono savivaldybės interneto
svetainės www.kelme.lt dalį „Civilinė sauga ir mobilizacija“, išsiųstas skyrių vedėjams,
nepriklausantiems skyriams ir atskiras deleguotas valstybės sritis koordinuojantiems specialistams,
seniūnijų seniūnams; žinioms atnaujinti pateiktos nuorodos; užpildytus testus darbuotojai siuntė
atsakingam už civilinę saugą specialistui elektroniniu paštu; pasibaigus mokymams rajono
savivaldybės interneto svetainėje paviešintas testo teisingas sprendimų variantas. Civilinės saugos
mokymuose dalyvavo 186 asmenys. Nedalyvavo mokymuose dėl nedarbingumo, atostogų, kt.
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priežasčių 23 darbuotojai.

6. Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais
2020 m. vasario 2 d. buvo patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės gyventojų civilinės ir
priešgaisrinės saugos švietimo renginių grafikas. Grafike buvo numatyta 19 priemonių, dėl
ekstremaliosios situacijos jų visų įgyvendinti nebuvo galimybės. Rajono savivaldybės interneto
tinklalapyje www.kelme.lt skelbtos rekomendacijos, straipsniai, patarimai, atmintinės gyventojams
civilinės saugos tematika.
Per 2020 m. buvo konsultuoti Kelmės rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai civilinės
saugos klausimais, su jais nagrinėtas metinių civilinės saugos veiklos priemonių planavimas ir
vykdymas, ekstremaliųjų situacijų valdymo planų tikslinimas ir koregavimas, kolektyvinių
apsaugos statinių aprūpinimo planavimas, aptarti pasikeitę civilinės saugos teisės aktai, jų
reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai. Rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kelme.lt,
vietos spaudoje skelbta informacija apie su civiline sauga susijusią veiklą rajone. Viešinti ir dalinti
parengti spausdinti lankstinukai, plakatai, rekomendacijos civilinės saugos tematika. Parengtos
atmintinės ir metodinės rekomendacijos ūkio subjektams, jos publikuojamos Kelmės rajono
savivaldybės interneto svetainės www.kelme.lt skiltyje „Civilinė sauga“.
Siekiant tinkamai informuoti gyventojus apie civilinę saugą, paskelbtą ekstremaliąją
situaciją dėl COVID-19 (koronoviruso infekcijos), parengta ir savivaldybės interneto svetainėje
publikuota apie 90 informacinių pranešimų. Vykdyti pasitarimai dėl įstaigų veiklos organizavimo
esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai.
Gruodžio mėn. nuotoliniu būdu organizuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos
personalo civilinės saugos 2 valandų trukmės mokymai.
Kita reikiama civilinės saugos informacija, rekomendacijos, planai, grafikai buvo
skelbiami rajono savivaldybės interneto puslapyje.
7. Civilinės saugos klausytojų mokymas
Buvo suplanuota, kad 2020 m. PAGD prie VRM UGM Civilinės saugos mokymo centro
organizuojamų civilinės saugos mokymų programą išklausys 7 asmenys, 25 klausytojai privalės
išklausyti civilinės saugos mokymo programą Šiaulių APGV organizuojamuose mokymo kursuose.
Dėl ekstremaliosios situacijos šalyje civilinės saugos mokymuose nedalyvauta.
8. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų civilinės saugos būklė
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.
A-156 patvirtino Kelmės rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų kompleksinių (planinių) civilinės
saugos būklės patikrinimų planą, tačiau dėl ekstremaliosios situacijos patikrinimai buvo atidėti IV
ketvirčiui (2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. A-373).
Įgyvendinant minėtą planą, atlikti 7 kompleksiniai civilinės saugos būklės patikrinimai
lapkričio mėnesį šiose įstaigose ir ūkio subjektuose: VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos
gydytojų centre, Kelmės „Kražantės “ progimnazijoje, Kelmės r. Pakražančio gimnazijoje, Kelmės
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r. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje, UAB „Litesko“ filiale „Kelmės šiluma“, VšĮ Kelmės
ligoninėje, BĮ Liolių socialinės globos namuose. Jų civilinės saugos būklė ir atitiktis civilinę saugą
reglamentuojantiems teisės aktams įvertinta taip: VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų
centras vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga
susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Civilinės saugos būklė
vertinama gerai. Rekomenduota įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą parengti pagal
galiojančius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus patvirtintų rengimo metodinių rekomendacijų reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir
apie tai raštu informuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių; Kelmės „Kražantės
“ progimnazija vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga
susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Kadangi nerasta duomenų
apie paskutinį atliktą patikrinimą, vertinimas neįvardytas. Vykdyta konsultacinio pobūdžio
patikrinimo procedūra. Rekomenduota įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą parengti
pagal galiojančius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus patvirtintų rengimo metodinių rekomendacijų (paskutinė redakcija)
reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir apie tai raštu informuoti Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorių; Kelmės r. Pakražančio gimnazija vykdo Lietuvos Respublikos civilinės
saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose
nustatytus reikalavimus. Kadangi nerasta duomenų apie paskutinį atliktą patikrinimą, vertinimas
neįvardytas (vykdyta konsultacinio pobūdžio procedūra). Rekomenduota įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą parengti pagal galiojančius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintų rengimo metodinių
rekomendacijų (paskutinė redakcija) reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir apie tai raštu informuoti
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių; Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis
vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga susijusiuose
(poįstatyminiuose) teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Civilinės saugos būklė vertinta gerai.
Rekomenduota įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą parengti pagal galiojančius
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
patvirtintų rengimo metodinių rekomendacijų (paskutinė redakcija) reikalavimus iki 2021 m. kovo
2 d. ir apie tai raštu informuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių; UAB
„Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ vykdo Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose
su civiline sauga susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Kadangi
nėra duomenų apie paskutinį atliktą patikrinimą, vertinimas neįvardytas, atlikta konsultacinio
pobūdžio patikrinimo procedūra. Rekomenduojama įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą
parengti pagal galiojančius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus patvirtintų rengimo metodinių rekomendacijų (paskutinė redakcija)
reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir apie tai raštu informuoti Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorių; VšĮ Kelmės ligoninė vykdo ne visus Lietuvos Respublikos civilinės
saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose
nustatytus reikalavimus. Būklė, atsižvelgus ir į esamą ekstremaliąją situaciją šalyje, dėl ko nebuvo
įgyvendintos numatytos priemonės, vertinta patenkinamai. Rekomenduota įstaigos ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą parengti pagal galiojančius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintų rengimo metodinių
rekomendacijų reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir apie tai raštu informuoti Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktorių. Atkreiptas dėmesys, kad įstaigoje kiekvienais metais turi
būti įgyvendinamos ir įforminamos priemonės, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais: Civilinės
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saugos pratybos (stalo, funkcinės) ([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [2] 3 punktas, 9.4
papunktis), pratybų rengimą patvirtinantys dokumentai ([2] 13 punktas), 2 akademinių valandų
civilinės saugos mokymai darbo vietoje ([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [3] 20 punktas;
vadovas ir jo įgalioti asmenys turi išklausyti (Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 1 priede
nustatytų kategorijų asmenys ([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas; [3] 7, 10, 23 ir 25 punktai),
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo 2 priede nustatytų kategorijų asmenys) civilinės saugos
mokymo programos kursą ir turėti galiojančius pažymėjimus ([1] 16 straipsnio 3 dalies 4 punktas;
[3] 7, 10, 23 ir 25 punktai)); BĮ Liolių socialinės globos namai vykdo Lietuvos Respublikos
civilinės saugos įstatyme ir kituose su civiline sauga susijusiuose (poįstatyminiuose) teisės aktuose
nustatytus reikalavimus. Kadangi nerasta oficialių duomenų apie paskutinį atliktą patikrinimą,
vertinimas neįvardytas (vykdyta konsultacinio pobūdžio patikrinimo procedūra). Rekomenduota
įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą parengti pagal galiojančius Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintų rengimo
metodinių rekomendacijų (paskutinė redakcija) reikalavimus iki 2021 m. kovo 2 d. ir apie tai raštu
informuoti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių. Atkreiptas dėmesys, kad
įstaigoje kiekvienais metais turi būti įgyvendinamos ir įforminamos priemonės, vadovaujantis
galiojančiais teisės aktais: civilinės saugos pratybos (stalo, funkcinės) ([1] 16 straipsnio 3 dalies 4
punktas; [2] 3 punktas, 9.4 papunktis; pratybų rengimą patvirtinantys dokumentai ([2] 13 punktas;
įstaigos darbuotojų mokymo planas ir Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas yra civilinės
saugos dokumentai ir tvirtinami atskirai pagal galiojančius teisės aktus ([3] 33 punktas), taip pat
privalu atnaujinti rizikos analizę ([7] 29 punktas) bei tikslinti įstaigos ekstremaliųjų situacijų
valdymo planą ([6] 10 punktas) nustatytais terminais.
Pastebėjimas: teisės aktuose galėtų būti įrašoma nuostata, jog esant ekstremaliai situacijai
patikrinimai nevykdomi.
9. Kolektyvinės apsaugos statiniai
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje yra numatyti 36 kolektyvinės apsaugos statiniai
(KAS): 36 parinkti apsisaugoti gyventojams ekstremaliųjų situacijų atvejais; 14 – ūkio subjektų ir
kitų įstaigų, kurios užtikrina gyvybiškai svarbių paslaugų tiekimą gyventojams. Specialiuoju ženklu
pažymėti visi KAS. 2020 m. minimalus KAS apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius rajone
siekė 8487 (bendras gyventojų skaičius 2020 m. sausio 1 d. buvo 29 565, iš jų vaikų iki 7 metų –
1350, neįgaliųjų – 4180).
Atsižvelgus į ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos atvejį, 2020 m. atnaujinta
Kelmės rajono savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos (GEK) sudėtis, nariais
paskiriant rajono seniūnijų seniūnus, taip pat įstaigų, kurios tiesiogiai būtų reikalingos evakuacijos
metu, vadovus, iš viso 18 narių. Patikslinti GEK nuostatai, pirmininku numatytas su
pažeidžiamiausiu kontingentu daugiausia funkcijų vykdantis ir valdantis duomenis Socialinės
paramos skyriaus vedėjas. Komisija peržiūrėjo ir numatė bei sudarė gyventojų surinkimo, tarpinių
evakavimo, priėmimo punktų sąrašus. Dėl reikalingų priemonių bei svarbių paslaugų teikimo
evakuojamiems ar evakuotiniems asmenims galimybių paliko „atvirą, neišspręstą klausimą“, nes
KAS valdytojai nėra aprūpinti ir apsirūpinę materialiniais ištekliais (čiužiniais, miegmaišiais,
medikamentais ir kitomis reikalingomis priemonėmis).
Pastebėjimas: esant poreikiui laikinai apgyvendinti evakuotus gyventojus rajono
savivaldybės pajėgumai būtų riboti, nes lėšų aprūpinti materialiniais ištekliais laikino
apgyvendinimo, kolektyvinės apsaugos statinius, suteikiant bent minimalias sąlygas
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apgyvendinamiesiems, nėra skiriama. Sandėliavimo ar apsaugos priemonių rezervo kaupimo
patalpų taip pat nėra numatyta.

10. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemų būklė
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje (seniūnijose) 2020 m. pradžioje buvo 6
centralizuoto valdymo sirenos: Šaukėnų – 1, Tytuvėnų – 1, Kražių – 1, Užvenčio – 1, Kelmės
miesto – 2. Už centralizuoto valdymo sirenų techninę priežiūrą yra atsakinga savivaldybė.
Sirenų techninė būklė nėra gera, vykdant jų priežiūrą atkreiptas dėmesys į nusidėvėjimo
lygį. 2019 m. Savivaldybės civilinės saugos būklės patikrinimo metu, kurį vykdė Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento ŠPGV specialistai, nustatyta, jog turimos sirenos neatitinka
laikmečio ir būtina jas atnaujinti.
Kelmės rajono savivaldybė 2020 m. gruodžio mėn. atnaujino turimą perspėjimo sistemą 1
sirena (ji skirta Liolių seniūnijos gyventojams perspėti). Su Vaidoto Sipavičiaus įmone dėl Kelmės
rajono savivaldybės gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistemos valdymo įrangos
priežiūros ir remonto darbų paslaugų yra sudaryta 3 metų sutartis.
Kelmės rajono savivaldybės administracija turi leidimą tiesiogiai prisijungti prie
Gyventojų perspėjimo ir informavimo informacinės sistemos. Jos veikimo patikrą 2020 m. testiniais
bandymais kiekvieną savaitę vykdė atsakingas už civilinę saugą darbuotojas, taip pat, atsižvelgus į
esamą situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos ir į PAGD rekomendaciją, 2020 m. II pusmetį buvo
paskirtas pakaitinis asmuo šiai funkcijai atlikti nesant pagrindinio darbuotojo.
Pastebėjimas: yra poreikis atnaujinti turimas sirenas, įsigyti naujų, nes turimos sirenos
nusidėvėjusios, perspėjimo galingumo diapazonas per mažas, vienos papildomos sirenos įrengimas
problemos neišsprendžia iš esmės.
11. Civilinės saugos funkcijai atlikti savivaldybėse skirtų valstybės ir savivaldybių biudžeto
asignavimų panaudojimas
Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų savivaldybei
valstybės perduotai civilinės saugos funkcijai įgyvendinti skirta 16 950, 29 Eur, į biudžetą grąžinta
0 Eur; kitoms išlaidoms skirtų lėšų panaudota: prekėms ir paslaugoms –1679,37 Eur, perspėjimo
sistemų eksploatavimo ir techninės priežiūros išlaidoms – 900 Eur; gyventojams šviesti ir mokyti –
710,88 Eur, asmeninės apsaugos priemonėms – 1259,46 Eur.
Savivaldybės administracijos direktoriaus lėšų rezerve buvo 68 970 Eur, panaudota
22 958,01 Eur. Iš savivaldybės biudžeto skirta 3500 Eur gyventojų perspėjimo sistemai atnaujinti.
Dėl patirtų išlaidų, susijusių su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso
(COVID-19) ligos likvidavimu ir jos padarinių šalinimu, kompensavimo kreipėsi BĮ Kelmės rajono
savivaldybės vaiko ir gerovės centras, BĮ Liolių socialinės globos namai, BĮ Kražių
M. K. Sarbievijaus kultūros centras, BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras. Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-607 sudaryta
komisija.
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41 lentelė. Patirtų išlaidų esant ekstremaliai situacijai kompensavimas Kelmės rajono įstaigoms
Įstaigos pavadinimas
BĮ Kelmės rajono savivaldybės vaiko
ir šeimos gerovės centras
BĮ Liolių socialinės globos namai
BĮ Kražių M. K. Sarbievijaus
kultūros centras
BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų
centras
Savivaldybės administracija

Kompensuota suma, Eur
843,4
1747,8
493,5
4454,9
58160.35

Patalpų
pritaikymas
izoliuotis,
asmenų
izoliavimas,
apsaugos ir
medicininės
priemonės,
transportavimo
išlaidos.
Iš viso:

12. Bendros išvados ir pasiūlymai dėl civilinės saugos uždavinių savivaldybėse vykdymo tobulinimo
Siūloma gerinti gyventojų pasiruošimą ekstremaliesiems įvykiams, ekstremaliosioms
situacijoms, švietimą, didinti lėšas civilinės saugai, kaupti apsaugos priemonių rezervą.

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMAS

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė reikalinga siekiant skatinti
efektyviau veikti vaiko gerovės užtikrinimo srityje, naikinti tarpžinybinius barjerus tarp
savivaldybėje veikiančių švietimo pagalbą, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių
savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, jas telkti norint sudaryti palankias sąlygas
vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti
gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius yra atsakingas už pagalbą vaikams nuo
gimimo iki 18 metų ir asmenims iki 21 metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų
ugdymosi poreikių, bei jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, vykdydamas savo funkcijas, siekia
tokių tikslų:
•
didinti pagalbą ir paslaugas bei jų kokybę visoms vaikus auginančioms šeimoms
savivaldybėje, stiprinti tėvystės įgūdžius, atsakomybę;
•
stiprinti komandinį darbą teikiant pagalbą ir paslaugas vaikams bei jų tėvams;
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•
naikinti tarpžinybiškumą, didinti empatiją ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu vaiku,
kiekviena šeima.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriaus 2020 metų veikla ir rezultatai
1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (toliau – TBK) užtikrino šeimoms,
auginančioms vaikus, informacijos prieinamumą apie Kelmės rajone teikiamas paslaugas:
 Kelmės rajono savivaldybės interneto puslapyje nuolat naujinta ir papildyta
informacija apie Kelmės rajone teikiamas paslaugas vaikams ir jų tėvams (globėjams,
rūpintojams);
 parengta skrajutė apie pagalbą šeimoms. Skrajutė platinama Kelmės rajono
seniūnijose, ugdymo, gydymo įstaigose. Skrajutėje pateikta trumpa informacija apie paslaugą ir
nurodyti įstaigų, kurios teikia šias paslaugas, kontaktiniai duomenys;
 2020-02-17 dalyvauta susitikime su ugdymo įstaigų socialiniais pedagogais,
pristatytas šeimos konferencijos metodas.
2. TBK vykdė paslaugų poreikio ir prieinamumo stebėseną:
 2020-08-26 dalyvauta tarpinstituciniame pasitarime, kuriame taip pat dalyvavo
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone specialistai, mobilios
komandos specialistai, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai, socialiniai
darbuotojai darbui su šeimomis. Pasitarime aptarta esama vaiko teisių apsaugos situacija Kelmės
rajone, teikiamos paslaugos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams), naujų paslaugų
poreikis, glaudesnio bendradarbiavimo galimybės;
 2020-02-06 dalyvauta Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių
apsaugos tarybos posėdyje. Aptarta Kelmės rajone teikiama pagalba vaikams, kurie turi elgesio ir
emocijų sutrikimų, bei jų atstovams pagal įstatymą, problemos, su kuriomis susiduria pagalbos
specialistai, ir psichinės sveikatos prevencija Kelmės rajone;
 2020-06-04 dalyvauta susirinkime su seniūnais. Aptartos galimybės seniūnijose skirti
patalpas mediacijos paslaugoms teikti, pasiūlymai paslaugų plėtros planui rengti;
 2020-12-01 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl dalyvavimo projekte naujoms
programoms, priemonėms darbui su vaikais ir šeimomis diegti.
3. TBK nuolat teikė pagalbą institucijoms, mažino tarpžinybinius barjerus:
 teikta metodinė pagalba seniūnijų tarpinstitucinių grupių pirmininkams dėl
prevencinės pagalbos organizavimo vaikams ir šeimoms seniūnijose;
 teikta pagalba mokykloms sprendžiant vaiko gerovės klausimus;
 2020-01-28 dalyvauta ugdymo įstaigų direktorių pasitarime. Aptartos naujovės vaiko
teisių apsaugos srityje, įsigaliojusios nuo 2020-01-01;
 2020-01-30 dalyvauta Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos vaiko gerovės komisijos
posėdyje dėl berniuko netinkamo elgesio ugdymo įstaigoje. Aptartos pagalbos galimybės
koreguojant berniuko elgesį ir teikiant galimą pagalbą jo šeimai;
 2020-02-25 su pagalbą vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą teikiančiais
specialistais dalyvauta tarpinstituciniuose komandiniuose mokymuose;
 dalyvauta dviejuose tarpinstituciniuose pasitarimuose dėl globėjų (rūpintojų) paieškos
aktyvinimo (2020-06-09, 2020-08-24);
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 2020-07-27 dalyvauta pasitarime dėl pagalbos šeimai ir ugdymo įstaigos veiksmų
įvertinimo;
 2020-09-08 dalyvauta susitikime su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriaus Kelmės rajone specialistais, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atvejo
vadybininkais, socialiniais darbuotojai darbui su šeimomis, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės
centro atstovais. Susitikime aptarta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
pažyma, glaudesnio bendradarbiavimo galimybės ir globėjų (rūpintojų) paieškos aktyvinimo
klausimai;
 2020-09-16 dalyvauta Kelmės rajono savivaldybės šeimos komisijos posėdyje. Aptarti
klausimai: Kelmės rajone organizuojamos prevencinės programos ir kitos priemonės kūdikių
besilaukiančioms moterims ir tėvams, auginantiems vaikus iki vienerių metų amžiaus, padedančios
užkirsti kelią socialinės rizikos veiksnių atsiradimui bei smurto artimoje aplinkoje prevencija
Kelmės rajone ir pagalba nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims;
 organizuotos tarpinstitucinės supervizijos, kuriose dalyvavo 2 grupės po 10
specialistų, teikiančių pagalbą vaikams ir jų tėvams. Įvyko 5 susitikimai (2020-09-25, 2020-10-12,
2020-11-06, 2020-11-17, 2020-12-01);
 2020-11-25 dalyvauta Šiaulių apskrities tarpžinybiniame pasitarime, kur buvo aptarti
vaikų globos (rūpybos) klausimai, bendradarbiavimo problemos.
4. TBK vykdė Savivaldybės vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas:
 suorganizuoti 8 Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos
posėdžiai, posėdžių metu svarstyti 22 klausimai. Daugiausia svarstyta klausimų dėl vaikams
minimalios priežiūros priemonės ir koordinuotos pagalbos skyrimo;
 skirta koordinuota pagalba 10 vaikų, 1 vaikui koordinuota pagalba pratęsta;
 minimalios priežiūros priemonės skirtos 2 vaikams;
 skirtas privalomasis ikimokyklinis ugdymas 2 vaikams;
 organizuotas vaiko minimalios priežiūros priemonės planų sudarymas – 2;
 organizuotos vaiko minimalios priežiūros priemonės planų peržiūros – 7.
5. TBK aktyvino prevencinį darbą su vaikais ir šeimomis:
 2020-09-11 suorganizuotas tarpinstitucinis pasitarimas nepilnamečių nusikalstamumo
prevencijos klausimais, kuriame dalyvavo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelmės rajono policijos komisariato atstovė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus
Kelmėje atstovai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
atstovė, jaunimo reikalų koordinatorė. Susitikimo metu buvo numatyta prevencinė priemonė dėl
nepilnamečių rūkymo viešosiose vietose;
 inicijuota prevencinė pagalba vaikams – 11;
 organizuoti pasitarimai dėl pagalbos vaikams – 12.
6.
TBK dalyvavo darbo grupėse:
 dalyvauta atvejo vadybos posėdžiuose – 11;
 dalyvauta koordinuotos pagalbos atvejo vadybos posėdžiuose – 4;
 dalyvauta Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose – 4;
 dalyvauta Komisijoje gautam skundui tirti (2020-09-02, 2020-11-26);
 dalyvauta Socialinio būsto komisijos 5 posėdžiuose (2020-09-02, 2020-09-23,
2020-10-13, 2020-10-20, 2020-10-29).
7.
TBK ruošė dokumentus laikinajai priežiūrai tėvų prašymu nustatyti ir nutraukti:
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 parengta įsakymų dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo – 19;
 parengta įsakymų dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu nutraukimo – 10.
8.
TBK ruošė dokumentus laikinajai globai (rūpybai) nustatyti:
 parengta įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo – 13;
 parengta įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nutraukimo – 64;
 parengta teikimų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo – 6.
9. TBK aktyviai dalyvavo tobulinant teisės aktus:
 dalyvauta 3 nuotoliniuose pasitarimuose su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos atstovais minimalios priežiūros priemonės, koordinuotos pagalbos teikimo
klausimais;
 2020-09-10 dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovais, aptartos teisės aktų nesuderinamumo problemos;
 2020-09-29 dalyvauta susitikime su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga, aptartas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių darbo laukas,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo problemos, teikiant pagalbą vaikams ir jų atstovams pagal
įstatymą;
 2020-12-02 dalyvauta nuotoliniame pasitarime dėl teisės aktų suderinamumo, kuriame
dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių
atstovai;
 teiktos pastabos Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo
pakeitimų projekto, Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo pakeitimų projekto.
TBK pasiūlymai:
1. Siekiant stiprinti specialistų, dirbančių vaiko minimalios priežiūros srityje,
kompetencijas, organizuoti mokymus Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
nariams, mokyklų Vaiko gerovės komisijų nariams, vaiko minimalios priežiūros priemones
vykdantiems asmenims.
2. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimą koordinuojančių institucijų ir kompleksiškai
teikiančių pagalbą vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įstaigų specialistams, plėtojant jų
kompetencijas.
TARPINSTITUCINĖ GRUPĖ
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu
Nr. A-1165 buvo patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės (toliau –
Tarpinstitucinė grupė) sudėtis. Tarpinstitucinę grupę sudaro 12 narių, atsakingų už socialinių
paslaugų organizavimą ir (ar) vaiko ir šeimos gerovę, švietimą, sveikatos priežiūrą: seniūnų,
VVTAĮT teritorinio skyriaus atstovo, policijos pareigūnų, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros,
švietimo įstaigų atstovų. Tarpinstitucinės grupės pirmininkė – Virginija Čerkauskienė,
tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.
Tarpinstitucinės grupės paskirtis – aptarti tarpinstitucinius klausimus, susijusius su
pagalbos šeimoms planavimu, stebėsena ir plėtra, prevencinių priemonių planavimu ir
įgyvendinimu, pagalbos šeimoms poreikių vertinimu, bendruomenės, bendruomeninių ir
nevyriausybinių organizacijų telkimu bendram darbui su šeimomis Kelmės rajono savivaldybėje.
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2020 metais įvyko du Tarpinstitucinės grupės susitikimai, kurių metu buvo aptarti 2 klausimai.
Pirmame nuotoliniame susitikime buvo aptartas švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų plėtros poreikis Kelmės rajono savivaldybėje. Susitikimo metu buvo nustatytos 3
trūkstamos paslaugos: šeimos mediacijos, šeimos terapijos, vaikų ir paauglių psichiatro
konsultacijų. Antro susitikimo metu aptarti nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos klausimai,
buvo numatyta prevencinė priemonė dėl nepilnamečių rūkymo viešosiose vietose.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija)
per metus organizavo 8 posėdžius, kuriuose svarstė 22 klausimus, daugiausia susijusius su
koordinuotos pagalbos skyrimu vaikams nuo gimimo iki 18 metų (11 prašymų), minimalios
priežiūros priemonių taikymu (7 prašymai 7 vaikams), privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo
(2 vaikams).
Dviem vaikams buvo skirtos minimalios priežiūros priemonės. Abiem vaikams buvo skirta
viena minimali priežiūros priemonė – lankytis pas specialistus (socialinį pedagogą ir psichologą).
Abiejų vaikų atstovams pagal įstatymą buvo skirta pagalbos priemonė – lankytis pas psichologą
vaikų auklėjimo klausimais.
Prašymus dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo pateikė Telšių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatas ir Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas. Dėl koordinuotai
teikiamų paslaugų skyrimo vaikams ir jų atstovams pagal įstatymą kreipėsi ugdymo įstaigos ir
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Kelmės rajone.
Kelmės rajone gyvenantys nepilnamečiai, neturintys amžiaus, nuo kurio atsako pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą ir Lietuvos Respublikos administracinių susižengimo
kodeksą, daugiausia padarė administracinio nusižengimo pažymių turinčių veikų – tai smulkios
vagystės, alkoholio vartojimas, elektroninių cigarečių vartojimas ir laikymas, netinkamas elgesys
viešosiose vietose. Vienas nepilnametis, neturintis 16 metų, padarė 3 baudžiamojo nusižengimo
požymių turinčias veikas (vagystes).
Komisijai buvo pateiktos 2 vykdytų minimalių priežiūros priemonių ataskaitos ir
3 koordinuotai teikiamų paslaugų ataskaitos.
Buvo parengtos 7 išvados dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo, 2 išvados dėl
minimalios priežiūros priemonės užbaigimo, 2 administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl
minimalios priežiūros priemonių skyrimo, 10 įsakymų projektų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų
skyrimo, 1 įsakymo projektas dėl koordinuotos pagalbos pratęsimo, 2 įsakymų projektai dėl
privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo.

JAUNIMO VEIKLA

Kelmės rajone yra 15 veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Prie kaimo
bendruomenių aktyviai veikia 8 neformalios jaunimo grupės.
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2020 m. sausio 20 d. Kelmės profesinio rengimo centre vyko diskusija apie mokyklos
prisijungimą prie Lietuvos moksleivių sąjungos. Susitikime pristatyti LMS tikslai, uždaviniai,
veiklos bei kita naudinga informacija.
Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Judam“
Kovo 12 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė
Vaida Samušienė susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos projekto „Judam“ JGI koordinatore Šiaulių apskrityje Jūrate Sabaite. Aptartas projekto
„Judam“ įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje. Šio projekto tikslas – mažinti nedirbančių,
nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, Užimtumo tarnyboje neregistruotų 15–29 m. amžiaus
jaunuolių skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones,
atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.
Susitikime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė A. Kvintufelienė, Probacijos
tarnybos Kelmės skyriaus specialistės, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinės
darbuotojos ir atvejo vadybininkės, Kelmės kultūros centro Jaunimo skyriaus specialistė
G. Paliulienė.
2020 m. rugsėjo 22 d. antrai kadencijai perrinkta Kelmės rajono mokinių savivaldų
informavimo centro pirmininkė Miglė Laurinavičiūtė.
2020 m. gruodžio 16 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos suorganizuotas
pristatymas nuotoliniu būdu „Žinios, kurių neteks nešioti ant pečių – tarptautinės ir nacionalinės
mobilumo programos“. Pristatymą parengė Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros
konsultantė Neringa Sendriūtė, ji supažindino su Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso
galimybėmis. Jauniems žmonėms paaiškintos savanorystės galimybės Lietuvoje ir užsienyje,
kalbėta apie vietinę ir tarptautinę savanorystę.
2020 m. jaunimo veikloms finansuoti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 3 000 Eur, iš jų
jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai – 3000 Eur.
Per 2020 m. buvo paremtos 6 jaunimo projektų iniciatyvos, projektinei veiklai skirta
3 000 Eur. Projektinėse veiklose dalyvavo 231 jaunuolis.
42 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės jaunimo projektų finansavimo konkurso
lėšų panaudojimas
Rodikliai
2018 m.
2019 m.
2020 m.
Jaunimo projektams skirta
6990 Eur
3698 Eur
3000 Eur
lėšų ir gauta paraiškų
14 paraiškų
10 paraiškų
6 paraiškos
Paskirstytos lėšos 2020 m.
Eil.
Suma
Organizacija ir projekto pavadinimas
Nr.
(Eur)
1.
Kelmės rajono Vaiguvos jaunimo bendruomenės „Lyderiai“ projektui
500
„Aktyvus laisvalaikis augina žmogų!“
2.
Kelmės stalo teniso klubo „Topsas“ projektui „Vikrusis kamuoliukas – 10“
500
3.

Kelmės anglų kalbos klubui „ABC“ projektui „Antras blynas“

500

4.
5.

Kražių bendruomenės projektui „Jaunimo teatro stovykla“
Kelmės tinklinio sporto klubo „Rūta“ projektui „Sportuokime kartu!“

500
500
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6.

Kelmės rajono Šaltenių kaimo bendruomenės „Šaltenių pašvaistė“ vaikų ir
jaunimo stovyklai „Gyvenkime aktyviau!“
Iš viso

500
3000

Kelmės rajono savivaldybėje per 2020 m. akredituota 1 organizacija – Liolių socialinės
globos namai. Kelmės rajono savivaldybė yra priskirta Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjungai „Jaunimo apskritasis stalas“, kuri bendradarbiauja su Kelmės viešąja
Žemaitės biblioteka. Savanoriškoje veikloje dalyvavo 1 asmuo, kuris atliko ilgalaikę savanorystę.
Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos dėl COVID-19 pandemijos 2020 m. veiklos
plano nepavyko visiškai įgyvendinti, teko atsisakyti kai kurių suplanuotų veiklų ir renginių.
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SENIŪNIJŲ VEIKLA

Informacija apie Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms skirtas ir jų
panaudotas lėšas

43 lentelė. Valdymo lėšų panaudojimas 2018–2020 m. Kelmės rajono savivaldybės seniūnijose
(tūkst. Eur)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kelmės
sen.
Kelmės
apyl. sen.
Tytuvėnų
sen.
Tytuvėnų
apyl. sen.
Užvenčio
sen.
Kražių
sen.
Šaukėnų
sen.
Pakražanč
io sen.
Liolių sen.
Kukečių
sen.
Vaiguvos
sen.
Iš viso:

2020 m.
išleista
iš viso:

11,9

10,6

22,2

2,8

0,1

2,1

13,5

12,5

16,5

2,9

0,3

4,5

1,5

0,4

19,9

14,4

18,3

2,5

0,4

7,6

1,5

8,6

9,8

11,0

0,4

3,8

2,2

12,2

13,7

13,7

1,1

0,3

4,4

2,0

14,6

10,5

14,1

2,9

0,3

5,6

13,5

14,9

17,5

2,0

0,3

9,3

9,1

13,6

1,3

10,8

12,0

16,0

30,8

9,0

14,4

8,8

9,0

153,90 125,50

ruočių
išlaidos
Materia
liojo turto
paprastojo remonto
išlaidos
Kvalifi
kacijos
kėlimo
išlaidos
Kitų prekių
ir paslaugų
įsigijimo
išlaidos
Ilgalai
kio turto
įsigiji
mo išlaidos

2019 m.
išleista
iš viso:

Transporto
išlaikymas
Informacinių
techno
logijų prekių
ir paslau
gų įsigiji
išlaidos
mo
Komandi-

1.

2018 m.
išleista
iš viso:

Komu
nali-nių
paslaugų
įsigiji
mo išlaidos
paslau
Ryšių

Eil.
Seniūnijos
Nr. pavadinimas

gų įsigijimo
išlaidos

Iš jų

5,2

12,0

0,1

3,9

2,9

2,1

0,1

2,6

1,5

0,4

0,2

2,5

1,5

0,1

0,2

4,1

1,5

1,5

0,1

0,2

2,0

1,5

8,2

1,7

0,1

0,5

0,2

3,1

1,4

0,3

2,7

2,4

0,1

0,3

0,2

1,7

4,6

0,2

3,1

2,1

0,1

4,2

0,2

4,6

1,5

1,8

0,1

2,8

2,7

0,1

0,2

0,2

5,0

1,5

25,1

0,7

0,3

3,4

2,1

0,1

0,3

0,2

3,3

14,7

182,4

18,0

3,0

48,2

19,7

0,7

8,4

1,8

38,0

44,6

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų valdymo išlaidos sudarė
182,4 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m. 125,5 tūkst. Eur, seniūnijų valdymo išlaidos padidėjo
56,9 tūkst. Eur.
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas (44,6 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen.: iš viso – 2 942,72 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad
L15 Gen 1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis /Krepšys/Office2019HB/Dock/DVD – 2
vnt. (kaina 1471,36 Eur/vnt.).
Kelmės sen.: iš viso – 11 999,57 Eur, tai automobilis VW TAURAN.
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Kukečių sen.: 1 471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15 Gen 1
Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis /Krepšys/Office2019HB/Dock/DVD.
Liolių sen.: 1 471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15 Gen 1
Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis /Krepšys/Office2019HB/Dock/DVD.
Tytuvėnų sen.: iš viso – 1471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15
Gen 1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis /Krepšys/Office2019HB/Dock/DVD –
1471,36 Eur.
Pakražančio sen.: iš viso – 4 611,36 Eur, tai katilas Antara K-25 – 1236,00 Eur, įvadas į
vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemą prie seniūnijos administracinio pastato, Centro g. 1,
Grinių k., Pakražančio sen. – 1 904,00 Eur, nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15 Gen
1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro /kilimėlis/Krepšys/Office2019HB /Dock/DVD – 1471,36 Eur.
Vaiguvos sen.: iš viso – 14728,15 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris LenovoThinkPad
L590, Intel Core i3-8145U/Windows10Pro/4GB/Office 2019HB/krepšys – 797,39 Eur, kompiuteris
ThinkCentre M920z AIO 23.8" Intel Core i5-9400/16GB/512GB/Office 2019HB/wri
klaviatūra+pelė/kilimėlis – 1399,36 Eur, automobilis HYUNDAI TUCSON, VIN.
Nr. KM8J23A40HU492272 – 11 999,00 Eur, mobilusis telefonas SAMSUNG Galaxy S10 –
532,40 Eur.
Užvenčio sen.: iš viso – 1 471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15
Gen 1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis /Krepšys/Office2019HB/Dock/ DVD.
Tytuvėnų apyl. sen.: 1 471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15
Gen 1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis/Krepšys/Office2019HB/ Dock/ DVD.
Šaukėnų sen.: iš viso – 1 399,37 Eur, tai kompiuteris ThinkCentre M920z AIO 23.8" Intel
Core i5-9400/16GB/512GB/Office 2019HB/wri klaviatūra+pelė/kilimėlis – 1 399,37 Eur.
Kražių sen.: iš viso – 1471,36 Eur, tai nešiojamasis kompiuteris Lenovo ThinkPad L15
Gen 1 Ryzen 3 Pro4450U/16GB/W10Pro/kilimėlis/Krepšys/Office2019HB/Dock/DVD.
Valdymo išlaidų skolas (1,9 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen.: iš viso – 197,92 Eur, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos –
20,74 Eur, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 177,18 Eur.
Vaiguvos sen.: skolų nėra.
Tytuvėnų apyl. sen.: iš viso – 466,17 Eur, iš jų: komunalinės paslaugos – 7,65 Eur
(komunalinių atliekų tvarkymas), transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos –
458,52 Eur.
Šaukėnų sen.: iš viso – 83,78 Eur, iš jų: komunalinės paslaugos – 83,78 Eur.
Pakražančio sen.: iš viso – 22,39 Eur už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Kražių sen.: nėra.
Tytuvėnų sen.: iš viso – 188,97 Eur, iš jų: komunalinės paslaugos (už elektros energiją –
79,55 Eur, vietinė rinkliava – 109,42 Eur).
Užvenčio sen.: iš viso – 1,74 Eur už komunalines paslaugas.
Kukečių sen.: nėra.
Liolių sen.: nėra.
Kelmės sen.: iš viso – 370,03 Eur už komunalines paslaugas (elektra ir šildymo ir karšto
vandens sistemų priežiūra).
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44 lentelė. Komunalinio ūkio lėšų panaudojimas 2018–2020 m. seniūnijose
(tūkst. Eur)
2020 metų išlaidos:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13,4

4,1

2,7

82,1

18,3

117,7

2,8

45,9

174,9
103,8
135,0

114,3
107,8
103,8

3,1
0,1
0,5

65,0

69,3

313,3

335,0

57,4

49,5

66,2

171,50

135,7

258,1

126,0

106,9

188,1
127,6
127,5
75,7

64,3
76,0
70,7
66,2
58,8
48,3
32,2
31,9
35,8
1332,1 1250,8 1327,00

ilgalaikio
turto
įsigijimas

4.

41,8

295,6

kitos
prekių ir
paslaugų
išlaidos

3.

Kelmės apyl.
sen.
Tytuvėnų sen.
Tytuvėnų apyl.
sen.
Užvenčio sen.
Kražių sen.
Šaukėnų sen.
Pakražančio
sen.
Liolių sen.
Kukečių sen.
Vaiguvos sen.
Iš viso:

146,7

2018 m. 2019 m. 2020 m.

transporto
išlaikymas

2.

Kelmės sen.

Mokėtinos
sumos
2020-12-31

gatvių
apšvietimas

1.

Seniūnijos
pavadinimas

darbo
užmokestis
ir socialinio
draudimo
įmokos

Eil. Nr.

22,6

95,6

28,3

26,8

21,9

6,6

24,7

126,4

6,7

5,9

16,9

42,3

55,1
53,6
53,5

7,5
11,9
5,6

8,5
5,1
2,8

26,5
22,7
32,4

16,7
14,5
9,5

0,6

32,7

4,6

6,1

16,9

9,0

0,3

46,0
28,2
12,6
569,8

5,2
3,5
2,3
111,5

2,9
1,8
0,8
63,1

15,8
13,2
13,7
305,2

0,8
1,6
6,4
277,4

2,9

0,2
13,2

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų komunalinio ūkio išlaidos
sudarė 1 327,0 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m. (1 250,8 tūkst. Eur), seniūnijų komunalinio ūkio
išlaidos padidėjo 76,2 tūkst. Eur.
Kitų prekių ir paslaugų išlaidas sudaro: ryšių paslaugos, komunalinių reikmenų
įsigijimas, išlaidos už vandentiekį ir kanalizaciją, ilgalaikio turto remontas, gyvenamųjų vietovių
viešasis ūkis (gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra ir remontas, sniego valymas, šiukšlių išvežimas,
pakelių šienavimo darbai, medžių kirtimas, parkų, kapinių priežiūra ir kiti darbai).
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas (277,4 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen.: iš viso – 21 900,17 Eur, iš jų: įrengtas įvažiavimas į kiemą ir atnaujinta
kiemo danga, įrengtas pėsčiųjų takas silpnaregiams Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmės m. –
21 400,17 Eur; Šaltenių mokyklos pastato padalinimo projektavimo darbai – 500,00 Eur.
Tytuvėnų apyl. sen.: iš viso – 42 343,33 Eur, iš jų: įsigyta motorinė krūmapjovė STIHL PS
460C-EM – 800,00 Eur, du šilumos siurbliai Nordis orion – 1600,00 Eur, prikabinamas greideris –
5 000,00 Eur, įrengti nuotekų valymo įrenginiai Draugystės g. 39, Kiaunorių k., už 4 598,51 Eur ir
Parko g. 3, Johampolio k., už 11 992,31 Eur, atliktas Budraičių vaiko dienos centro remontas už
14 352,54 Eur, taip pat prie Mockaičių kultūros namų pastato įrengtas žmonėms su negalia
įvažiavimo pandusas už 3 999,97 Eur.
Tytuvėnų sen.: iš viso – 126 421,03 Eur, Tytuvėnų m. Bridvaišio ežero paplūdimio
pritaikymas žmonėms su negalia – 72 458,59 Eur, viešasis konteinerinis tualetas (su sumontavimu
ir apdaila), gręžtinių pamatų įrengimas pritaikytas neįgaliesiems (Aušros g. 16, Tytuvėnai, Kelmės
r. sav.) – 25 178,00 Eur. Viešųjų erdvių paslaugų stotelė prie Bridvaišio ežero (Aušros g. 16,
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Tytuvėnai) – 10 967,44 Eur. Traktoriaus priekaba Caselli 6 t. – 9 970,00 Eur, variklis MVG D24391 (traktoriui MTZ-82, valst. Nr. 46-71 LI) – 4 300,00 Eur, sniego verstuvas – 2 100,00 Eur,
motorinis pjūklas STIHL MS 261 – 647,00 Eur, motorinė krūmapjovė STIHL FS 460 C-EM –
800,00 Eur.
Kražių sen.: iš viso 14 490,56 Eur, vandens gręžinio ir vandens tiekimo sistemos įrengimas
(Kražių kapinėse) – 7 290,25 Eur, Kražių sen. Petrališkės kultūros namų stogo dalies remontas –
7 200,31 Eur.
Šaukėnų sen.: iš viso – 9 500,00 Eur, iš jų: socialinio būsto Dubėnų g. 8, Dubėnų k.,
Šaukėnų sen., Kelmės r. sav., remontas – 9 500,00 Eur.
Pakražančio sen.: iš viso – 8 993,00 Eur, tai putų termoplastas (Žalpių bendruomenės namų
remontas) – 3 388,00 Eur, prikabinamas greideris– 5 000,00 Eur, termoplastinių putų įpūtimas į
sieną (Žalpių bendruomenės namų remontas) – 605,00 Eur.
Vaiguvos sen.: iš viso – 6 348,00 Eur, iš jų projektinių pasiūlymų, reikalingų dokumentų,
techninio darbo projekto rengimas (Administracinio pastato Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Vaiguvos
sen., Kelmės r. sav., padalinimas į dvi patalpas) – 1 750,00 Eur, traktoriaus priekaba Palazoglu HM
1-4.5, gam. Nr. 3627 – 4 598,00 Eur.
Užvenčio sen.: iš viso – 16 737,46 Eur, iš jų: modulinis namelis Minupių bendruomenės
poreikiams – 4 999,54 Eur, krūmapjovė FS 460 C-EM – 789,30 Eur, Užvenčio skvero apšvietimo
atnaujinimas – 4 948,90 Eur, socialinio būsto, esančio Kražių g. 6, Užvenčio m., Kelmės r. sav.,
remontas – 5 999,72 Eur.
Kelmės sen.: iš viso – 28 316,44 Eur, iš jų: traktoriaus T-25 kabina – 750,00 Eur,
krūmapjovė STIHL FS 460 C-EM, 2 vnt. – 1 600,00 Eur, traktoriukas Stiga park Pro 740 –
9 999,00 Eur, žolės smulkintuvas – 5 000,00 Eur, viešųjų erdvių paslaugų stotelė Draugystės parke
Kelmės m. – 10 967,44 Eur.
Kukečių sen.: iš viso – 1 598,00 Eur, tai motorinė krūmapjovė STIHL FS 460 – 2 vnt.
Liolių sen.: iš viso – 764,10 Eur, tai krūmapjovė 545RX.
Komunalinio ūkio išlaidų skolas (13,2 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen.: iš viso – 22,58 Eur už komunalines paslaugas.
Tytuvėnų apyl. sen.: iš viso – 2 781,44 Eur, iš jų: už komunalines paslaugas – 2 553,10 Eur
(komunalinių atliekų tvarkymas – 1 037,12 Eur, elektros energijos tiekimas – 1 515,98 Eur), už
transporto išlaidas – 228,34 Eur.
Tytuvėnų sen.: iš viso – 2 733,36 Eur, iš jų: už komunalines paslaugas – 2 586,95 Eur,
gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 146,41 Eur.
Kražių sen.: iš viso – 55,56 Eur, iš jų: už elektros energiją – 44,95 Eur, vietinė rinkliava –
10,61 Eur.
Šaukėnų sen.: iš viso – 529,24 Eur, už komunalines paslaugas – 529,24 Eur.
Užvenčio sen.: iš viso – 3 066,54 Eur, iš jų: už komunalines paslaugas – 1 225,43 Eur,
gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos – 1 841,11 Eur.
Kukečių sen.: iš viso – 16,43 Eur už komunalines paslaugas.
Liolių sen.: iš viso – 310,83 Eur už komunalines paslaugas.
Kelmės sen.: iš viso – 2 920,58 Eur, iš jų: už gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidas –
1 800,48 Eur, už komunalines paslaugas – 1 120,10 Eur.
Pakražančio sen.: iš viso – 559,58 Eur už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Vaiguvos sen.: iš viso – 180,13 Eur už elektros energiją.
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KELMĖS SENIŪNIJA

1. Statistiniai duomenys
Kelmės seniūnijos plotas – 875,24 ha. 2021 m. sausio 1 d. Kelmės seniūnijoje gyvenamąją
vietą buvo deklaravęs 7981 asmuo (118 mažiau negu 2020 m. sausio 1 d.). Gyventojų mažėjimas
susijęs tiek su emigracija, tiek su natūraliu gyventojų skaičiaus mažėjimu, nes per praėjusius metus
gimė tik 50 kūdikių, o mirė 121 asmuo. Iš viso 2020 m. Kelmės kapinėse palaidoti 258 žmonės (9 iš
jų kolumbariume).
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų dokumentų išdavimas ir
notariniai veiksmai
2020 m. Kelmės mieste buvo užpildytos 555 atvykimo deklaracijos ir 116 išvykimo
deklaracijų, išduota 530 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 26 sprendimai dėl
deklaravimo duomenų pakeitimo. Buvo patvirtinti 23 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, išduota 19 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą. Išduotos 9 pažymos gyvenamosios patalpos savininkams, 183 pažymos apie
šeimos sudėtį.
3. Leidimų išdavimas
Kelmės seniūnija, vykdydama tiesiogines ir perduotas funkcijas, 2020 m. išdavė
69 leidimus prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti renginius viešose vietose ir atlikti kasinėjimo
darbus viešojo naudojimo teritorijoje.
Atlikti notariniai veiksmai (įvairių dokumentų kopijų ir parašų tikrumo tvirtinimas)
92 kartus, išduotos 26 charakteristikos, patvirtinti 2 įgaliojimai.
4. Socialinės pašalpos
2020 m. Kelmės seniūnijos socialinių pašalpų skirstymo komisija 245 šeimoms skyrė
socialines pašalpas. Šioms šeimoms išmokėta 235,8 tūkst. Eur.
Už pašalpas 2020 m. Kelmės seniūnijoje savanoriškai talkininkavo 100 asmenų: tvarkė
aplinką, rinko šiukšles, kasė sniegą, dirbo kitus darbus, kuriems atlikti nereikia kvalifikacinių
gebėjimų.

10,8

5. Komunalinis ūkis
2020 m. Kelmės seniūnijai su papildomomis lėšomis skirta 101,7 tūkst. Eur.
Transportui išlaikyti panaudota 22,6 tūkst. Eur, degalams išleista 5,7 tūkst. Eur, miesto
viešajam
tualetui
[PROCENTAI]
išlaikyti –
tūkst. Eur.
47%
20%
5%
14%
transporto išlaikymas

gatvių apšvietimas

viešojo tualeto išlaikymas

kitos prekės ir paslaugos

39 diagrama. Komunalinio ūkio išlaidos, proc.
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Ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 28,3 tūkst. Eur, buvo pirkti: traktoriaus T-25 kabina –
0,7 tūkst. Eur, dvi krūmapjovės STIHL – 1,8 tūkst. Eur, traktoriukas „Stiga Park Pro“ – 9,9
tūkst. Eur, žolės smulkintuvas-mulčeris traktoriui „Belarus“ – 5,0 tūkst. Eur. Metų pabaigoje
Draugystės parke pastatyta viešųjų erdvių paslaugų stotelė – 10,9 tūkst. Eur. Ši stotelė suteiks
daugiau patrauklumo poilsio parkui ir Kražantės paplūdimiui.
Už 5,9 tūkst. Eur atlikti parko prie Kirchės žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, kurie
parodė, kad parke palaidojimų nėra, todėl atsirado galimybė parengti parko sutvarkymo projektą ir
paversti jį trumpalaikio poilsio vieta miesto gyventojams (kartu su Atgimimo aikštės sutvarkymo
projektu).
Už 2,4 tūkst. Eur sutvarkyta turgavietė Dariaus ir Girėno gatvėje: įrengta stoginė,
sužymėtos prekybos vietos.
Kalėdinės eglės ir šventiniam miesto papuošimui išleista 7,6 tūkst. Eur.
6. Gatvių apšvietimas
2020 m. seniūnija gatvėms apšviesti išleido 48,7 tūkst. Eur, iš jų 41,8 tūkst. Eur sumokėta
už elektros energiją ir 6,9 tūkst. Eur už apšvietimo tinklų remontą ir eksploataciją.
Stovėjimo aikštelėje prie bažnyčios įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė, kurioje vienu
metu gali būti įkraunami du elektromobiliai.
7. Kelių transporto ir plėtros programa
2020 m. 8,3 tūkst. Eur išleista Serbentų gatvės nuovažai įrengti, atliktas šioje gatvėje
esančio lietaus kanalizacijos kolektoriaus remontas, pirktas smėlio ir druskos mišinys gatvėms
barstyti.
8. Kelių priežiūros ir plėtros programa
Kelmės mieste buvo atlikta darbų už 675,2 tūkst. Eur. Išasfaltuotos Pavilbėnio, Liepų,
Nepriklausomybės, Kęstučio gatvės, Malūno skersgatvis. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė
A. Mackevičiaus gatvėje. Pradėtas tiesti pėsčiųjų takas link Naudvario kaimo, atnaujintos Lauko,
Nepriklausomybės, Kooperacijos gatvių asfalto dangos. Pirmą kartą žvyruotų gatvių dangas
pabandyta atnaujinti skalda.
9. Kitos programos
2020 m. administravimui ir valdymui vykdyti išleista 22,2 tūkst. Eur. Už 12,0 tūkst. Eur
įsigytas automobilis „VW TOURAN“, transportui išlaikyti išleista 2,1 tūkst. Eur. Likusios lėšos
išleistos administraciniam pastatui išlaikyti: šildyti, apšviesti ir patalpoms valyti.
Iš atliekų tvarkymo lėšų 6,4 tūkst. Eur išleisti atliekoms išvežti iš kapinių.
Vaizdo stebėjimo kamerų duomenims pirkti išleista 8,5 tūkst. Eur.
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninei veiklai remti išleistas 1,0 tūkst. Eur, nes pandemija
pakoregavo ne tik šventes, bet ir išlaidas.
Per dvi Darbo rinkos programas 2020 metais išleista 24,2 tūkst. Eur. Įdarbinta įvairiai laiko
trukmei (nuo 1 mėn. iki 4 mėn.) 20 žmonių.
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KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Seniūnijos savarankiškosioms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti 2020 m.
seniūnijai skirta 620 tūkst. Eur.
Seniūnijos 2020 m. asignavimai 620 tūkst. Eur
5
70

Kelių priež. ir plėtros pr.

Biudžeto lėšos

545

Darbo politikos
formavimas

40 diagrama. Seniūnijos 2020 m. asignavimai
Iš šios sumos:
1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 70 tūkst. Eur (2018 m. 39,6 tūkst. Eur).
2. Valstybės biudžeto lėšos – 550 tūkst. Eur (Kelių plėtros priežiūros ir plėtros programa
545 tūkst. Eur, darbo politikos formavimas 5 tūkst. Eur, gyvenamosios vietos deklaravimas).
Per pastaruosius 11 metų seniūnijoje registruotų gyventojų skaičius sumažėjo 468 (nuo
2724 iki 2237). Gimstamumas tik 2013 m., 2014 m. ir 2016 m. viršijo mirtingumą, deja, 2019 m.
seniūnijoje gimė 24 vaikai, mirė 36 gyventojai, 2020 m. gimė 18 vaikų, mirė 44 gyventojai.
Seniūnijos bendruomenė akivaizdžiai sensta.
Socialines pašalpas gauna 91, išmokas vaikui 277, globos (rūpybos) išmokas 19 šeimų.
Bendra išmokų suma 2020 m., lyginant su 2019 m., padidėjo 67 tūkst. Eur ir siekia 758 529 Eur.
Seniūnijoje šiuo metu 11 šeimų globoja 21 vaiką. Džiugina tai, kad 5 iš jų globoja
16 giminystės ryšiais nesusietų vaikų. 4 globėjų šeimos dirba pagal individualios veiklos pažymą.
Neliko budinčių globėjų šeimos. Ši šeima pradėjo dirbti pagal individualios veiklos pažymą.
Asignavimai buvo formuojami ir vykdomi vadovaujantis programomis, kurias seniūnija
vykdė:
1. Per ataskaitinį laikotarpį organizuojama ir kontroliuojama savivaldybės vietinės
reikšmės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, senkapių valymo ir priežiūros, gatvių
apšvietimo, socialinių būstų administravimo ir kita veikla:
1.1. remontuotas ir įsigytas ilgalaikis turtas:
1.1.1. Paramočio k. Mokyklos g. 27 atliktas pastato stogo kapitalinis remontas ir
socialinio būsto remontas;
1.1.2. atliktas administracinio pastato Vytauto Didžiojo g. 23 kiemo asfalto dangos
remontas, pritaikant turinčių regėjimo negalią asmenų poreikiams;
1.2. nuolat retinami medžiai ir krūmai Graužikų, Dievonių, Palendrių, Kušleikių,
Miežaičių senkapiuose;
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1.3. nuolat tvarkomas Janaučių kaimo parkas, Verpenos k. stadionas ir kitos bendrojo
naudojimo teritorijos;
1.4. nuolat prižiūrimi vietinės reikšmės kelių kelkraščiai;
1.5. KPPP lėšos vietinės reikšmės kelių priežiūrai (102 309 Eur):
1.5.1. kelių žvyravimas (2262 kub. m, 29 859,0 Eur);
1.5.2. kelių dangos lyginimas ir atnaujinimas skalda (196 kub. m, 7 755,13 Eur. Kelias
Sirvydai–Graužikai);
1.5.3. kelių lyginimas greideriu (114 km x 3 = 684 km, 9 169,0 Eur);
1.5.4. asfalto dangos išdaužų užtaisymas Kaštonų g. Naudvario k. ir Parko g. Verpenos k
(169 kv. m, 4 358 Eur);
1.5.5. įrengtas Putinų g. Naudvario k. asfalto dangos 4 cm viršutinis išlyginamasis
sluoksnis (3 027 kv. m, 40 000,00 Eur);
1.5.6. įrengtas Mokyklos g. Šaltenių k. asfalto dangos 6 cm viršutinis išlyginamasis
sluoksnis (741 kv. m, 11 168,0 Eur);
1.6. KPPP lėšos turtui formuoti (442 728,00 Eur):
1.6.1. Kelmės apyl. sen. Verpenos k. Vilbėno g. Kea-80 remontuoti – 118,2 tūkst. Eur;
1.6.2. Kelmės apyl. sen. Kakoniškės k. Rasos g. Kea-53 remontuoti – 191,5 tūkst. Eur;
1.6.3. Kelmės apyl. sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. Kea-54 remontuoti –
103,6 tūkst. Eur;
1.6.4. parengtas kelio Kea-81 projektas „Kelmės apyl. sen. Pagojo k. Uosių g. kapitalinis
remontas“.
2. Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos teritorijoje.
Per 2020 metus buvo įdarbinti atlikti viešuosius darbus 2 asmenys po 4 mėn. ir 2 asmenys
po 2 mėn.
Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 50 socialines pašalpas gaunančių asmenų
(sudarytos 89 sutartys visuomenei naudingiems darbams atlikti). Beveik visi ūkiniai,
aplinkotvarkos, remonto darbai seniūnijoje atliekami viešųjų darbų darbininkų ir visuomenei
naudingų darbų darbininkų.
3. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti rajono savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų:
3.1. 184 prašymai socialinei pašalpai gauti (73 prašymais mažiau nei 2019 m.);
3.2. 19 prašymų vienkartinėms pašalpoms gauti;
3.3. 59 prašymai vaiko išmokai gauti;
3.4. 25 prašymai globos (rūpybos) išmokai gauti;
3.5. 4 prašymai vienkartinei išmokai nėščiajai moteriai;
3.6. 61 prašymas socialinei paramai mokiniams;
3.7. 50 prašymų kompensacijoms kietam kurui įsigyti;
3.8. 75 prašymai EB paramai maisto produktais gauti;
3.9. 1 prašymas dėl integralios pagalbos asmens namuose;
3.10. 7 prašymai dėl ilgalaikės socialinės globos institucijoje;
3.11. 22 klausimynai specialiųjų poreikių lygiui nustatyti;
3.12. surašyti 250 buities tyrimo aktų.
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4. Organizuojama vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
4.1. atvejo vadyba 2019 m buvo taikoma 7 šeimoms;
4.2. laikinoji globa nustatyta 1 vaikui globėjų šeimose;
4.3. teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms (pagal
kiekvienos šeimos poreikius, problemas ir individualią situaciją) bei organizuojant vaiko teisių
apsaugos prevenciją, nuolat bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis, Kelmės rajono vaiko ir
šeimos gerovės centru, gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigomis, policija, kaimų bendruomenėmis,
savivaldybės administracijos juristais, Socialinės paramos skyriumi, Kelmės užimtumo tarnyba,
kitais socialiniais partneriais.
5. Vykdoma veikla organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį.
Kelmės apylinkių seniūnijos gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizuoja 3 bendruomenės,
Šaltenių biblioteka. Per praėjusius metus bendruomenės rengė įvairias, jau tapusias tradicinėmis,
šventes. Žymiausios iš jų – Užgavėnių šventė Šalteniuose, Onos vardinių šventė Verpenoje.
6. Susirašinėjimas su rajono savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos
klausimais.
6.1. seniūnijoje parengta 119 raštų, susirašinėjant su rajono savivaldybės skyriais ir
institucijomis veiklos klausimais;
6.2. išduotos 64 pažymos apie šeiminę sudėtį, VĮ Registrų centrui – dėl pastatų
įregistravimo, socialinių pašalpų gavimo.
7. Notariniai veiksmai.
Notariniai veiksmai atliekami seniūnijoje Lietuvos Respublikos notariato įstatymo
nustatyta tvarka neatlygintinai. Seniūnijoje užregistruota 90 notarinių veiksmų.
8. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos.
Dėl 2020 metais šalyje ėmusio plisti viruso COVID-19 ir dėl to skelbiamų gyventojų
judėjimo ir kontaktavimo suvaržymų, seniūnijoje per 2020 metus atsisakyta organizuoti gyventojų
susirinkimus bei susitikimus su rajono savivaldybės meru, tarybos nariais, administracijos
atsakingais darbuotojais. Suorganizuoti 2 susirinkimai su seniūnijos seniūnaičiais, 12 komisijos
posėdžių dėl socialinių pašalpų mokėjimo svarstymo, iš kurių dalis vyko nuotoliniu būdu,
pasitelkiant išmaniąsias technologijas.
9. Žemės ūkis.
9.1. užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 360;
9.2. papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis – 32;
9.3. valdų atnaujinimas ir registravimas – 539;
9.4. ūkininko ūkio atnaujinimas – 239;
9.5. apklaustas 31 ūkininkas, deklaravęs daugiau kaip 50 ha žemės grūdinių augalų ir
pateiktos 7 statistinės ataskaitos apie derliaus nuėmimo eigą;
9.6. konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KPP programomis, išmokų dydžiais –
62;
9.7. patenkinta prašymų dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 13;
9.8. išdalinta valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimų – 101;
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9.9. elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 3312;
9.10. ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų
bandą – 266;
9.11. ūkinių gyvūnų registras (bičių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų bandą –
7;
9.12. prašymas laikinajai valstybės pagalbai gauti už kailinius žvėrelius – 2;
9.13. paraiškų pildymas laikinajai valstybės pagalbai gauti už parduotus gyvulius – 48;
9.14. paraiškų pildymas laikinajai valstybės pagalbai gauti už pieninių veislių karves – 91;
9.15. paraiškų pildymas skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio
veiklą vykdančiam asmeniui – 150;
9.16. panaudos ir nuomos sutarčių pildymas pareiškėjui prašant – 13;
9.17. kontrolinių žemės sklypų pasikeitimų įbraižymas PPIS – 3.
10. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų
funkcijų seniūnijoms vykdymas:
10.1. išduotos 142 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
10.2. užpildyta 17 deklaracijų išvykstant iš Lietuvos (10 pateikta seniūnijoje, 7 pateiktos
internetu);
10.3. užpildytos 139 gyvenamosios vietos deklaracijos atvykus gyventi į Lietuvos
Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą;
10.4. išduotos 9 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą;
10.5. priimta 16 asmenų prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą;
10.6. išduotos 37 pažymos gyvenamųjų pastatų savininkams;
10.7. priimta 19 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.
11. Planuojami darbai 2021 m.:
11.1. įrengti Statybininkų g. Kakoniškės k. apšvietimo liniją;
11.2. pratęsti vandentvarkos plėtros darbus Kakoniškės kaime;
11.3. pratęsti Rasos g. Kakoniškės k. kelio dangos remonto darbus;
11.4. remontuoti socialinį būstą Graužikų k.;
11.5. pjauti, genėti kelių, elektros linijų apsaugos zonose augančius medžius, prižiūrėti
neveikiančių kapinių teritorijas, tvarkyti viešąsias erdves;
11.6. vykdyti seniūnijos vidaus kelių priežiūros darbus:
11.6.1. žvyravimas 2000 kub. m;
11.6.2. lyginimas greideriu 114 x 3 = 684 km;
11.6.3. skaldos dangos įrengimas Žebrių k., 0,3 km;
11.6.4. asfaltbetonio dangos priežiūra (ištisinė danga) Naudvario k. 200 kv. m;
11.6.5. pralaidų remontas ir įrengimas Kuršukų, Lašinskių k.
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KRAŽIŲ SENIŪNIJA

Seniūnijos savarankiškosioms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti 2020 m.
seniūnijai skirta 134 tūkst. Eur. Iš jų:
1. Kelių transporto plėtros, kontrolės ir priežiūros lėšos – 3 tūkst. Eur;
2. Komunalinio ūkio plėtros lėšos – 30 tūkst. Eur;
3. Gatvių apšvietimo lėšos – 11,9 tūkst. Eur;
4. Atliekų tvarkymo lėšos – 7,4 tūkst. Eur;
5. Vaizdo kamerų išlaikymo lėšos – 1,4 tūkst. Eur;
6. Kultūrinės ir meninės veiklos lėšos – 0,8 tūkst. Eur;
7. Seniūnijos išlaikymo lėšos – 56 tūkst. Eur;
8. Socialinių būstų remonto lėšos – 4,5 tūkst. Eur;
9. Viešųjų darbų programai – 19 tūkst. Eur.
Kražių seniūnija yra Kelmės rajono pietvakarinėje dalyje ir ribojasi su Pakražančio,
Vaiguvos, Užvenčio ir Kelmės apylinkių seniūnijomis bei Šilalės ir Telšių rajonais. Galima teigti,
kad geografinė padėtis yra gana palanki – atstumas iki rajono centro yra nedidelis (20 km).
Kražių seniūniją sudaro:
 24 000 ha bendras žemės plotas;
 7 000 ha miškų plotas;
 174 km seniūnijos kelių;
 131 kaimas, 3 miesteliai, 15 viensėdžių;
 Didesnės gyvenvietės: Burniai, Butkiškė, Karklėnai, Kražiai, Lenkviečiai, Pašilė,
Petrališkė, Vašilėnai.
Demografinė kaita
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos 2020 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2200 gyventojų. Kaip ir visoje
Lietuvoje, Kražių seniūnijoje pastebimas neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis – gyventojų
mirtingumas viršija gimstamumą, visuomenė sensta, jaunos šeimos sudaro tik nedidelę gyventojų
dalį, didesnė gyventojų dalis – senyvo amžiaus asmenys. Per 2020 metus mirė 63 gyventojai,
naujagimių registruota tik 13.
Gyventojų skaičiaus pokytis Kražių seniūnijoje
2016–2020 metais
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41 diagrama. Gyventojų skaičiaus pokytis Kražių seniūnijoje 2016–2020 metais
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Gyventojų skaičius mažėja. Nuo 2016 metų didžiausias seniūnijos gyventojų skaičiaus
sumažėjimas pastebėtas 2019 metais – 134 gyventojais mažiau, per 2020 metus seniūnijoje
deklaravusių savo gyvenamąją vietą sumažėjo 92 gyventojais. Priežastys – jaunimo emigracija,
mažas gimstamumas. Tai lemia, kad seniūnijos teritorijoje atsiranda vis daugiau tuščių vienkiemių.
Kultūra, švietimas, verslas
Kražių seniūnija yra išskirtinė tuo, kad turi vieną seniausių Žemaitijos miestelių Kražius,
žymius savo turtinga istorija, buvusius reikšmingu švietimo ir religinio gyvenimo centru. Seniūnijos
kraštovaizdis gražus, susiformavo kalvotas reljefas. Per seniūnijos teritoriją teka Ančios, Akmenos,
Kražantės upės, yra Karklėnų ežeras, Vėjinės ir Vabaliuko tvenkiniai, įrengti du paplūdimiai (prie
Karklėnų ežero ir prie Vėjinės tvenkinio). Yra 3 tiltai: Petrališkėje, Kražiuose, Katiliškėje (per
Kražantės upę). Seniūnijoje yra respublikinės reikšmės gamtos paminklų: Didysis, Spunsčio,
Šventragių ir Greitiškės ąžuolai bei Medžiokalnio, Paginskių ir Girgždutės draustiniai. Kražių
seniūnijoje taip pat dėmesio verti yra Pąspasčio, Galinių, Bukantiškės, Šilgalio, Karklėnalių
piliakalniai.
Kražių miestelis išsidėstęs abipus Kražantės, senoji dalis saugoma kaip urbanistikos
kultūros vertybė. Garsios istorinės vertybės: išlikęs beveik nepakitęs ir unikalus Linkaučių
koplyčios pastatas, restauruotas renesansinis kolegijos pastatas, bažnyčios ansamblis. Be Kražių
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios, dar yra veikiančios bažnyčios
Karklėnuose ir Pašilėje.
Seniūnijoje 2020 metais veikė Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Pašilės mišri
ikimokyklinio ugdymo grupė, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, muziejus ir biblioteka,
Karklėnų medicinos punktas, VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Kražių
ambulatorija, Lietuvos paštas, Pašilės universalus daugiafunkcis centras, skirtas Pašilės, Karklėnų ir
Vašilėnų bendruomenių socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti. 2020 m. savo veiklą
nutraukė Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Karklėnų pagrindinės mokyklos skyrius.
Kražių seniūnijai būdinga agrarinė visuomenė – seniūnijoje yra registruoti 295 ūkininkų
ūkiai. Be ūkinės veiklos, seniūnijoje yra įsikūrusios šios įmonės: UAB ,,Evirmedas“ – metalo
supirkimo ir žemės kasimo darbus atliekanti įmonė, UAB ,,Albinava“ – parduotuvė Petrališkės
kaime, Kražiuose įsikūrusios kavinės – MB „Niderita“ ir „Kražita“, MB „Vandens turizmas“,
Vidmanto Patlabos ūkis – kaimo turizmo sodyba „Gorainių dvaras“. Dirba MB ,,CVIKK“,
UAB „Gulbelė“ maisto prekių parduotuvės. Be ekonominės-ūkinės veiklos, Kražių seniūnijoje
aktyviai kultūrine, visuomenine veikla užsiima 6 kaimo bendruomenės: Kražių, Karklėnų, Pašilės,
Vašilėnų, Petrališkės, Butkiškės.
Administracinė veikla
Administruojant seniūnijai skirtus asignavimus, biudžetas formuotas ir vykdytas pagal
programas:
1. Įvertintos šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos ir poreikiai pateikiant rajono
savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos skyrimo:
1.1. priimta 14 prašymų aprūpinti neįgalius asmenis specialiomis pagalbos priemonėmis;
1.2. surašyta 380 buities tyrimo aktų;
1.3. įvyko 12 posėdžių socialinės paramos klausimams spręsti, kurių metu svarstyti
162 socialinės paramos gavėjai;
1.4. surašytos 162 rekomendacijos dėl socialinės pašalpos skyrimo;
1.5. surašyta 16 socialinių paslaugų teikimo kokybės įvertinimo aktų;
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
2020 metų veiklos ataskaita

162

1.6. išrašyti 104 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti;
1.7. 267 asmenų kreipėsi dėl paramos maisto produktais iš intervencinių EB atsargų.
Socialinės paslaugos, pagalba namuose 2020 m. buvo teikiama 17 asmenų, su jais dirbo
2 Kelmės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos padėjėjos. Be to, ištisus metus seniūnija,
pasitelkdama asmenis, atliekančius visuomenei naudingus darbus, teikė socialines paslaugas
vienišiems seneliams ir socialiai remtiniems asmenims.
2020 metais įvyko 3 Kražių seniūnijos tarpinstitucinės grupės posėdžiai. Bendradarbiaujant
su bendruomenėmis ir seniūnaičiais, buvo organizuojami renginiai įvairiomis temomis
seniūnaitijose, mokyklose ir Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Seniūnijoje taip pat buvo
teikiama pagalba vykdant prevencines programas. Vyko paskaitos sveikos gyvensenos, pozityvios
tėvystės ir tėvystės įgūdžių gerinimo, saugios kaimynystės temomis. Dalyvauti ir pasinaudoti
projektų teikiamomis pagalbos priemonėmis Kražių seniūnija yra įtraukusi 4 asmenis ir šeimas. Per
2020 metus Kražių seniūnijoje suorganizuotas vienas iš Europos labdaros fondų gautomis lėšomis
finansuojamas seminaras-užsiėmimas, skirtas labiausiai nepasiturintiems, socialinių ir kitų įgūdžių
stokojantiems seniūnijos gyventojams, kuriame dalyvavo 10 moterų. Bendradarbiaujant su Kelmės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, buvo suorganizuotas susitikimas su
kineziterapeute, dalyvavo 20 vyresnio amžiaus asmenų. Į seniūniją atvykdavo psichologas, kuris
teikė bendrąsias ir individualias konsultacijas. Jų metu buvo padedama šeimoms ir asmenims,
susiduriantiems su psichologiniais sunkumais, patiriantiems psichosocialinę įtampą.
Per metus įvairiais socialiniais klausimais informuota, konsultuota tarpininkaujant žodžiu,
telefonu ar atstovaujant tiesiogiai. Bendradarbiauta su seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais,
mokyklomis, medicinos punktais, ligoninėmis, Visuomenės sveikatos biuru, Liolių dienos centru,
Tytuvėnų jaunimo mokykla, policija, Šiaulių priklausomybės centru, aklųjų, kurčiųjų draugijomis,
psichikos centru, Tauragės moterų krizių centru. Buvo vykdomos socialinės-kultūrinės paslaugos.
Kalėdiniu laikotarpiu buvo išdalintos 24 kalėdinės rėmėjų paruoštos dovanos vienišiems
senoliams. Pasveikinti 8 senoliai, kuriems suėjo 90 metų.
2. Vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su socialinę riziką patiriančiomis
šeimomis, kuriose auga vaikai arba yra apribota tėvų teisė į vaikų auginimą:
2.1. šeimų, patiriančių socialinę riziką ir su kuriomis dirbamas socialinis darbas, į apskaitą
įtraukta 11 šeimų, kuriose auga 21 nepilnametis vaikas;
2.2. 5 vaikai iš šeimų, su kuriomis dirbamas socialinis darbas, gyvena Kelmės rajono vaiko
ir šeimos gerovės centre, 2 vaikai auga pas globėjus;
2.3. 13 vaikų, augančių šeimose, su kuriomis dirbamas socialinis darbas, organizuotas
aprūpinimas mokymuisi reikalingomis priemonėmis.
Vaiko teisių apsaugos klausimais bendradarbiaujama su VVTAĮT prie SADM Šiaulių
apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais Kelmės rajone, ugdymo, mokymo, sveikatos
priežiūros įstaigomis, policija, bendruomenėmis. Kartu su M. K. Sarbievijaus kultūros centru
vykdomas šeimų skatinimas dalyvauti įvairiuose renginiuose.
3. Įgyvendinant seniūnijos gyventojų užimtumo programas per 2020 metus dirbti
viešuosius darbus buvo įdarbinta 10 asmenų. Visuomenei naudingus darbus už gaunamas pašalpas
seniūnijoje dirbo 45 asmenys (sudaryta 90 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutarčių). Į
pagalbą skirstant ir prižiūrint darbus pasitelkiami seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai.
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4. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas apima bendradarbiavimą su Kražių
M. K. Sarbievijaus kultūros centro darbuotojais, seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais,
rengiant įvairius kultūrinius ir pramoginius renginius. Kiekviena bendruomenė kasmet tradiciškai
organizuoja bent po vieną šventę, tačiau, 2020 metais įvedus karantiną ir švenčių apribojimus,
švenčių suorganizuota mažiau nei įprastai: Užgavėnės, Kovo 8-osios šventė, Joninės, Petrinės,
Oninės, Kražių festivalis.
2020 metais Kražiuose įvyko 15-asis Kražių festivalis, kurio metu Kražių seniūnija
organizavo prekybą miestelyje, svečių priėmimą. Kražių festivalio metu buvo organizuojama
edukacinė teatro stovykla ,,Collegium“. Taip pat Kražių festivalio metu vyko galiūnų Lietuvos
čempionato III etapas.
Šalia Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios dviejuose
granitiniuose paminkluose įamžintos Kražių valsčiaus ir apylinkių žuvusių partizanų pavardės.
5. Vykdant seniūnijos kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių,
šaligatvių valymo ir priežiūros bei apšvietimo programą atlikti tokie darbai:
Seniūnijos biudžeto lėšomis:
5.1. kelyje Karklėnai–Vašilėnai atliktas pralaidų remontas, griovio atstatymo darbai –
1448 Eur;
5.2. remontuoti socialiniai būstai – mediniai langai pakeisti plastikiniais 14 vnt., įstatyti
3 vnt. durų, atlikti elektros varžų matavimo darbai, kiti smulkūs remonto darbai – 5554 Eur;
5.3. gėlėmis apsodinti Kražių miestelio skverai – 90 Eur;
5.4. nupjauti pavojingi ir seni medžiai Karklėnų civilinėse kapinėse, apgenėti medžiai
Kražių civilinėse kapinėse – 1065 Eur;
5.5. iš seniūnijos karjerų žvyruoti keliai;
5.6. sutvarkytos teritorijos aplink rezistencines ir kitas žymias vietas ir paminklus;
5.7. pakeista dalis Petrališkės gyvenvietės administracinio pastato stogo dangos –
7200,31 Eur;
5.8. įrengtas vandens gręžinys prie Kražių civilinių kapinių – 7290,25 Eur;
5.9. socialinei darbuotojai nupirktas kompiuteris su priklausiniais – 1471,36 Eur;
5.10. remontuotas tarnybinis automobilis SUBARU FORESTER – 926,47 Eur;
5.11. remontuotas tarnybinis automobilis MAZDA CX7 – 1596,95 Eur;
5.12. Kražių miestelio viešojoje pirtyje atliktas kosmetinis remontas – 150 Eur;
5.13. tvarkyti ir prižiūrėti parkai, skverai, paplūdimiai ir kitos viešosios vietos;
5.14. prižiūrėtos civilinės žydų kapinės;
5.15. vykdyti kelių remontas ir priežiūra.
Be visų minėtų darbų, pasitelkiant visuomenei naudingą veiklą atliekančius asmenis ir
viešųjų darbų darbininkus, seniūnijoje nuolat valomi šaligatviai ir gatvės nuo šiukšlių ir sniego,
šienaujami skverai ir parkai, valomos pakelės nuo šiukšlių ir krūmų, rūpinamasi seniūnijoje
esančiais paplūdimiais, poilsio zonomis ir jose esančiais statiniais, tvarkomos Kražantės upės dalies,
tekančios per Kražių miestelį, pakrantės ir tiltas, ruošiamos malkos seniūnijos pirčiai kūrenti,
tvarkomi apleisti kapai seniūnijos kapinėse.
6. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas,
kitų pažymų gyventojams išdavimas:
6.1. 2020 metais 75 asmenys deklaravo atvykimą arba gyvenamosios vietos pasikeitimą
Lietuvos Respublikoje;
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6.2. 3 asmenys deklaravo išvykimą į užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių
laikotarpiui;
6.3. išduotos 153 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
6.4. priimti 22 prašymai ir sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar
naikinimo;
6.5. išduotos 9 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6.6. išduotos 63 pažymos patalpų savininkams ar bendraturčiams;
6.7. išduotos 108 pažymos apie šeimos sudėtį, pažymos VĮ Registrų centrui dėl pastatų
įteisinimo, kitus faktinius duomenis patvirtinančios pažymos.
7. Susirašinėjimas su rajono savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos klausimais,
išduoti leidimai laidoti, prekiauti ir kasinėti:
7.1. paruošti 159 raštai rajono savivaldybei ir kitoms institucijoms;
7.2. išduoti 63 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse;
7.3. išduoti 57 leidimai prekiautii viešose vietose;
7.4. išduota 7 leidimai organizuoti renginį.
8. Notariato nustatyta tvarka neatlygintinai atliekami notariniai veiksmai:
8.1. užregistruoti 97 notariniai veiksmai;
9. Žemės ūkis:
9.1. užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 520;
9.2. paruošta papildomų dokumentų susijusių su deklaracijomis – 29;
9.3. atnaujinta ir įregistruota valdų – 685;
9.4. apklausti 6 grūdinių kultūrų augintojai ir pateiktos 6 statistinės ataskaitos apie derliaus
nuėmimo eigą, grūdų laikymą sandėliuose ir pardavimą nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d.;
9.5. konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KPP programomis, išmokų dydžiais –
294;
9.6. patenkinti prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 224;
9.7. surašyta 10 raštų NMA, VIC ir ŽŪM;
9.8. elektroniniu būdu įbraižyta laukų – 3813;
9.9. ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų
bandą – 41;
9.10. priimta paraiškų laikinajai valstybės pagalbai gauti nuo 2020 m. birželio 30 d. iki
2020 m. lapkričio 30 d.:
9.10.1. už parduotus galvijus – 234;
9.10.2. už pienines karves – 240.
9.11. priimta prašymų vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą
vykdančiam asmeniui – 294.
10. Planuojami 2021 m. darbai:
1. rekultivuoti dalį Karklėnų karjero;
2. remontuoti ir prižiūrėti socialinius būstus;
3. tvarkyti ir prižiūrėti parkus, skverus, paplūdimius ir kitas viešąsias vietas;
4. vykdyti kelių remontą ir priežiūrą;
5. pabaigti Petrališkės gyvenvietės administracinio pastato stogo remontą;
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6. nupjauti pavojingus ir senus medžius Karklėnų civilinėse kapinėse;
7. organizuoti prekybinę mugę Kražių festivalio metu;
8. nupirkti sodo traktorių-žoliapjovę;
9. sutvarkyti Karklėnų maudyklą, įrengti persirengimo kabiną, pastatyti tualetą, pliažą
papildyti smėliu;
10. pastatyti Kražiuose sinagogų atminimo ženklus.
11. Problemos ir jų sprendimo būdai:
11.1. Karklėnų mstl. ir Petrališkės k. administraciniame pastate būtinas lietaus nutekėjimo
sistemų ir stogų remontas. Siūlymas: skirti papildomų lėšų remontui.
11.2. Bešeimininkis pastatas, esantis Pagių k., yra avarinės būklės ir kelia grėsmę
gyventojams. Siūlymas: pirmumo tvarka įteisinti pastatą kaip bešeimininkį, skirti papildomų lėšų
pastatui nugriauti.
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KUKEČIŲ SENIŪNIJA

2020 m. seniūnijos savarankiškoms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti
seniūnijai skirta 106,2 tūkst. Eur. Iš jų:
1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 35,6 tūkst. Eur;
2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 50,1 tūkst. Eur;
3. Biudžetinių įstaigų įplaukos ir deleguotų funkcijų vykdymas – 1,0 tūkst. Eur;
4. Viešųjų darbų programa – 19,4 tūkst. Eur.
Asignavimai buvo formuojami ir vykdomi vadovaujantis programomis, kurias
seniūnija vykdė:
1. Per 2020 metus organizuojama ir kontroliuojama rajono savivaldybės vietinės
reikšmės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, senkapių valymo ir priežiūros, gatvių apšvietimo,
socialinių būstų administravimo ir kita veikla:
1.1. kelių priežiūros darbai:
1.1.1. asfalto dangos išdaužų įrengimas Kukečių gyv. Liepų g., Lupikų gyv. Alyvų g.,
Vijurkų gyv. Vijurkų g. (500 m2) – 14 000 Eur;
1.1.2. kelių su žvyro danga priežiūra (žvyravimo darbai) (1800 m3) – 24 480 Eur;
1.1.3. kelio Ku-51 atkarpos remonto darbai – 1200 Eur;
1.1.4. kelių lyginimas greideriu (113 km) – 11 691 Eur;
1.1.5. asfaltbetonio dangos atnaujinimas Kukečių gyv. Beržų g. (0,34 km) ir Liepų g.
(0,26 km);
1.2. atlikti kelių kadastriniai matavimai;
1.3. prižiūrimų 11 gyvenviečių gatvių apšvietimo išlaidos – 5 500 Eur;
1.4. sniego valymas – 200 Eur;
1.5. žaliųjų plotų (parkų, senųjų kaimo kapinaičių, pakelių, Burbaičių piliakalnio –
37,5 ha) priežiūros darbai – 5 902 Eur;
1.6. įsigytos dvi krūmapjovės – 1598 Eur;
1.7. įsigyta žoliapjovė – 400 Eur;
1.8. įsigyta saugaus eismo priemonių (8 kelio ženklai) – 199 Eur.
2. Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos teritorijoje:
2.1. per 2020 metus buvo įdarbinti atlikti viešuosius darbus 7 asmenys;
2.2. visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 45 socialines pašalpas gaunantys
asmenys (sudarytos 83 sutartys visuomenei naudingiems darbams atlikti).
3. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti rajono savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų:
3.1. 188 prašymai socialinei pašalpai gauti;
3.2. 27 prašymai vienkartinėms pašalpom gauti, iš jų – 6 gimus vaikui;
3.3. 65 prašymai išmokai vaikui gauti;
3.4. 14 prašymų globos (rūpybos) išmokai gauti;
3.5. 3 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti;
3.6. 15 prašymų tikslinei kompensacijai gauti (8 – slaugos, 7 – priežiūros (pagalbos);
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3.7. 48 prašymai socialinei paramai mokiniams gauti;
3.8. 26 prašymai kompensacijoms kietam kurui įsigyti;
3.9. 79 prašymų gauti ES paramą maisto produktais;
3.10. 17 prašymų socialinėms paslaugoms gauti;
3.11. 1 prašymas vaiko laikinosios priežiūros išmokai gauti;
3.12. pasveikinti 3 Kukečių seniūnijos gyventojai 90-ojo jubiliejinio gimtadienio proga;
3.13. iš investicinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais ir
higienos priemonėmis labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Per 2020 metus paramą gavo
192 asmenys;
3.14. surašyta 188 buities tyrimo aktai socialinei paramai gauti, 168 buities ir gyvenimo
sąlygų aktai kitais klausimais (dėl tikslinių kompensacijų panaudojimo, asmenų lankymai, dėl
vienkartinių pašalpų ir pan.). Įvyko 12 posėdžių socialinės paramos klausimams spręsti, surašytos
188 rekomendacijos dėl socialinės pašalpos skyrimo / neskyrimo. Surašyta 16 socialinių paslaugų
teikimo kokybės įvertinimo aktų;
3.15. užpildyti 38 asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai (Kelmės m., Kelmės
apylinkių, Pakražančio, Kražių, Šaukėnų ir kt. seniūnijose).
4. Organizuojama vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
4.1. 2020 m. seniūnijoje gyveno 1 socialinę riziką patirianti šeima, kurioje auga
10 nepilnamečių vaikų. Laikinoji globa nustatyta 2 vaikams globėjų šeimoje, tais pačiais metais
vaikai grąžinti į šeimą;
4.2. teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką
patiriančioms šeimoms (pagal kiekvienos šeimos poreikius, problemas ir individualią situaciją) bei
organizuojant vaiko teisių apsaugos prevenciją, nuolat bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis,
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus
Kelmės rajono savivaldybėje VVTAĮT teritorinio skyriaus darbuotojais, gydymo ir sveikatos
priežiūros įstaigomis, policija, kaimų bendruomenėmis, rajono savivaldybės administracijos
juristais, Socialinės paramos skyriumi, Kelmės užimtumo tarnyba, kitais socialiniais partneriais.
5. Vykdoma veikla organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį:
5.1. Sausio 13 d. – pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Laisvės gynėjų dienai
paminėti (su biblioteka);
5.2. vasario 25 d. – „Ėjo Morė per kaimelį...“ Užgavėnės (su biblioteka,
bendruomeniniais namais ,,Šypsena“);
5.3. kovo 10 d. – minėjimas- koncertas „Laisvės vėjo įkvėpta“ Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-čiui paminėti (su seniūnija, biblioteka, bendruomeniniais
namais ,,Šypsena“, bendruomene);
5.4. balandžio 8 d. – popietė vaikams ir jaunimui „Gera laukt linksmų Velykų“ (su
biblioteka, bendruomeniniais namais ,,Šypsena“);
5.5. balandžio 30 d. – šventinis koncertas „Tau pavasariai gėlių žiedais pražysta“, skirta
Motinos dienai paminėti (su seniūnija, bendruomene, biblioteka);
5.6. birželio 1 d. – popietė „Lai žydi vaikų šypsenos“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti (su biblioteka, bendruomeniniais namais ,,Šypsena“);
5.7. rugpjūčio 15 d. –tradicinė seniūnijos šventė „Piliakalnis senas mums praeitį mena“;
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5.8. spalio 2 d. – koncertas „Jūsų metai – mūsų turtas“, skirta Tarptautinei pagyvenusių
žmonių dienai paminėti (su seniūnija, biblioteka, bendruomene);
5.9. lapkričio 6 d. – popietė „Pakvipo kaimas pyragais“ (su biblioteka, bendruomene);
5.10. gruodžio 20 d. – Kalėdų senelio kelionė pas Kukečių seniūnijos vaikus (su seniūnija,
biblioteka).
6. Susirašinėjimas su rajono savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos klausimais:
6.1. seniūnijoje parengti 122 raštai, susirašinėjant su rajono savivaldybės skyriais ir
institucijomis veiklos klausimais;
6.2. išduota 18 pažymų apie šeiminę sudėtį, VĮ Registrų centrui dėl pastatų įregistravimo,
socialinių pašalpų gavimo ir kt.
7. Notariniai veiksmai.
Notariniai veiksmai atliekami seniūnijoje Lietuvos Respublikos notariato įstatymo
nustatyta tvarka neatlygintinai. Seniūnijoje užregistruoti 63 notariniai veiksmai.
8. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos.
Seniūnijoje per 2020 metus suorganizuoti 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, 12
komisijos posėdžių dėl socialinių pašalpų mokėjimo svarstymo.
Susitikimai su Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariais vyko nuotoliniu būdu.
9. Žemės ūkis:
9.1. užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 287;
9.2. papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis, – 45;
9.3. valdų atnaujinimas ir registravimas – 349;
9.4. ūkininkų ūkių registrų atnaujinimas – 182;
9.5. pranešimai apie augalų apsaugos priemonių apdorotus plotus per PPIS – 215;
9.6. apklausta 15 ūkininkų, deklaravusių daugiau kaip 50 ha žemės grūdinių augalų ir
pateiktos 4 statistinės ataskaitos apie derliaus nuėmimo eigą;
9.7. konsultuota įvairiais klausimais dėl KPP programų, išmokų dydžių – 339;
9.8. patenkinti prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 36;
9.9. išdalinti valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimai – 58;
9.10. elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 2379;
9.11. ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų
bandą – 98;
9.12. panaudos ir nuomos sutarčių užpildymas pranešėjui prašant – 52;
9.13. bičių deklaravimas – 3.
10. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų funkcijų
seniūnijoms vykdymas:
10.1. užpildytos 78 gyvenamosios vietos deklaracijos, atvykus gyventi į Lietuvos
Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą;
10.2. išduota 115 pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
10.2. užpildytos 7 gyvenamosios vietos deklaracijos, išvykstant iš Lietuvos Respublikos;
10.3. išduotos 9 pažymos dėl gyvenamosios vietos, išvykstant iš Lietuvos;
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10.4.
apskaitą;
10.5.
10.6.
10.7.

išduotos 8 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
išduota 50 pažymų gyvenamųjų pastatų savininkams;
priimti 62 prašymai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
priimti 62 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.

11. 2021 m planuojami darbai:
11.1. kelių priežiūros darbai:
11.1.1. asfalto dangos išdaužų užtaisymas Lupikų gyv. Alyvų g., Gėlių g. (150 m2);
11.1.2. asfalto dangos išdaužų užtaisymasVijurkų gyv. Vijurkų g., Mokyklos g. (150 m2);
11.1.3. asfalto dangos išdaužų užtaisymas Kukečių gyv. Liepų g., Aukštaičių g. (200 m2);
11.1.4. kelio atkarpų žvyravimas 1800 m3 ;
11.1.5. kelių lyginimas greideriu (113 x 2 x 3) – 678 km;
11.1.6. nuovažų įrengimas – 5 vnt.;
11.1.7. Žvilgių k. kelio atkarpos remonto darbai;
11.2. senų medžių ir krūmų, augančių po elektros linijomis, šalinimas;
11.3. žaliųjų plotų (parkų, senųjų kaimo kapinaičių, pakelių, Burbaičių piliakalnio –
37,5 ha) priežiūros darbai;
11.4. futbolo, tinklinio, krepšinio aikštelių tvarkymo ir priežiūros darbai;
11.5. Kukečių ir Kumpiškės priešgaisrinių vandens tvenkinių pakrančių ir privažiavimo
kelių tvarkymo darbai;
11.6. tradicinių seniūnijos švenčių organizavimas;
11.7. pakelės medžių ir krūmų kirtimas (20 km).
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LIOLIŲ SENIŪNIJA

Seniūnijos bendras plotas – 15 000 ha, iš jų 3000 ha miškų, yra 85 kaimai, 1 viensėdis ir
Liolių miestelis, kuriuose gyvena 2171 gyventojas. Daugiausia gyventojų gyvena Liolių miestelyje,
Maironių, Gailių, Dikšių, Laugalio kaimuose.
45 lentelė. Valdymo lėšų panaudojimas 2020 metais (tūkst. Eur)

2020
Eil. m.
Nr. išleista
iš viso

Komunali- Ryšių
nių
paslaugų
paslaugų įsigijimo
įsigijimo išlaidos
išlaidos

1. 16,0

-

0,2

Transporto
išlaikymas

Informacinių
technologijų
prekių ir
paslaugų
įsigijimo
išlaidos

3,1

2,1

Iš jų
Reprezen- Ūkinio Koman- Materiatacinės invento- diruočių
liojo
išlaidos
riaus
išlaidos
turto
įsigijimo
paprasišlaidos
tojo
remonto
išlaidos

-

-

0,1

Kvalifikacijos
kėlimo
išlaidos

4,2

Kitų
Ilgalaiprekių ir
kio
paslaugų turto
įsigijimo įsigiišlaidos
jimo
išlaidos

0,2

4,6

1,5

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnijos valdymo išlaidos
sudarė 16,0 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m. (buvo 12,0 tūkst. Eur), valdymo išlaidos padidėjo 4,0
tūkst. Eur.
Valdymo lėšų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1,5 tūkst. Eur.
Nupirktas naujas nešiojamasis kompiuteris – 1471,36 Eur.
Valdymo išlaidų skolos 2020 metais nėra.
46 lentelė. Komunalinio ūkio lėšų panaudojimas 2020 metais (tūkst. Eur)
Eil. Nr.

1.

2020 m.
išleista
iš viso:

70,7

Iš jų
darbo užmokestis ir soc.
draudimo įmokos

gatvių apšvietimas

transporto
išlaikymas

kitos prekių
ir paslaugų
išlaidos

ilgalaikio turto
įsigijimas

46,0

5,2

2,9

15,8

0,8

2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnijos komunalinio ūkio
išlaidos sudarė 70,7 tūkst. Eur. Palyginti su 2019 m. (76,0 tūkst. Eur), seniūnijos komunalinio ūkio
išlaidos sumažėjo 5,3 tūkst. Eur.
Komunalinio ūkio lėšų kitų prekių ir paslaugų išlaidas (15,8 tūkst. Eur) sudaro: ryšių
paslaugos, komunalinių reikmenų įsigijimas, išlaidos už vandentiekį ir kanalizaciją, ilgalaikio turto
remontas, miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis (gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra ir remontas,
sniego valymas, šiukšlių išvežimas, pakelių šienavimo darbai, medžių kirtimas, parkų, kapinių
priežiūra ir kiti darbai).
Seniūnijos komunalinio ūkio lėšų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 764,10
Eur – įsigyta nauja krūmapjovė pakelėms prižiūrėti.
Komunalinio ūkio išlaidų skola 2020 metais sudaro 310,83 Eur už komunalines
paslaugas.
1. Gyventojų užimtumo programos seniūnijos teritorijoje įgyvendinimas.
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Per 2020 metus pagal Užimtumo didinimo programą dirbo 6 asmenys. Visuomenei
naudingus darbus seniūnijoje dirbo socialines pašalpas gaunantys 33 asmenys (sudarytos
76 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys).
Remonto, aplinkos tvarkymo bei kiti ūkiniai darbai seniūnijoje atliekami kartu su viešųjų
darbų darbininkais ir visuomenei naudingus darbus už pašalpas dirbančiais darbininkais, kurių
darbus, suderinus su seniūnu, padeda koordinuoti seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai.
2. Gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimas
Seniūnijos gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizavo Kelmės kultūros centro Liolių ir
Maironių skyriai, Liolių miestelio, Maironių, Laugalio, Gailių ir Padubysio kaimų bendruomenės,
seniūnijoje veikiančios bibliotekos.
Vasario 25 d. pirmą kartą suorganizuota bendra visos seniūnijos bendruomenių ir
socialinių partnerių, gyventojų Užgavėnių šventė. Vyko dalyvių eisena per Liolių miestelį,
deklamuoti ketureiliai, vaišintasi blynais, šokta ir dainuota.
Kovo 12 d. vyko iškilmingas Kovo 11-osios dienos minėjimas „Laisvei – 30“, kuriame
dalyvavo seniūnijos socialiniai partneriai, Kelmės rajono savivaldybės meras ir tarybos nariai,
svečiai iš rajono savivaldybės administracijos.
Nuo kovo 13 d. paskelbta ekstremali situacija ir prasidėjęs visuotinis karantinas Lietuvoje
dėl COVID-19 plitimo pakoregavo visus planus ir idėjas. Persiorientuota į nuotolines veiklas,
renginius. Šv. Velykų, šv. Kūčių ir šv. Kalėdų progomis Liolių miestelio bendruomenė kartu su
parapijos klebonu Algimantu Žibėnu iniciavo šv. Mišių transliacijas feisbuke, siekdama suteikti
gyventojams galimybę bent tokiu būdu mintimis ir širdimi pabūti su Dievu.
Dėl nesibaigiančio karantino šiemet nebuvo galimybės vykdyti tradicinės akcijos „Darom“,
todėl balandžio 25 d. seniūnijos gyventojai buvo pakviesti individualiai įsitraukti į akciją
„Išvalykime Lietuvą kartu“ ir saugiai tvarkyti pakeles, pamiškes, parkus ir pan. Liolių seniūnijos
gyventojai aktyviai įsitraukė, dalijosi nuveiktų darbų nuotraukomis seniūnijos feisbuke.
Birželio 23 d. Gailiuose vyko Joninių šventė, kurią suorganizavo Gailių kaimo
bendruomenė ir seniūnaitė Danguolė Viršilienė. Šventėje prisimintos senosios Joninių (Rasų)
tradicijos, žaisti įvairūs žaidimai, degintas laužas, leisti į vandenį vainikai, šokta.
Liepos 4 d. suorganizuota Liolių miestelio bendruomenės 5-ojo gimtadienio ir
Mindauginių paminėjimo šventė „Karališkasis gimtadienis“, kurioje dalyviai rinkosi iš viso rajono.
Liepos 6 d. valstybės diena buvo minima aukojant šv. Mišias ir dalyvaujant visuotinėje
pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“.
Liepos 18 d. Virtukų miške vyko iškilmingas Virtukų kautynių 75-ųjų metinių minėjimas.
Liepos 25 d. vykusiose Kelmės rajono seniūnijų sporto žaidynėse dalyvavo gausi
seniūnijos sportininkų komanda ir pirmą kartą bendroje komandinėje įskaitoje iškovota 3 vieta.
Taip pat penkiose rungtyse iškovotos 3 pirmosios ir 2 antrosios vietos. Visi žaidynių dalyviai buvo
pasipuošę specialiai užsakytais ir pagamintais seniūniją reprezentuojančiais vienodos spalvos
marškinėliais.
Liepos 26 d. Maironių bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai, sutraukę gausų būrį seniūnijos
gyventojų ir svečių.
Rugpjūčio 30 d. Jukniškių koplyčioje vyko tradiciniai Šventojo Augustino atlaidai.
Tytuvėnų motociklų sporto klubo „Sphagnum“ iniciatyva rugsėjo 27 d. Dubysos slėnio
trasoje suorganizuotos motokroso varžybos, kuriose seniūnijos prizais apdovanoti jauniausieji
dalyviai.
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Kartu su Liolių miestelio bendruomene inicijuota akcija Helovinui ir Vėlinėms paminėti,
kurios metu seniūnijos gyventojai prie Liolių miestelio autobusų stotelės sukūrė Moliūgų pievelę.
Akcija sulaukė didelio gyventojų susidomėjimo.
Artėjant šv. Kalėdoms, Maironių kaimo bendruomenė kvietė gyventojus dalyvauti akcijoje
„Ištiesk gerumui ranką“ ir ruošti kalėdines dovanėles Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro
vaikams. Įsitraukė daug gyventojų, dovaną perdavė ir Liolių seniūnija.
Gruodžio 18 d. vyko šventės „Padėkos diena 2020“ transliacija, kurios metu padėkota 2020
metų savanoriams ir filantropams. Liolių miestelio bendruomenė už filantropinę veiklą, puoselėjant
Virtukų kautynių vietos atminimą, teikė Kęstučio Markevičiaus kandidatūrą, o Liolių seniūnija už
savanorišką veiklą, puoselėjant laisvės kovotojų atminimą ir įamžinant jį pastatytu paminklu Liolių
miestelyje, teikė Zigmo Kušeliausko kandidatūrą.
Gražiausių sodybų konkurse šiemet buvo pateikta 17 kandidatūrų, kurios buvo apžiūrėtos,
įvertintos. Rajono komisijai pateiktos 5 sodybos gyvenviečių ir vienkiemių kategorijose. Komisija
3 vietos apdovanojimą vienkiemių kategorijoje paskyrė Gitanos ir Vido Belaglovių sodybai
„Sodžius“, esančiai Daujočių k.
3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme numatytų, taip
pat šeimos sudėtį ir kitokius juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas:
 išduota 60 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 priimta 20 gyvenamosios vietos deklaracijų, asmeniui išvykstant iš Lietuvos
Respublikos;
 priimtos 106 gyvenamosios vietos deklaracijos, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
ar pakeitus gyvenamąją vietą;
 išduota 17 pažymų gyvenamosios patalpos savininkui;
 priimti 9 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
 išduotos 29 įvairios pažymos šeimos sudėties, juridiniams ir kitokiems faktams
patvirtinti.
4. Susirašinėjimas su institucijomis ir rajono savivaldybės skyriais veiklos klausimais:
 parengta 150 raštų, susirašinėjant su rajono savivaldybės administracijos skyriais ir
institucijomis veiklos klausimais;
 užregistruoti 222 raštai, gaunami iš institucijų ir rajono savivaldybės administracijos
skyrių.
5. Notarinių veiksmų atlikimas:
 užregistruoti 97 notariniai veiksmai.
6. Vykdoma veikla žemės ūkio klausimais:
 patvirtintos pasėlių deklaravimo paraiškos – 470;
 atnaujintos žemės ūkio valdos – 539;
 suteikta informacija dėl privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimo – 563;
 suteikta informacija pasėlių įvairinimo ir žalinimo reikalavimų atitikties klausimais –
548;
 išdalyti valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimai – 125;
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ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas) – 160;
ūkinių gyvūnų registras (įsigytų paršelių registravimas) – 25;
ūkinių gyvūnų registras (kiaulių nurašymas) – 15;
ūkinių gyvūnų registras (bičių deklaravimas) – 17;
užpildyta panaudos ir nuomos sutarčių pranešėjui prašant – 75;
paraiškos laikinajai valstybės pagalbai dėl COVID-19 gauti už karves – 219;
paraiškos laikinajai valstybės pagalbai dėl COVID-19 gauti už paskerstus gyvulius –

144;
 prašymų skirti vienkartinę ar periodinę išmoką dėl COVID-19 smulkiesiems
ūkininkams iki 4 EDV rinkimas – 225.
7. Seniūnijoje įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti rajono savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų:
 priimta 116 prašymų socialinei pašalpai gauti ir 52 šeimoms išmokėta socialinė
pašalpa, iš viso 51 tūkst. Eur;
 priimti 38 prašymai kieto kuro kompensacijai gauti;
 surašytas 261 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;
 išduotas 81 siuntimas visuomenei naudingiems darbams atlikti;
 priimti 24 prašymai vienkartinei paramai gauti susidarius sunkiai materialinei
padėčiai, ligos ar gaisro atveju, kt.: periodinei pašalpai – 1; vienkartinei pašalpai – 11; tikslinei
pašalpai – 12;
 išmoka vaikui mokama 218 šeimų. Priimti 42 prašymai papildomai vaiko išmokai
gauti;
 globos rūpybos išmoka mokėta 4 asmenims, globos tikslinis priedas – 3 asmenims;
 sudarytas vienas globojamo vaiko šeimoje socialinės adaptacijos bendruomenėje
planas. 3 seniūnijos globojamiems vaikams paskirta vienkartinė išmoka įsikurti;
 priimta 12 prašymų vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti ir 4 prašymai vaiko
gimimo išmokai iš Kelmės rajono savivaldybės lėšų;
 priimta 30 prašymų tikslinėms kompensacijoms gauti. Seniūnijoje 48 asmenys gauna
slaugos išlaidų ir 70 asmenų – priežiūros (pagalbos) išlaidų, tikslines kompensacijas;
 dėl specialiųjų poreikių nustatymo 37 asmenims užpildytas asmens veiklos ir
gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas;
 priimti 6 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai;
 priimti 3 prašymai gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaikui
priežiūrėti;
 1 asmeniui mokama išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems,
auginantiems vaikus;
 priimti 39 prašymai socialinei paramai mokiniams gauti ir paramai mokinio
reikmenims įsigyti. Paramą gavo 45 mokiniai;
 priimta 90 prašymų gauti paramą iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems
asmenims. Parama maisto produktais ir higienos prekėmis teikiama 184 asmenims;
 priimti 9 prašymai socialinėms paslaugoms gauti ir įvertintas paslaugų poreikis.
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8. Organizuojama vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikai arba apribota tėvų teisė į vaikus:
 pagalbai teikti į apskaitą įrašytos 6 šeimos, iš jų 9 vaikai;
 pagalbai teikti iš apskaitos išbrauktos 4 šeimos, 6 vaikai, iš jų 3 globojami;
 pagalba teikiama disponuojant mokinio reikmenų pinigais 2 šeimoms, 14 vaikų;
 vasaros stovykloje dalyvavo 1 šeima, 2 vaikai;
 pagalba teikiama apsiperkant 1 kartą per savaitę 1 šeimai, 9 vaikams;
 šeimos lankomos 1–4 k./sav.;
 įrašytos į Lietuvos probacijos registrą 3 šeimos;
 1 šeimai 1 kartą teikta Maisto banko parama;
 2 šeimų 3 vaikams įteiktos kalėdinės dovanėlės;
 nuolat teikiama transporto paslauga 2 šeimoms;
 1 šeima prižiūrima, kad būtų lankomasi pas medikus ir kas dešintą dieną susileistų
medikamentus;
 pagalba bus teikiama 2021 metais 7 šeimoms, 21 vaikui;
 2 šeimos persikėlė laikinai gyventi į Krizių centrą Kelmės rajono vaiko ir šeimos
gerovės centre;
 2 šeimos liko įtrauktos į Lietuvos probacijos registrus;
 rugsėjo 9 d., siekiant suteikti didesnes galimybes alkoholį vartojantiems asmenims
gauti pagalbą, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė ir Liolių seniūnijos
specialistė socialiniam darbui, bendradarbiaudamos su Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru, seniūnijoje organizavo susitikimą su priklausomybių konsultantu rizikingai ir
žalingai alkoholį vartojantiems asmenims;
 rugsėjo 23 d. seniūnijoje vyko prevencinė paskaita tėvams. Pagrindinis tikslas –šviesti
tėvus, kaip atpažinti, kad vaikai patiria patyčias, kaip spręsti šią problemą, kaip išvengti paauglių
(dažniausiai) savižudybių. Tėvai supažindinti, kur kreiptis, jiems išdalinti lankstinukai su Jaunimo
pagalbos linijų kontaktais. Paskaitą vedė psichologė Sniegena Urbelienė. Dalyvavo 6 šeimos;
 lapkričio 27 d. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkai ir
socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, bendradarbiaudami su Lietuvos samariečių bendrijos
Kelmės rajono bendruomeniniais šeimos namais, organizavo nuotolinę paskaitą rajono šeimoms,
patiriančioms socialinius sunkumus „Taisyklės šeimoje: vaikų elgesio ribos ir jų nustatymas“.
Lektorius psichologas Lauras Jokūbpreikšas pasakojo apie efektyvų bendravimą šeimoje ir jo
svarbą, apie tinkamą ir netinkamą vaiko elgesį, jo skatinimo būdus, patarė, kaip nustatyti ribas,
skatino tėvus kartu su vaikais kurti taisykles. Lektorius pateikė patarimų tėvams, kaip išreikšti
jausmus vaikui suprantama meilės kalba;
 gruodžio 11 d. seniūnijos šeimos buvo pakviestos dalyvauti vykusioje nuotolinėje
paskaitoje „Šventinis šeimos biudžetas“, kadangi viena iš socialinės atskirties priežasčių yra
gebėjimų valdyti asmeninius finansus stoka. Paskaitą organizavo Kelmės rajono socialinių paslaugų
centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės rajono bendruomeniniais
šeimos namais.
9. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos, renginiai
Seniūnijoje per 2020 metus vyko vienas Kelmės rajono savivaldybės mero ir tarybos narių
susitikimas su gyventojais, suorganizuotos 3 išplėstinės seniūnaičių sueigos, 12 Socialinės paramos
klausimams spręsti komisijos posėdžių, iš kurių 7 vyko nuotoliniu būdu.
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Sausio 17 d. kartu su Kelmės turizmo ir verslo informacijos centru bei Kelmės krašto
partnerystės VVG suorganizuotas pasidalijimo patirtimi renginys „NVO ir socialinis verslas“,
kuriame apibendrintos socialinio verslo kūrimo Liolių seniūnijoje idėjos, pristatyti nauji kvietimai
NVO paramai gauti, aptartos buhalterinės naujovės.
Vasario 20 d. vyko Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento
Kelmės skyriaus vedėjo Arūno Vileikio ir savivaldybės atstovų susitikimas su Liolių seniūnijos
kiaulių ir paukščių laikytojais, kuriame aptarti aktualūs klausimai.
Rugpjūčio 25 d. vyko Liolių socialinės globos namų pagrindinio korpuso atidarymo po
dvejus metus trukusios rekonstrukcijos šventė.
Spalio mėnesį rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo nuspręsta uždaryti Maironių
medicinos punktą, ambulatorines slaugos paslaugas slaugytoja toliau pagal poreikį teikia namuose.
10. Seniūnaičių, bendruomenių veikla
Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas, kuriose gyventojų interesams
atstovauja šie seniūnaičiai: Liolių – Gintaras Palubeckis, Laugalio – Jadvyga Vasiutinienė, Gailių –
Danguolė Viršilienė, Maironių – Laima Stonienė. Veiklą aktyviai vykdo penkios bendruomenės:
Liolių miestelio, Gailių kaimo, Laugalio kaimo, Maironių kaimo ir Padubysio kaimo.
Gegužės 12 d. vykusios Liolių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtinta
naujoji sueigos sudėtis: Jadvyga Vasiutinienė, Vilma Ivoškienė, Danguolė Viršilienė, Diana
Strelkauskienė, Gintaras Palubeckis, Laima Stonienė, Albertas Brazas, Eglė Gulbinovičienė.
Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininke išrinkta Diana Strelkauskienė, pirmininko pavaduotoja –
Danguolė Viršilienė, sekretore – Eglė Gulbinovičienė.
Birželio 13 d. vykusiame Laugalio kaimo bendruomenės visuotiniame narių susirinkime
išrinktas naujas Laugalio kaimo bendruomenės pirmininkas – Gintaras Guginis.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos skelbtame konkurse pagal Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonę
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paraišką pateikė Gailių kaimo bendruomenė
projektui „Viešosios erdvės prie bendruomenės namų sutvarkymas“ įgyvendinti. Projektui
įgyvendinti buvo skirta 1531,00 Eur, už kuriuos trinkelėmis išklota 60 kv. m teritorija prie Gailių
kaimo bendruomenės namų, suorganizuotas projekto pristatymo renginys. Liolių seniūnija
papildomai prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 150 Eur.
Seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai perduoda gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus
apie iškilusias problemas seniūnaitijose, bendruomenėse, daug prisideda prie socialinių išmokų
klausimų svarstymo ir kitų sprendimų priėmimo.

1.
2.
3.
4.

Atlikti darbai 2020 m.
Atliktas kelio Li-36 „Maneikių k. Pievų
kapitalinis remontas – 41,0 tūkst. Eur.
Atliktas kelio Li-63 „Maironių k. Žaliosios
kapitalinis remontas – 32,9 tūkst. Eur.
Parengtas kelio Li-48 „Laugalio k. Dubysos
kapitalinio remonto projektas.
Parengtas kelio Li-51 „Liolių mstl. Dvaro
kapitalinio remonto projektas.

g.“
g.“
g.“
g.“

47 lentelė. Seniūnijos darbai 2020–2021 m.
Planuojami darbai 2021 m.
1. 2020–2021 metų žiemos sezonu
ŽŪB „Kerkasiai“ ir seniūnijos jėgomis atlikti
vietinės reikšmės kelių valymo nuo sniego
darbus.
2. Atlikti Maironių k. Birutės g. paprastąjį
remontą.
3. Atlikti Dikšių k. Tiesiosios g. paprastąjį
remontą.
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5. Atlikti Maneikių k. Parko g. ir Dikšių k.
Tiesiosios g. remonto darbai – 19,5 tūkst. Eur.
6. Atlikti Liolių mstl. Tvenkinio g. remonto
darbai – 1,975 Eur.
7. Įrengtos 2 kelio pralaidos Flerijoniškės k. ir
Elenavos k.
8. Buvo vykdomi kelių su žvyro danga priežiūros
darbai (žvyravimas), rangovė UAB Kelmės
vietinis ūkis. Atvežta ir išlyginta 1500 m3
žvyro – 28,2 tūkst. Eur.
9. UAB Kelmės vietinio ūkio ir seniūnijos
pajėgumais buvo atliekami vietinių kelių su
žvyro danga remonto (lyginimo greideriu)
darbai – 8,953 Eur.
10. Atlikti kultūros paveldo objektų tvarkymo
darbai (teritorijų šienavimas, mažaverčių krūmų
iškirtimas ir išvežimas).
11. Atlikti gyvenviečių tvarkymo (želdinių, skverų,
kapinių teritorijų, gatvių ir šaligatvių priežiūra),
gatvių apšvietimo linijų remonto ir priežiūros
darbai.
12. UAB „Kelmės vanduo“ atliko vandens tinklų
tiesimo darbus Dikšių k. Dikšių g. ir
Maironių k. Šepečio g.
13. Sutvarkytas gatvių tinklas ir suteikti gatvių
pavadinimai Daujočių, Gedkančių ir Rimydžių
kaimuose.
14. Atliktas seniūnijos administracinių patalpų
paprastasis remontas (I ir II aukšto koridorių,
salės).
15. Nupirktas 1 biotualetas ir pastatytas prie Liolių
II tvenkinio.
16. Atnaujintos 5 skelbimų lentos Maneikių k.,
Maironių k., Laugalio k., Liolių mstl., Gailių
seniūnaitės iniciatyva įrengtos 2 naujos
skelbimų lentos Gailių k. ir Baldegių k.
17. Atnaujintos ir puoštos seniūnijos viešosios
erdvės – įrengtas gėlynas prie Liolių seniūnijos
ir prie Liolių tvenkinio Raseinių g., taip pat
pastatyti 3 metaliniai gėlių stovai prie autobusų
stotelės Liolių miestelyje.
18. Kartu su seniūnaičiais pasveikinta 12 senjorų
garbingų jubiliejų proga (95-ojo – 3, 90-ojo – 3,
85-ojo – 2, 80-ojo – 4).
19. Nupirktos ir bendradarbiaujant su seniūnaičiais,

4. Atlikti Maneikių k. Parko g. paprastąjį
remontą.
5. Atlikti asfalto duobių remontą (apie
100 kv. m).
6. Vykdyti kelių su žvyro danga priežiūros
darbus (žvyravimas).
7. Rangovo ir seniūnijos jėgomis pagal
poreikį nuolat vykdyti vietinių kelių lyginimo
greideriu darbus.
8. Atlikti gyvenviečių tvarkymo (želdinių,
skverų, kapinių teritorijų, gatvių ir šaligatvių
priežiūros), gatvių apšvietimo linijų remonto
ir priežiūros darbus.
9. Pagal galimybes pjauti ir genėti senus,
avarinės
būklės
medžius
seniūnijos
teritorijoje.
10. Atlikti naujo gatvių apšvietimo šviestuvo
įrengimo darbus Dikšių k. Dikšių g.
11. Kartu su Liolių miestelio bendruomene
parengti projektą „Poilsio ir laisvalaikio
erdvės gyventojams prie Liolių II tvenkinio
sutvarkymas“ pagal 2021 metų nacionalinės
paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo
taisyklių remiamą antrąją veiklos sritį
„Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas,
pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams
(pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos
įrengimas ir priežiūra)“.
12. Atlikti viešųjų erdvių Liolių miestelyje
gražinimo darbus, pastatyti 4 metalinius gėlių
stovus, medinius suolus ir šiukšliadėžes.
13. Organizuoti vandens telkinio pritaikymo
gaisriniams automobiliams privažiuoti Gailių
kaime darbus.
14. Organizuoti patikėjimo teise valdomo
pastato,
esančio
Liolių
mstl.
Nepriklausomybėsg. 44, paskirties keitimą,
suformuoti atskirus naujus nekilnojamojo
turto kadastro objektus.
15. Kartu su seniūnaičiais pasveikinti visus
senjorus garbingų jubiliejų proga.
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Liolių pagrindinės mokyklos administracija
saugiai kiekvienam seniūnijos vaikui į namus
nuvežtos kalėdinės dovanėlės.
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PAKRAŽANČIO SENIŪNIJA

Seniūnijos bendras plotas 16158 ha, apie 2900 ha užima miškai, iš jų 1315 ha sudaro
aukšto degumo I ir II klasės miškai (tai 46 proc. visų seniūnijos miškų). Seniūnijoje yra 73 kaimai,
4 vienkiemiai ir Žalpių miestelis, kuriuose gyvena 1767 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena
Grinių, Valpainių, Stulgių kaimuose ir Žalpių miestelyje.
Seniūnijos teritorijoje savo veiklą vykdo šios įmonės: individuali I. Gliaudienės įmonė
Grinių k., žemės ūkio kooperatyvas „Pakražantis“ Grinių k., žemės ūkio bendrovė „Kerkasiai“
Žalpių mstl, . Kurganovo parduotuvės Žalpių, Stulgių ir Valpainių k.
Administruojant seniūnijai skirtus asignavimus, seniūnijos biudžetas buvo formuojamas ir
vykdomas vadovaujantis programomis, kurias vykdė seniūnija.
1. Seniūnijoje buvo įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai
ir pateikti rajono savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir būdų:
• priimti 196 prašymai socialinei pašalpai gauti;
• surašyti 182 apsilankymo aktai;
• priimti 22 prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti;
• priimti 38 prašymai vaiko išmokai gauti;
• priimti 2 prašymai globos (rūpybos) išmokai;
• priimti 3 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai;
• priimti 68 prašymai socialinei paramai mokiniams;
• priimti 24 prašymai kompensacijoms kietam kurui įsigyti;
• 4 neįgalieji aprūpinti specialiomis pagalbos priemonėmis;
• priimti 6 prašymai gimus vaikui;
• priimtas 1 prašymas slaugos išmokai gauti;
• priimtas 1 prašymas ilgalaikei socialinei globai institucijoje;
• priimti 2 prašymai dienos socialinei globai;
• 68 šeimos ar vieniši asmenys kreipėsi dėl paramos maisto produktais iš intervencinių
ES atsargų. Iš viso 2020 metais 195 asmenys gavo maisto paketus;
• 73 šeimoms mokėtos socialinės pašalpos, išmokėta suma – 87 108 Eur.
2. Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos aptarnaujamoje
teritorijoje
2020 metais laikino pobūdžio gyvenviečių gatvių, takų, parkų, pakelių teritorijų tvarkymo
ir priežiūros, želdinių priežiūros darbams atlikti pagal Užimtumo didinimo programą buvo įdarbinti
6 asmenys. Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus siuntimu neatlygintinai
visuomenei naudingus darbus atliko 5 asmenys (340 val.). Sudarytos visuomenei naudingų darbų
sutartys su 39 asmenimis, gaunančiais socialines pašalpas. Atlikti įvairūs aplinkos tvarkymo darbai:
takų valymas, gėlynų priežiūra, šiukšlių rinkimas pagrindinėse gyvenvietėse, lapų grėbimas
gyvenvietėse ir kapinėse, parkų, skverų, pakelių šienavimas, pagalba vienišiems seniūnijos
gyventojams. Darbus, suderinus su seniūnu, padėjo organizuoti seniūnaičiai ir kaimo bendruomenių
pirmininkai.
3. Vykdoma veikla organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį
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Seniūnijos gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizuoja Pakražančio kultūros centras,
Pakražančio, Valpainių, Žalpių ir Stulgių kaimų bendruomenės, seniūnijoje veikiančios bibliotekos.
Pakražančio kultūros centro patalpose ir kaimo bendruomenių namuose organizuojamos vakaronės,
koncertai, tradicinė seniūnijos „Loskavos“ šventė Žalpių miestelyje neįvyko dėl COVID-19
pandemijos. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) šventė vyko Valpainiuose,
Oninių šventė vyko Stulgiuose.
4. Vykdomas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme numatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius
juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas:
• 123 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
• 17 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos;
• 95 gyvenamosios vietos deklaracijos, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar pakeitus
gyvenamąją vietą;
• 25 pažymos gyvenamosios patalpos savininkui;
• priimti 7 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
• išduotos 27 pažymos apie šeimos sudėtį, VĮ Registrų centrui nekilnojamajam turtui
(pastatams) įregistruoti ir kt. juridiniams faktams patvirtinti.
5. Susirašinėjimas su rajono savivaldybės administracijos skyriais ir institucijomis
veiklos klausimais, išduodami leidimai kasinėjimo darbams, laidoti, renginiams organizuoti:
• parengti 86 raštai, susirašinėjant su rajono savivaldybės administracijos skyriais ir
institucijomis veiklos klausimais;
• išduoti 58 leidimai laidoti Pakražančio, Stulgių ir Žalpių kapinėse.
6. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai seniūnijai
priskirtos teritorijos gyventojams atliekami notariniai veiksmai:
2020 metais užregistruoti 35 notariniai veiksmai (parašų, dokumentų kopijų tikrumo
paliudijimas ir įgaliojimų pensijai paimti tvirtinimas).
7. Organizuojama vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
• socialinės paslaugos 2020 metais teiktos 8 šeimoms, kuriose auga 21 nepilnametis
vaikas, Pakražančio seniūnijoje 7 šeimoms, kuriose 16 nepilnamečių vaikų, Kražių seniūnijoje 1
šeimai, šeimoje 2 vaikai, Kelmės apylinkių seniūnijoje 1 šeimoje, kurioje auga 3 vaikai;
• socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis, 2020 metais šeimose apsilankė apie 460
kartų;
• 2020 metais įvyko 20 šeimų atvejo nagrinėjimo posėdžiai. Atvejo vadyba neužbaigta nė
vienai šeimai;
• 2 Kražių seniūnijos vaikai auga Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre;
• 1 seniūnijos vaikas auga pas globėjus;
• 1 šeimos vaikams organizuotas mokyklinių reikmenų pirkimas;
• vaiko teisių apsaugos klausimais nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių
apskrities skyriaus Kelmės rajone specialistais, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro
specialistais, Kelmės psichikos sveikatos centro medikais, Šiaulių profesinio rengimo centro
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socialine pedagoge, Pakražančio gimnazijos socialine pedagoge, Kelmės specialiosios mokyklos
socialine pedagoge ir vaikų auklėtojomis, Bendruomeninių šeimos namų psichologais, socialine
darbuotoja, Kelmės Pakražančio seniūnijos kaimo bendruomenėmis.
8. Žemės ūkis:
•
užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 410;
•
deklaravimo metu įbraižytas laukų plotas – 5359,29;
•
informuoti pareiškėjai dėl valdų atnaujinimo – 280;
•
priimti 4 prašymai dėl valdų perdavimo;
•
informuoti 5 pareiškėjai dėl azoto kiekio viršijimo;
•
veiksmai su žemės ūkio valdomis – 483;
•
veiksmai su žemės ūkininko ūkiais – 232;
•
apklausti 6 grūdinių kultūrų augintojai ir pateiktos 6 statistinės ataskaitos apie derliaus
nuėmimo eigą, grūdų laikymą sandėliuose ir pardavimą nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d. – kas
savaitę, vėliau – kas pusmetį;
•
patenkinti prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 20;
•
priimta prašymų dėl vienkartinės išmokos smulkiesiems ūkininkams – 198;
•
priimta pieno gamintojų prašymų – 221;
•
priimta galvijų laikytojų prašymų – 157;
•
Gyvūnų registro informacinėje sistemoje įsigytų paršelių užregistruota – 23;
•
nurašyta kiaulių – 15;
•
deklaruota sistemoje kiaulių – 63.
9. Kviečiamos seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigos ir organizuojami
gyventojų susitikimai su savivaldybės ir valstybinių institucijų pareigūnais
Buvo organizuoti 2 seniūnijos gyventojų susirinkimai, kuriuose dalyvavo Kelmės rajono
savivaldybės meras, tarybos nariai, administracijos vadovai. Nuolat organizuojami susirinkimai su
kaimo bendruomenių pirmininkais, seniūnaičiais.
10. Seniūnaičių veikla
Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas: Pakražančio, Stulgių, Valpainių ir
Žalpių. Įregistruotos ir veiklą vykdo keturios bendruomenės: Grinių kaimo bendruomenė, Stulgių
kaimo bendruomenė, Valpainių kaimo bendruomenė ir Žalpių miestelio bendruomenė. Seniūnaičiai
perduoda gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus dėl iškilusių problemų seniūnaitijoje. Dalyvauja
posėdžiuose svarstant socialinių pašalpų skyrimą, priimant kitus sprendimus.
11. Atlikti darbai 2020 metais:
• socialinio būsto, esančio Adomaičių k. 11, pakeista elektros instaliacija už 2200 Eur;
• nupirktas prikabinamas greideris už 5000 Eur;
• tvarkytas Šimaitukų k. (PA-16 kelias A-12 – Palėkinis) už 445,7 tūkst. Eur;
• Valpainių k. Parko g. atnaujinta asfalto danga už 63,4 tūkst. Eur;
• kelių su žvyro danga priežiūros darbai (žvyravimas), išpilta ir išlyginta 1590 m 3 žvyro.
Suma – 18,3 tūkst. Eur;
• vietiniai keliai lyginti už 11,7 tūkst. Eur.
12. Planuojami darbai 2021 metais:
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•Stulgių kaimo naujų kapinių projektavimas ir įrengimas;
•Valpainių kaimo Šilo gatvės asfalto dangos atnaujinimas;
•vejos traktoriuko įsigijimas;
•Žalpių mstl. bendruomenės namų sutvarkymas;
•Grinių kaimo Užmedžių gatvės kapitalinio projekto parengimas.
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ŠAUKĖNŲ SENIŪNIJA

Rašytiniuose šaltiniuose Šaukėnų kaimo vardas minimas nuo XV a. vidurio, Šaukėnų
miestelio – 1499 m. 1999 metais patvirtintas miestelio herbas.
Šaukėnų seniūnija nuo rajono centro nutolusi 20 km. Seniūnijos centras – Šaukėnų
miestelis, įsikūręs prie Šonos upės ir Ilgos intako. Seniūnija ribojasi su Kelmės, Kukečių, Užvenčio,
Vaiguvos seniūnijomis bei Telšių ir Šiaulių rajonais. Šaukėnų seniūnijos plotas 25 332,78 ha, apie
9 000 ha užima miškai. Bendras seniūnijos kelių ilgis 521,26 km, žiemą valomų kelių – 170 km.
Seniūnijos teritorijoje yra 81 kaimas, 31 kaime gyventojų nėra. Šaukėnų seniūnijos kolektyvą
sudaro 13 darbuotojų: seniūnas, vyriausioji specialistė, specialistė socialiniam darbui, specialistė
žemės ūkiui, komunalinio ūkio specialistas, traktorininkas, traktorininkas-kūrikas, valytoja, trys
kapinių prižiūrėtojai, du kūrikai.
Seniūnijos demografiniai duomenys
2020 m. sausio 1 d. Šaukėnų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2148 gyventojai,
2020 m. gruodžio 31 d. – 2095 gyventojai.
Šaukėnų seniūnijoje per metus 53 asmenimis sumažėjo gyventojų skaičius.
2019 m. sausio 1 d. Šaukėnų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2215 gyventojų,
2020 m. sausio 1 d. – 2148 (1062 moterys ir 1086 vyrų).
Gyventojų skaičius Šaukėnų seniūnijoje 2020-12-31
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42 diagrama. Gyventojų skaičius Šaukėnų seniūnijoje 2020-12-31

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Civilinės
metrikacijos įstaigos duomenimis, 2020 m. Šaukėnų seniūnijoje gimė 10 vaikų (4 mergaitės,
6 berniukai), atlikta 13 vaiko gimimo įrašų (5 mergaitės ir 8 berniukai).
2020 m. mirė 43 Šaukėnų seniūnijos gyventojai (24 moterys ir 19 vyrų).
Seniūnijos teritorija suskirstyta į penkias seniūnaitijas:
 Kalniškių seniūnaitijoje yra 6 kaimai – 229 gyventojai (Kalniškių k. – 147);
 Laikšių seniūnaitijoje – 11 kaimų – 224 gyventojai (Laikšių k. – 135);
 Lykšilio seniūnaitijoje – 22 kaimai – 429 gyventojai (Lykšilio k. – 233);
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 Šaukėnų seniūnaitijoje – 28 kaimai – 823 gyventojai (Šaukėnuose – 540);
 Vidsodžio seniūnaitijoje – 15 kaimų – 390 gyventojai (Aunuvėnų – 214, Vidsodžio –
65).
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43 diagrama. Gyventojų skaičius seniūnaitijose
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas, kitų prašymų priėmimas ir
pažymų, leidimų gyventojams išdavimas
2020 m. priimti:
 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą – 95 (iš jų: 29 – elektroniniu būdu, 23 – iš
užsienio);
 prašymai deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos – 5 (iš jų: 1 – elektroniniu
būdu; 4 – Jungtinė Karalystė, 1 – Vokietija);
 prašymai taisyti, keisti, naikinti deklaravimo duomenis – 11 (iš jų: 6 – naikinti
duomenis, 5 – papildyti, keisti adresus);
 prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 80 (iš jų 21 elektroniniu
būdu);
 prašymai įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 2;
 savininko ar įgalioto asmens prašymai gauti informaciją apie jam nuosavybės teise
priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis – 35;
 prašymai išduoti pažymas, pažymėjimus, leidimus, kitus dokumentus juridiniams
faktams patvirtinti, gyventojų skundai, pasiūlymai – 165 (iš jų: 50 dėl pažymų išdavimo, 18 dėl
charakteristikos, 72 dėl leidimo palaidoti, 7 gyventojų skundai, prašymai, 18 teisėsaugos institucijų
raštai);
 prašymai dėl leidimo išdavimo organizuoti renginį – 3;
 prašymai prekiauti viešoje vietoje – 7;
 prašymai prekiauti šventės metu – 1;
 prašymai atlikti kasinėjimo darbus – 2;
 2020 metais dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ užregistruota 200 gaunamų
dokumentų.
2020 metais:
 parengti 164 siunčiami raštai, registruoti duomenų valdymo sistemoje „Kontora“;
 išduotos 276 pažymos;
 išduoti 3 leidimai organizuoti renginį seniūnijos teritorijoje;
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 išduoti 7 leidimai prekiauti viešose vietose;
 išduotas 1 leidimas prekiauti šventės metu;
 išduoti 2 leidimai atlikti kasinėjimo darbus;
 išduoti 72 leidimai laidoti Šaukėnų seniūnijos kapinėse (Pagančiukų – 7, Šaukėnų –
54, Vidsodžio –11).
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijai paskirtos teritorijos
gyventojams neatlygintinai atliekami notariniai veiksmai.
2020 metais užregistruoti 5 notariniai veiksmai (parašų tikrumo paliudijimas).
Kelių priežiūra ir plėtra
2020 m. vykdant kelių priežiūrą ir plėtrą:
 atlikti kelių lyginimo darbai už 4 846,00 Eur (169 km);
 atlikti kelių žvyravimo darbai už 20 400,00 Eur (1500 m3);
 atlikti 4 cm storio išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimo darbai Šaukėnų mstl.
Mokyklos gatvėje ir Laikšių k. Žvejų gatvėje už 78 253 Eur (5985 m2);
 Aunuvėnų kaime naujai išasfaltuota Mokyklos gatvė (129 700 Eur);
 rekonstruotas tiltas Užvarmio kaime per Varmę (133 100 Eur).
Komunalinio ūkio plėtra
Lėšų panaudojimas komunaliniam ūkiui plėsti (tūkst. Eur)
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44 diagrama. Lėšų panaudojimas komunaliniam ūkiui plėsti (tūkst. Eur)
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas 2020 metais sudarė Dubėnų k. Dubėnų g. 8 socialinio
būsto remontas (9 500 Eur).
Šaukėnų seniūnija prižiūri seniūnijos teritorijoje esančių parkų 22,96 ha ir 27,16 ha kitų
plotų (skverai, senkapiai, šalikelės, lankytinos vietos).
Už 781,66 Eur atliktos nuotekų išgabenimo paslaugos iš trijų tualetų prie Šaukėnų
tvenkinio, kapinių.
Nupirkti vejos bordiūrai Šaukėnų kapinių takams įrengti (1073 Eur).
Nupirkta smėlio Šaukėnų kapinių takams kloti ir paplūdimiui atnaujinti (383,33 Eur).
Šaukėnų veikiančiose kapinėse nutiesti du takai ir paklota akmens skaldos danga, vienas
takas tarp kapų išklotas plytelėmis.
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Veikiančiose Pagančiukų, Šaukėnų, Vidsodžio kapinėse atnaujinti informaciniai stendai,
atliekų konteinerių aikštelės, išpjauti seni, pavojingi medžiai.
Šaukėnų tvenkinio teritorijai apšviesti įrengtas apšvietimo reguliavimo prietaisas.
Praplėstas gatvių apšvietimo tinklas Aunuvėnų kaime.
Atlikti Vidsodžio kultūros namų remonto darbai: pakeista 360 kv. m stogo, įvestas
vandentiekis ir vietinė kanalizacija (4 900,00 Eur).
Socialinis būstas
Šaukėnų seniūnijoje 2020 metais buvo 17 socialinio būsto nuomininkų ir 7 savivaldybės
būsto nuomininkai. Bendras nuomojamas naudingas plotas – 1383,88 kv. m.
2020 metais Dubėnų k. Dubėnų g. 8 aštuoniuose butuose, Lykšilio k. Mokyklos g. 7
aštuoniuose butuose, Palaiškalnio k. 2-7, Šaukėnų mstl., Laisvės g. 10, socialiniuose ir savivaldybės
būstuose atlikti varžų matavimai – 224,75 Eur (SB).
Dubėnų k. Dubėnų g. 8-6 atlikti elektros remonto darbai – 450,00 Eur (SB).
2020 m. atlikti daugiabučio namo Dubėnų k. Dubėnų g. 8 remonto darbai: atliktas sienų
šiltinimas iš išorės, įrengta lietaus vandens nuvedimo sistema – 9 500,00 Eur (SB).
Lykšilio k. Mokyklos g. 7-8 atliktas buto (socialinio būsto) elektros instaliacijos remontas
– 1 534,39 Eur (SB).
Šaukėnų mstl. Laisvės g. 10 atliktas namo (socialinio būsto) elektros instaliacijos
remontas – 922,03 Eur (SB).
Seniūnijos gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
2020 metais Lietuvos nedarbo lygis nuo darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus sudarė
16,1 proc., Kelmės rajone – 22 proc., Šaukėnų seniūnijoje – 20,8 proc.
2020 m. gruodžio 31 d. Šaukėnų seniūnijoje buvo 1104 darbingo amžiaus gyventojai,
registruotų bedarbių – 230.
Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiųjų skaičius
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45 diagrama. Užimtumo tarnyboje užsiregistravusiųjų skaičius
2020 metais laikino pobūdžio gyvenviečių gatvių, takų, pakelių, teritorijų tvarkymo ir
priežiūros, želdinių priežiūros darbams atlikti Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų
seniūnijoje buvo įdarbinti 9 asmenys (6 vyrai, 3 moterys) pagal Užimtumo didinimo programą.
2020 metais Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus siuntimu neatlygintinai
visuomenei naudingus darbus atliko 3 asmenys (360 val.).
2020 metais išrašyta 80 siuntimų atlikti visuomenei naudingus darbus. Sudarytos
76 visuomenei naudingų darbų sutartys su 34 asmenimis, nustatyta veiklos trukmė 2020 m. –
5 245 val. Atliktos veiklos trukmė – 4 493 val. Atlikti įvairūs aplinkos tvarkymo darbai: pavasarinis
takų valymas, gėlynų priežiūra, šiukšlių rinkimas pagrindinėse gyvenvietėse ir prie Šaukėnų
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paplūdimio, lapų grėbimas, piliakalnių, parkų priežiūra, krūmų kirtimas pakelėse. 10 asmenų
visuomenei naudingų darbų veikloje nedalyvavo, 4 nesudarė sutarčių.
Socialinė padėtis
2020 metais Šaukėnų seniūnijoje dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo kompensacijos
kreipėsi 97 šeimos.
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46 diagrama. Prašymų skirti socialinę pašalpą ir būsto šildymo kompensacijas skaičius
Šaukėnų seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija rinkosi 12 kartų.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikė
159 rekomendacijas. Surašyta 270 buities tyrimo aktų.
2020 metais priimta 517 prašymų gauti:
 socialinę pašalpą – 131;
 būsto šildymo ir geriamojo vandens kompensaciją – 70;
 paramą mokiniams – 61;
 vienkartinei išmoką vaikui – 6;
 išmokai vaikui – 43;
 vienkartinę vaiko gimimo išmoką – 6;
 globos (rūpybos) išmoką – 1;
 globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą – 2;
 vienkartinę išmoką nėščiai moteriai – 2;
 socialines paslaugas – 15 (5 – soc. priežiūros, 10 – soc. globos);
 tikslinę kompensaciją – 26;
 vienkartinę pašalpą dėl aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis – 28;
 Europos pagalbai labiausiai nepasiturintiems asmenims (parama maisto produktais)
paramą – 98;
 pagalbos pinigus šeimoms, globojančioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus, – 1;
 pakeisti mokėjimo būdą – 3.
Užpildyti 24 Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynai.
Šaukėnų seniūnijoje yra 2 lankomosios priežiūros darbuotojos. Paslaugos teikiamos
12 asmenų. Atlikta 10 socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimų.
2020 metais socialinės priežiūros paslaugos buvo teikiamos 20 šeimų, kuriose augo
50 nepilnamečių vaikų. Dviem vaikams nustatyta laikinoji globa. Socialinės priežiūros paslaugos
nutrauktos 4 šeimoms. Pradėtos teikti 7 naujoms šeimoms.
Žemės ūkis
2020 metais Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruota 570 žemės ūkio
valdų ir 195 ūkininkų ūkiai Šaukėnų seniūnijoje.
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2020 metais atlikta:
 patvirtintos pasėlių deklaravimo paraiškos – 453 (deklaruotas plotas 9 180,71 ha);
 priimta prašymų dėl paraiškos duomenų keitimo – 74;
 registruotos ir atnaujintos valdos – 597;
 atlikti atnaujinimai ūkininkų ūkių duomenų registre – 230;
 priimti prašymai dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui – 2;
 atlikti duomenų tikslinimai gyvūnų registro informacinėje sistemoje – 783;
 priimta paraiškų dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno
gamintojams – 290;
 priimta prašymų dėl vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą
vykdančių asmenų – 178;
 išdalintas 161 laiškas dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio.
Kultūrinė veikla, sportas, kiti darbai
Asociacija „Laikšių kaimo bendruomenė“ liepos mėnesį tradiciškai organizavo Žvejo
šventę, prie kurios finansavimo ir pasiruošimo prisidėjo ir Šaukėnų seniūnija.
Organizuotas seniūnijos krepšinio turnyras.
2020 metais Šaukėnų seniūnija pateikė kandidato Kelmės rajono savivaldybės nominacijai
„Metų darbas“ anketą apie atnaujintą Juodlės pažintinio tako atkarpą ir apžvalgos aikštelę stotelėje
„Pelkė“ (Nr. 8), kur pro amžinai mažomis pušaitėmis prasišviečia pelkė – pažintinio tako pažiba.
Laikui bėgant, gamta ir oro sąlygos paveikė medinius takus ir jie tapo prastos būklės. 2020 metų
vasarą atnaujinta 200 metrų. Šaukėnų seniūnijos darbuotojai ir asmenys, įdarbinti pagal UDP,
išardė senąjį taką, paruošta mediena nutiesė taką ir atnaujino apžvalgos aikštelę. Lankytojai vėl
gali saugiai vaikščioti mediniu „Pelkės“ stotelės taku ir gėrėtis nuostabiu vaizdu nuo pakylos.

43, 44 pav. Atnaujintas medinis takas link pelkės

2020 metais Kelmės rajono vienkiemių, gyvenviečių ir miestų gražiausių sodybų apžiūraikonkursui Šaukėnų seniūnija pateikė gražiausias savo sodybas: vienkiemių kategorijoje – Adelės ir
Dainiaus Latvėnų, Vėžalių k. 2A, gyvenviečių kategorijoje – Vlado Remino, Laikšių k., Pievų g. 4.
Adelės ir Dainiaus Latvėnų sodyba 2020 metais išrinkta gražiausiu vienkiemiu Kelmės
rajone.
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45 pav. Gražiausias vienkiemis Kelmės rajone

2021 m. planuojami darbai:
1. Išgenėti medžius pakelėse Gaugarių kaimo Palendrių gatvėje ir Lykšilio kaimo Ilgojoje
gatvėje.
2. Išgenėti medžius gyvenvietėse po gatvių apšvietimo linijomis.
3. Sutvarkyti teritoriją Vidsodžio kapinėse.
4. Įrengti vieną taką Šaukėnų kapinėse.
5. Baigti rengti Šaukėnų kapinių plėtros detalųjį planą.
6. Sutvarkyti žydų žudynių vietą Juodlės miške.
7. Išvalyti Šaukėnų tvenkinio paplūdimio pakrantę nuo augmenijos.
8. Atnaujinti seniūnijos administracinį pastatą, sutvarkyti pakylas.
9. Atnaujinti poilsio aikštelę Laikšių kaime prie bendruomenės namų.
10. Atlikti kelių žvyravimą ir lyginimą.
11. Rekonstruoti dalį šaligatvio Šaukėnų mstl. Jūros g.
12. Atnaujinti išlyginamojo asfalto dangas Šaukėnų miestelio Juodlės ir Jūros gatvėse.
13. Inicijuoti projektavimo darbus pėsčiųjų takui įrengti Šaukėnų mstl. Juodlės g.
14. Inicijuoti specialiojo plano rengimą Šaukėnų dvaro sodybos parkui pritaikyti
rekreacijai ir turizmui.
15. Sutvarkyti seniūnijai patikėjimo teise priklausančio namo Vaišlaukio k. žemės sklypo
dokumentus.
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46 pav. Takų įrengimas Šaukėnų kapinėse

47 pav. Asfaltuota Šaukėnų mstl. Mokyklos g.

48 pav. Asfaltuota Aunuvėnų k. Mokyklos g.

49 pav. Pralaida per Varmės upę

50 pav. Šaukėnų vaizdai
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TYTUVĖNŲ SENIŪNIJA

Bendra seniūnijos charakteristika
Tytuvėnų seniūnija yra įsikūrusi rytinėje Kelmės rajono dalyje. Seniūnijos teritorijos riba
sutampa su Tytuvėnų miesto riba ir užima 984 ha plotą. Tytuvėnų seniūnijos administracija
įsikūrusi miesto centre, viename pastate su Tytuvėnų apylinkių seniūnija. Seniūnijos kolektyvą
sudaro 12 žmonių: seniūnas, seniūno pavaduotoja, specialistė socialiniam darbui, komunalinio ūkio
specialistė, technikas, pirties prižiūrėtojas, kapinių prižiūrėtojas, du darbininkai-kūrikai, du
traktorininkai-darbininkai, viena darbininkė-valytoja. Šiems žmonėms tenka spręsti Tytuvėnų
miesto socialines, komunalinio ūkio, vaiko teisių, viešosios tvarkos ir kitas problemas. Tytuvėnų
seniūnijai priskirtos funkcijos įgyvendinamos Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Demografiniai statistiniai duomenys
Tytuvėnų seniūnijoje 2020 m. gruodžio 31 d. gyveno 1972 žmonės, iš jų 899 vyrai ir
1073 moterys. 2020 metais seniūnijoje gimė 9 vaikai. Mirė 46 žmonės, iš jų 28 moterys ir 18 vyrų.
Kiekvienais metais gyventojų skaičius seniūnijoje mažėja. Mažėjimo priežastys – mažas
gimstamumas, emigracija į užsienį ir mirtingumas.

Gyventojų migracija
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47 diagrama. Gyventojų migracija
Tytuvėnuose yra Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus Užimtumo
tarnybos padalinys. Jame užregistruota apie 120 Tytuvėnų miesto bedarbių. 2020 metais Tytuvėnų
seniūnijoje, siųsti iš Užimtumo tarnybos, viešuosius darbus atliko 9 asmenys. Visuomenei
naudingus savanoriškus darbus atliko 45 pašalpų gavėjai ir 2 policijos siųsti žmonės. Tai didelė
paspirtis seniūnijai tvarkant miestą, ruošiant malkas, padedant seniems ir vienišiems žmonėms.
Socialinė parama ir kiti paramos būdai
2020 metais seniūnijoje gyveno 8 neįgalūs vaikai, 22 vieniši asmenys, 163 gyventojai,
sulaukę 80 ir daugiau metų. Seniūnijoje gyvena 143 neįgalūs asmenys.
Tytuvėnų seniūnijoje per 2020 metus priimti prašymai:
 socialinei pašalpai gauti – 65 šeimos;
 šildymo kompensacijai gauti – 129 šeimos;
 kietam kurui įsigyti – 37 šeimos;
 kredito, (kas 3 mėnesius) paimto daugiabučiam namui atnaujinti, dengti – 45 šeimos;
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 vaiko išmokai gauti – 188 šeimos;
 vaiko gimimo pašalpai gauti – 5;
 vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti – 2;
 parama mokinio reikmėms įsigyti – 37;
 gauti globos išmoką – 5;
 slaugos išlaidų tikslinei kompensacijai gauti – 9;
 gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją – 10;
 gauti vienkartinę pašalpą priimta 14 prašymų, iš jų 14 paskirta;
 įvairiai kompensacinei technikai įsigyti – 23.
2020 metais surašytas 461 buities tyrimo aktas. Išduoti 99 siuntimai atlikti visuomenei
naudingą veiklą. Kartą per mėnesį dalyvaujama posėdyje, kur pristatomi pašalpų gavėjų duomenys
Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos klausimams spręsti komisijos nariams.
2020 metais nustatyti 15 asmenų socialinių paslaugų poreikiai (dėl lankomosios priežiūros
asmens namuose, dėl apgyvendinimo Liolių senelių globos namuose, Krizių centre ir t. t.). Mieste
aptarnaujami 22 neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės. Juos aptarnauja 3 lankomosios priežiūros
darbuotojos.
Specialistė socialiniam darbui su seniūnu aplanko ir sveikina miesto gyventojus, kuriems
einamaisiais metais sukako 90, 95 ir 100 metų. 2020 metais pasveikinti 2 gyventojai.
Iš investicinių ES fondų buvo teikiama parama maisto produktais labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. Per 2020 metus maisto produktų paketus gavo 80 šeimų. Vidutiniškai
per vieną maisto paketų dalijimą – 138 žmonės.
Socialinės pašalpos gavėjų (šeimų) skaičius
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48 diagrama. Socialinės pašalpos gavėjų (šeimų) skaičius
Seniūnijos biudžeto išlaidos
2020 metais įvykdytas didelis projektas pritaikant Bridvaišio ežero paplūdimį (su įrengtu
patogiu tualetu) neįgaliesiems. Projekto vertė – 97 633,59 Eur. Taip pat įrengta viešųjų erdvių
stotelė, pritaikyta neįgaliesiems, kurios vertė – 10 967,44 Eur.
2020 metais bendras seniūnijos biudžetas (be atlyginimų) sudarė 203 983,00 Eur, iš jų:
 10 400,00 Eur – administravimas ir valdymas;
 3 150,00 Eur – kelių priežiūra ir plėtra;
 3 000,00 Eur – kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas;
 6 728,00 Eur – centrinės institucijos išlaikymas;
 3 355,00 Eur – vaizdo kamerų išlaikymas;
 21 076,00 Eur – viešųjų darbų vykdymas;
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 5 000,00 Eur – atliekų tvarkymas;
 114 300,00 Eur – savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių atnaujinimas
(pritaikymas neįgaliesiems);
 13 700,00 Eur – komunalinio ūkio plėtra;
 18 274,00 Eur – gatvių apšvietimas;
 5 000,00 Eur – socialinių būstų remontas.
Didžiausią administravimo ir valdymo lėšų išlaidų dalį sudarė transporto išlaikymas –
7 600,00 Eur, komunalinės paslaugos – 2500,00 Eur, ryšiai – 400,00 Eur, informacinės
technologijos – 1 500,00 Eur.
48 lentelė. Komunalinio ūkio lėšų panaudojimas 2020 metais Tytuvėnų seniūnijoje
(tūkst. Eur)
2020 metų išlaidos:
kitos prekių ir paslaugų
gatvių apšvietimas transporto išlaikymas
ilgalaikio turto įsigijimas
išlaidos
18,3
6,6
24,7
126,4
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas sudaro: 2020 metais įsigyta nauja traktoriaus priekaba
už 9 970,00 Eur, seniūnijos traktoriaus MTZ variklis – 4 300,00 Eur, sniego verstuvas –
2 100,00 Eur, motorinis pjūklas – 647,00 Eur, krūmapjovė – 800,00 Eur.
Komunalinio ūkio išlaidų skolas sudaro 2 586,95 Eur už elektros energiją gatvėms
apšviesti.
Komunaliniam ūkiui plėsti, be miesto tvarkymo darbų: šiukšlių rinkimo ir išvežimo,
šienavimo, lapų rinkimo, medžių genėjimo, šaligatvių priežiūros, buvo atliktas pastatų remontas.
Suremontuoti socialiniai būstai Tytuvėnuose. Seniūnija eksploatuoja, tvarko ir prižiūri civilines,
stačiatikių, evangelikų liuteronų, Antrojo pasaulinio karo karių kapines, 1863 metų sukilėlių ir
keturias holokausto aukų kapavietes. 2020 metais Tytuvėnų civilinėse kapinėse atlikti
103 palaidojimai.
Mirtingumo dinamika
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49 diagrama. Mirtingumo dinamika
Seniūnija eksploatuoja pirtį, kurią Kelmės rajono savivaldybės tarybos nutarimu nuomoja
iš privataus asmens. Per metus už pirties nuomą sumokama 3 120,00 Eur. Be to, išlaikomas
pirtininkas, kuriam mokamas minimalus atlyginimas. Išlaidas sudaro ir pirties malkos, elektra,
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vanduo, dezinfekavimo medžiagos ir kt. 2020 metais pirties išlaikymas buvo labai nuostolingas, nes
dėl pandemijos ji ilgą laiką nedirbo.
Seniūnija dar teikia turgaus ir patalpų nuomos paslaugas. Už turgaus paslaugas seniūnija
per ataskaitinį laikotarpį gavo 422,20 Eur pajamų. Už viešą prekybą surinkta 1689,00 Eur. Už
patalpų nuomą gauta 2409,92 Eur pajamų.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas
2020 metais Tytuvėnų seniūnijai iš kelių priežiūros ir plėtros programos skirta
329 722,00 Eur. Atlikti darbai:
 išasfaltuotos Dujininkų, Žvejų, dalis Durpyno ir Aušros gatvių;
 įrengtas J. Basanavičiaus gatvės šaligatvis – 236 200,00 Eur;
 užtaisyta 585 m2 asfalto dangos išlaužų. Duobėms užtaisyti išleista 15 000,00 Eur;
 4 cm storio išlyginamojo asfalto sluoksniu užtaisyta 2687 m2 – 31 386,00 Eur;
 6 cm storio išlyginamojo asfalto sluoksniu užtaisyta 2918 m2 – 42 390,00 Eur;
 atliktas 200 m2 gatvių su žvyro danga remontas (žvyravimas) – 3680,00 Eur;
 išlyginta greideriu 11 km gatvių – 1066,00 Eur.
Administravimo paslaugos
Be komunalinių paslaugų, seniūnija teikia administravimo paslaugas: gyvenamosios vietos
deklaravimo, įvairių pažymų, leidimų išdavimų bei atlieka kai kuriuos notarinius nemokamus
veiksmus.
2020 metais Tytuvėnų seniūnijoje suteiktos 678 gyvenamosios vietos deklaravimo
paslaugos, iš jų:
 atvykimo deklaracijų – 148;
 išvykimo deklaracijų – 12;
 įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 4;
 deklaravimo duomenų keitimo ar naikinimo – 3;
 išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 176;
 išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 5;
 išduota pažymų patalpų savininkams – 330.
Atliktos kitos administravimo paslaugos:
 išduoti leidimai organizuoti renginius – 4;
 išduota šeimos sudėties ir kt. juridinį faktą patvirtinančių pažymų – 62;
 priimta gyventojų prašymų, skundų – 18;
 priimta prašymų priimti į darbą, atleisti iš jo – 9;
 parengta įsakymų dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo – 18;
 parengta įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais – 6;
 priimti prašymai dėl leidimo laidoti – 103;
 išduoti leidimai laidoti – 103;
 atlikti notariniai veiksmai – 54;
 siunčiami raštai – 128, gaunami raštai – 159;
 išduoti leidimai atlikti kasinėjimo darbus – 4.
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Seniūnaičių veikla
Tytuvėnų seniūnijoje yra trys seniūnaitijos, joms atstovauja seniūnaičiai: Durpyno
seniūnaitijoje – Romualdas Mozeris, Centro seniūnaitijoje – Gintautas Astašauskas, Pušyno
seniūnaitijoje – Edmundas Zaleckas. Seniūnaičiai yra didelė paspirtis seniūnijos veikloje. Jie
perduoda gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus apie iškilusias problemas seniūnaitijoje. Daug
prisideda prie socialinių pašalpų svarstymo ir kitų sprendimų priėmimo.
Kultūrinė veikla
Tytuvėnų seniūnijoje kasmet rengiama miesto šventė „Tytuva“. Į ją susirenka ne tik
seniūnijos, bet ir aplinkinių kaimų žmonės, atvyksta svečių iš Kelmės, Raseinių, kitų miestų, rajonų.
2020 metais 35-oji šventė vyko gražioje miesto centrinėje aikštėje, kur žmonės galėjo pasiklausyti
profesionalių ir saviveiklinių meno kolektyvų atliekamų koncertų, dalyvauti diskotekoje.
2020 metais įvyko XVII tarptautinis Tytuvėnų vasaros muzikos festivalis. Šis festivalis jau
tapo tradicija, į Tytuvėnus pritraukiantis nemažai klausytojų iš kitų miestų, mėgstančių puikią
klasikinę muziką, kurią atlieka profesionalai.
Šventėms organizuoti iš biudžeto seniūnija buvo gavusi 3000,00 Eur. Šių lėšų neužteko,
lėšomis prisidėjo rėmėjai.
Dešimt metų Tytuvėnų seniūnija bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos Miastko
savivaldybe. 2020 metais dėl pandemijos vizitais nebuvo apsikeista.
Kiekvienais metais seniūnija dalyvauja rajono sporto varžybose.
Be šių tradicinių, kiekvienais metais organizuojamų švenčių ir varžybų, seniūnijoje veikia
nemažai įvairių klubų, organizacijų: Tytuvėnų turizmo klubas, VšĮ „Ruža“, pagyvenusių žmonių
klubai „Raskila“, Sveikatingumo klubas. Daug įvairių renginių organizuoja Tytuvėnų kultūros
centras, VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, Tytuvėnų regioninio parko direkcija. Tytuvėnuose
aktyvią veiklą vykdo dvi naujai įsikūrusios bendrovės – „Tytuvėnų krašto bendruomenė“ ir
„Gralis“.
2021 metų svarbiausių darbų planavimas
2021 metais būtina:
 pradėti Šiluvos ir J. Basanavičiaus gatvių apšvietimo naujų linijų įrengimo darbus;
 atlikti miesto gatvių asfaltbetonio duobių remontą;
 Bridvaišio ežero paplūdimio sporto aikštyną pritaikyti neįgaliesiems;
 baigti tvarkyti teritoriją prie Tytuvėnų vienuolyno;
 baigti asfaltuoti Skogalio gatvę;
 išasfaltuoti pėsčiųjų taką prie civilinių kapinių;
 atlikti geodezinius matavimus ir, esant lėšų, įrengti pėsčiųjų taką tarp Skogalio ir Rūtų
gatvių.
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TYTUVĖNŲ APYLINKIŲ SENIŪNIJA

Tytuvėnų apylinkių seniūnija užima 28672 ha bendrą žemės plotą, iš to skaičiaus miškai –
apie 8000 ha. Seniūnijoje yra 115 kaimų, kuriuose gyvena 2649 gyventojai (2020-01-01
duomenimis, 2725 gyventojai).
1. Administruojant seniūnijai skirtus asignavimus buvo vadovautasi patvirtintomis
veiklos programomis:
1.1. administravimui ir valdymui skirta 5400 Eur (2019 m. – 5000 Eur), 466 Eur
įsiskolinimas (komunalinės paslaugos – 7,65 Eur (komunalinių atliekų tvarkymas), transporto
išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 458,52 Eur);
1.1.1. ryšiai (internetas, laidiniai telefonai, mobilieji telefonai, programų aptarnavimas) –
420 Eur;
1.1.2. transporto išlaikymas (degalai, draudimai, remontas, priežiūra, kablys) – 2600 Eur;
1.1.3. kitos prekės (spausdinimo milteliai, dauginimo popierius, kanceliarinės prekės) –
725 Eur;
1.1.4. kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai) – 180 Eur;
1.1.5. komandiruotės – 45 Eur;
1.1.6. kitos paslaugos (asociacijos mokesčiai, rinkliavos mokesčiai, programų priežiūra,
seniūnaičių veiklos apmokėjimas) – 1426 Eur;
1.17. komunalinės paslaugos – 35 Eur.
1.2. Turto rinkos kainoms nustatyti neskirta lėšų (įvairių sutarčių užregistravimas
Nekilnojamojo turto registre, kadastrinių bylų sudarymas).
1.3. Kelių transporto plėtrai, kontrolei ir priežiūrai skirta 2788 Eur:
1.3.1. pralaidos kelyje Tya 48 įrengimas – 1000 Eur;
1.3.2. skalda – 1480 Eur;
1.3.3. smėlis aikštelei –153 Eur.
1.4. Atliekoms tvarkyti skirta 4910 Eur:
1.4.1. sniego valymas – 0 Eur;
1.4.2. atliekų rinkliavos mokesčiai – 4910 Eur (įsiskolinimas1037 Eur).
1.5. Gyvenamajam būstui įsigyti skirta 16 826 Eur (valymo įrenginių įrengimas
Parko g. 3, Johampolio k. – 11 993 Eur, Kiaunorių valymo įrenginių išleidimo sistemos
įrengimas – 4 598 Eur, vandentiekio skaitiklių įrengimas Parko g. 3, Johampolio k. – 173 Eur.
1.6. Komunaliniam ūkiui plėsti skirta 36 704 Eur:
1.6.1. elektros energija – 0 Eur;
1.6.2. miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis (degalai krūmapjovėms, atsarginės dalys,
statybinės medžiagos, gėlių daigai 300 Eur) – 4359 Eur;
1.6.3. transporto išlaikymas (traktoriaus ir automobilio Opel Meriva degalams,
draudimams, remontui, atsarginėms dalims) – 5910 Eur;
1.6.4. motorinė krūmapjovė – 419 Eur;
1.6.5. motorinė krūmapjovė – 800 Eur;
1.6.6. prikabinamas greideris – 5000 Eur;
1.6.7. sutvarkytos patalpos ir įrengti šilumos siurbliai Budraičių vaikų dienos centre –
14 352 Eur;
1.6.8. įrengtas neįgaliųjų įvažiavimas į Mockaičių kultūros namus – 4000 Eur;
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1.6.9. šilumos siurblio Mockaičių kultūros namuose įrengimas – 800 Eur;
1.6.10. šilumos siurblio Pagryžuvio kultūros namuose įrengimas – 800 Eur;
1.6.11. katilo Kiaunorių kultūros namuose remontas – 350 Eur;
1.6.12. vandentiekio įvado įrengimas Mockaičių kultūros namuose – 320 Eur.
1.7. Gatvėms apšviesti skirta 6711 Eur (2019 m. – 6500 Eur):
1.7.1. miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis (apšvietimo linijų remontas (Pagryžuvio ir
Pavydų k. oro linijų rekonstrukcija, priežiūra, šviestuvų ir lempų keitimas) – 2111 Eur;
1.7.2. elektros energija – 4600 Eur (1515 Eur įsiskolinimas).
1.8. Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninei veiklai remti skirta 1223 Eur (kitos prekės
(įvairūs maisto produktai, suvenyrai, gėlės – bendruomenių šventėms, jubiliatų sveikinimams,
Rugsėjo pirmosios, Mokytojų dienos, kitų švenčių proga, kalėdiniai saldainių rinkiniai
mažamečiams).
1.9. Spec. lėšos – nuompinigiai. Surinkta – 400 Eur (socialiniams būstams remontuot,
šildymo sistemai įrengti).
1.10. Centrinės institucijai išlaikyti (socialinė apsauga) skirta 5 815 Eur (nepanaudota
832 Eur):
1.10.1. ryšių paslaugos – 10 Eur;
1.10.2. transporto išlaikymas (automobilis Suzuki Swift degalai, remontas, draudimai) –
1454 Eur;
1.10.3. kitos paslaugos (programų priežiūra, duomenų bazių mokesčiai, prisijungimo
mokesčiai, spausdintuvų kasetės) – 1008 Eur;
1.10.4. elektros sistemų ir apšvietimo gerinimas – 400 Eur;
1.10.5. kėdės lankytojams – 270 Eur;
1.10.6. kompiuteris ir spausdintuvas darbuotojai – 1950 Eur.
1.11. Kelių plėtros programos lėšos – 79 200 Eur: (2019 m. – 73 656 Eur):
1.11.1. kelių lyginimas greideriu – 12 898 Eur (visi keliai lyginti 2–4 kartus), darbus atliko
UAB „Limega“;
1.11.2. žvyravimas – 31 900 Eur (1696 kub. m duobių įvairiuose keliuose), darbus atliko
UAB Kelmės vietinis ūkis;
1.11.3. duobių remontas asfaltbetoniu Tulpių g., Sodų g. Pagryžuvio k., Dvaro g.
Kiaunorių k., Meškinės g., Gėlių g. Pašiaušės k. Iš viso – 400 kv. m už 9 402 Eur; VĮ „Kelių
priežiūra“;
1.11.4. 40 mm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas Sodų g. Pagryžuvio k., Gėlių g.
Pašiaušės k. Iš viso – 1 466 kv. m už 15 000 Eur, VĮ „Kelių priežiūra“;
1.11.5. skaldos pagrindo įrengimas – 10 000 Eur.
1.12. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas – 18 272 Eur:
Per 2020 m. buvo įdarbinta atlikti viešuosius darbus 11 asmenų, iš jų 5 moterys.
Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 51 socialines pašalpas gaunantis asmuo (sudarytos
155 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys), visuomenei naudingus nemokamus darbus
atliekančių asmenų, siųstų už teisės aktų pažeidimus policijos ar probacijos tarnybos, nebuvo.
Beveik visi ūkiniai, aplinkotvarkos, statybos ar remonto darbai seniūnijoje yra atliekami kartu su
viešųjų darbų darbininkais ir visuomenei naudingus darbus atliekančiais žmonėmis. Gyvenvietėse
dirba po 2 darbininkus (Užimtumo tarnybos), kuriems, suderinus su seniūnu, darbus paskirsto
bendruomenių pirmininkai.
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2. Seniūnijoje buvo įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai
ir pateikta rajono savivaldybės administracijai siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų:
2.1. 252 (330 – 2019 m.) prašymai socialinei pašalpai gauti;
2.2. 19 prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti;
2.3. 82 prašymai vaiko išmokai gauti;
2.4. 19 prašymų gauti globos (rūpybos) išmoką;
2.5. 10 prašymų gauti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
2.6. 80 prašymų gauti socialinę paramą mokiniams;
2.7. 49 prašymai kompensacijoms kietam kurui įsigyti;
2.8. 15 neįgaliųjų aprūpinti specialiomis pagalbos priemonėmis;
2.9. nustatyta 19 socialinių paslaugų poreikio atvejų;
2.10. 22 prašymai tikslinei kompensacijai gauti;
2.11. 150 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą;
2.12. surašyti 336 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai;
2.13. 198 šeimos ir vieniši gyvenantys asmenys kreipėsi dėl paramos maisto produktais iš
intervencinių EB atsargų. Iš viso 2020 m. išdalinti 422 maisto paketai.
3. Organizuojama vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
3.1. seniūnijoje 2020 m. gyveno 12 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 28 nepilnamečiai
vaikai, iš jų 5 vaikams nustatyta laikinoji globa, 1 vaikas – globėjų šeimose;
3.2. socialinės rizikos šeimose apsilankyta 640 kartų;
3.3. vaikų auga globėjų šeimose – 6;
3.4. 3 socialinės rizikos vaikams organizuotas mokyklinių reikmenų pirkimas;
3.5. vaiko teisių apsaugos klausimais bendradarbiaujama ir bendraujama su Vaiko teisių
apsaugos skyriumi, Tytuvėnų gimnazija, Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu, Kelmės rajono policijos
komisariatu, VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centru.
5. Vykdoma veikla organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį.
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos gyventojų poilsį ir laisvalaikį organizuoja 4 Tytuvėnų
kultūros centro skyriai (Šedbarų k., Kiaunorių k., Mockaičių k. ir Pagryžuvio k.), 4 bibliotekos
(Mockaičių k., Šedbarų k., Pagryžuvio k., Kiaunorių k.). Per ataskaitinį laikotarpį kultūros namai
surengė nemažai renginių tiek savo aptarnaujamose teritorijose, tiek išvykose, tiek rajoniniuose ar
seniūnijos organizuotuose renginiuose. Kiekvienuose kultūros namuose buvo organizuojami
poilsio vakarai jaunimui, vakaronės, koncertai, koncertai-išvykos. Žymiausi iš jų: tradicinė meno
šventė „Kelmės ratas“, šventė Kiaunorių kaime „Vaistažolių galia“, šventė Mockaičių kaime „Po
liepom“, Oninių šventė Pagryžuvio kaime, šventė Šedbarų kaime „Liepa – vasaros karalienė“,
šventė Pašiaušės kaime „Bendruomenės 15 metų jubiliejus“ ir daug kitų renginių.
6. Per ataskaitinį laikotarpį organizuojama ir kontroliuojami rajono savivaldybės
kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymas ir
priežiūra, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimas ir kita veikla:
6.1. įrengta konteinerių statymo vieta prie Kiaunorių kapinių;
6.2. įrengta konteinerių statymo vieta Budraičių gyvenvietėje;
6.3. remontuotos kelių duobės asfalto drožlėmis ir šaltu asfaltu;
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6.4. prižiūrimos ir remontuojamos gatvių apšvietimo linijos;
6.5. remontuoti socialiniai būstai;
6.6. įrengti valymo įrenginiai Parko g. 3, Johampolio k.;
6.7. sodintos gėlės Pagryžuvio, Johampolio, Kiaunorių, Budraičių, Šedbarų ir Pašiaušės
kaimų viešosiose erdvėse;
6.8. remiamos įvairios bendruomenių šventės, prisidedama prie švenčių organizavimo;
6.9. nupirkti ir išdalinti kalėdinių saldainių rinkiniai seniūnijos mažamečiams vaikams;
6.10. šienaujamos ir prižiūrimos seniūnijos bendro naudojimo teritorijos;
6.11. pasveikinti seniūnijos ilgaamžiai gyventojai jubiliejų progomis (sulaukę 90 metų);
6.12. prižiūrimas Gauštvinio ežero paplūdimys, įrengti apsauginiai plūdurai;
6.13. seniūnijos teritorijoje esančias kapines prižiūri kapininkai, viešųjų darbų, nemokamų
viešųjų darbų darbininkai. Visos seniūnijos veikiančios ir neveikiančios kapinės bei kapinaitės buvo
šienaujamos, prieš Vėlines tvarkomi neprižiūrimi kapai ne tik veikiančiose, bet ir neveikiančiose
kapinėse. Iš veikiančių kapinių vežamos žaliosios atliekos į kompostavimo vietas;
6.14. prižiūrimi (lyginami, žvyruojami) seniūnijos keliai, kertami krūmai pakelėse,
remontuotos duobės, atnaujintas asfaltas gatvėse;
6.15. sutvarkytos patalpos Budraičių vaikų dienos centre;
6.16. įrengtas neįgaliųjų įvažiavimas į Mockaičių kultūros namus;
6.17. įrengta šildymo sistema Pagryžuvio ir Mockaičių kultūros namuose.
7. Vykdomas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę
padėtį patvirtinančių dokumentų išdavimas:
7.1. 103 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
7.2. 19 pažymų dėl gyvenamosios vietos deklaracijos, išvykstant iš Lietuvos;
7.3. 131 gyvenamosios vietos deklaracija, atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar
pakeitus gyvenamąją vietą;
7.4. priimta 11 prašymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
7.5. išduotos 0 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
7.6. 47 pažymos gyvenamosios patalpos savininkui;
7.7. 0 pažymų apie paskutinę deklaruotą mirusiojo gyvenamąją vietą;
7.8. priimta 20 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo;
7.9. išduotos 59 pažymos apie šeimos sudėtį, VĮ Registrų centrui dėl paveldimo turto,
pastatų įregistravimo ir kt.
8. Susirašinėjimas su rajono savivaldybės administracijos skyriais ir institucijomis
veiklos klausimais, išduodami prekybos leidimai, leidimai laidoti:
8.1. parengti 207 raštai (181 – 2019 m.), susirašinėjant su rajono savivaldybės
administracijos skyriais ir institucijomis veiklos klausymais;
8.2. išduotas 0 leidimų prekiauti viešose vietose, 4 leidimai kasinėjimo darbams atlikti;
8.3. išduota 20 leidimų laidoti Kiaunorių ir Pašiaušės kapinėse.
9. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atliekami
seniūnijai paskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, registruojamos mirtys:
užregistruoti 51 notariniai veiksmai (76 – 2019 m.). 2020 metais Tytuvėnų apylinkių
seniūnijoje mirė 43 žmonės, gimė 15 vaikų.
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10. Šaukti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų
susitikimus su rajono savivaldybės ir valstybinių institucijų pareigūnais:
Per ataskaitinį laikotarpį gyventojų susirinkimų neorganizuota. Įvyko 2 susirinkimai su
seniūnaičiais, 11 susirinkimų dėl socialinės pašalpos skyrimo, 2 atvejo komandos posėdžiai.
11. Žemės ūkis:
11.1. užpildyta žemės deklaracijų – 430;
11.2. papildomų dokumentų susijusių su deklaracijomis – 37;
11.3. valdų atnaujinimas ir registravimas – 516;
11.4. su pieno kvotomis susijusių paraiškų priimta – 0;
11.5. surašyta raštų NMA, VIC ir ŽŪM – 0;
11.6. apklausti 34 ūkininkai teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nuėmimo eigą;
11.7. konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KP programomis, išmokų dydžiais ir
t. t. – 350 interesantų;
11.8. prašymų dėl ūkio EDV apskaičiavimo peržiūros ekrane – 21;
11.9. seniūnijoje įregistruoti 242 ūkininkų ūkiai;
11.10. elektroniniu būdu įbraižytas laukų skaičius – 4180;
11.11. išduota pažymų dėl žemio ūkio veiklos – 0.
12. Tytuvėnų apylinkių seniūnijos pagrindinės problemos ir jų sprendimo būdai
2021 metais (problemos aptartos su seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais):
12.1. Mockaičių ir Johampolio kaimų gyventojai turi nuotekų šalinimo problemų, nėra
gyvenvietės nuotekų surinkimo sistemos;
12.2. Kiaunorių kaimo gyventojai skundžiasi bloga tiekiamo vandens kokybe, ne visi
gyventojų ūkiai gali prisijungti prie vandentiekio. Nėra gyvenvietės nuotekų surinkimo sistemos;
12.3. Šedbarų kaimo ne visi gyventojų ūkiai turi galimybę prisijungti prie nuotekų
surinkimo sistemos;
12.4. dalis Pagryžuvio kaimo gyventojų ūkių nori prisijungti prie nuotekų surinkimo
sistemos;
12.5. aktyviai dalyvausime sprendžiant gyventojų socialines problemas, šviečiamojoje
veikloje prieš smurtą šeimoje, smurtą prieš vaikus, savižudybių prevencijoje;
12.6. atnaujinsime asfalto dangą dalyje Sodų g., Tulpių g. Pagryžuvio k., Gėlių g.
Pašiaušės k.;
12.7. šienausime, prižiūrėsime, rinksime šiukšles bendro naudojimo teritorijose, kultūros
paveldo vertybių teritorijose;
12.8. prižiūrėsime Gauštvinio ežero paplūdimį;
12.9. siekdami gerinti kelių būklę, kirsime krūmus pakelėse, gerinsime kelių būklę skalda;
12.10. prižiūrėsime gatvių apšvietimo linijas;
12.11. pagal skiriamas lėšas prižiūrėsime vietinės reikšmės seniūnijos teritorijoje esančius
kelius (savivaldybės biudžeto lėšos);
12.12. remsime tradicines bendruomenių šventes: Jonines, Škaplierines, Onines, „Po
liepom“, Žolines ir kitas;
12.13 remontuosime Kiaunorių kapinių fasadinę dalį;
12.14. likviduosime Pagryžuvio siurblinę su vandens rezervuaru (jei bus finansavimas);
12.15. remontuosime socialinius būstus.
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UŽVENČIO SENIŪNIJA

Demografiniai-statistiniai duomenys
Užvenčio seniūnija yra viena didžiausių Kelmės rajono savivaldybėje. Seniūnijos plotas –
23 392,14 ha.
Seniūnijos teritoriją sudaro Užvenčio miestas, 8 gyvenvietės ir 76 kaimai. Didžiausias
pagal plotą seniūnijoje yra Ušnėnų kaimas – 1014,39 ha, mažiausias – Sirūniškių kaimas – 9,94 ha.
Gyventojų skaičius seniūnijoje nuolat mažėja. 2020 m. sausio 1 d. Užvenčio seniūnijoje
gyvenamąją vietą deklaravo 2807 gyventojai, iš jų Užvenčio mieste – 637 žmonės, o 2020 m.
gruodžio 31 d. – 2711, iš jų Užvenčio m. – 623 žmonės.
GYVENTOJAI
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50 diagrama. Gyventojų skaičius seniūnijoje
2020 m. gimė 17 kūdikių, mirė 59 žmonės. Per 2020 m. Užvenčio kapinėse palaidoti
58 žmonės, Kolainių kaimo kapinėse – 9 žmonės.
49 lentelė. Užvenčio seniūnijoje priimti prašymai ir parengti raštai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prašymų pavadinimas

2020 m.

Išduota pažymų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti

97

Išduota leidimų laidoti kapinėse
Keista, naikinta gyv. vietos deklaravimo duomenų
Įtraukta asmenų į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą
Išduota pažymų patalpų savininkams
Išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų
Registruota gyvenamosios vietos deklaracijų, atvykus gyventi į Lietuvą
ar pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvoje
Registruota gyvenamosios vietos deklaracijų išvykstant iš Lietuvos
Kiti prašymai
Parengta siunčiamųjų raštų

67
14
4
66
132
78

Iš viso:

572

10
9
95
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2020 M. SENIŪNIJAI SKIRTOS LĖŠOS

Iš viso
Kultūros rėmimas

74700
2775

Institucijos išlaikymas (soc. parama)

9100

Institucijos išlaikymas (valdymas)

4625

Darbo rinkos politikos rengimas ir…

4400

Kelių plėtra ir priežiūra
Gyvenamojo būsto įsigijimas
Saugumo kamerų išlaikymas

500
6000
1167

Komunalinio ūkio plėtra
Atliekų tvarkymas

23275
5200

Gatvių apšvietimas

17658

51 diagrama. Seniūnijai 2020 m. skirtos lėšos
Seniūnijai perduotoms funkcijoms įgyvendinti 2020 m. skirta 74 700 Eur.
Lėšos pagal atskiras programas panaudotos taip:
1. Valdymas ir administravimas
Administravimui ir valdymui vykdyti 2020 m. skirta 4 625 Eur.
Panaudota: transportui išlaikyti – 1558 Eur, komunalinėms paslaugoms (kartu su patalpų
šildymu) – 1093 Eur, ryšių paslaugoms – 323 Eur, informacinėms technologijoms – 333 Eur,
komandiruotėms – 45 Eur, kvalifikacijai kelti – 180 Eur, kitoms paslaugoms – 1093 Eur.
2. Komunalinis ūkis
2020 m. komunaliniam ūkiui skirta 23 275 Eur.
Išleista: modulinio namelio daliai įsigyti (1 sekcija) Minupių kaimo bendruomenei –
5 000 Eur, transportui išlaikyti – 8 468 Eur, miesto ir gyvenviečių viešajam ūkiui (įvairios
statybinės, ūkinės, elektros prekės, medžių pjovimo darbai) – 7 585 Eur, komunalinėms ir kitoms
paslaugoms apmokėti – 1 104 Eur, materialiajam turtui remontuoti – 299 Eur, kvalifikacijai kelti –
30 Eur, ilgalaikiam turtui (krūmapjovės) įsigyti – 789 Eur. Skola už sunaudotą elektros energiją –
1 093 Eur.
2020 metais pagal Užimtumo tarnybos Kelmės skyriaus rekomendacijas seniūnijoje
viešuosius darbus dirbo 9 asmenys, darbo užmokesčiui išleista 18 104 Eur.
Neatlygintinus viešuosius darbus seniūnijoje atliko 3 asmenys, dirbo 424 valandas,
22 asmenys atliko visuomenei naudingą veiklą. Seniūnijos komunalinio ūkio darbuotojų, asmenų,
atliekančių visuomenei naudingą veiklą, ir viešųjų darbų darbininkų jėgomis prižiūrimos Užvenčio
miesto ir Kolainių kaimo civilinės kapinės, gyvenviečių žaliosios zonos, parkai, skverai ir paveldo
objektų teritorijos (daugiau kaip 50 ha plotas). Sezono metu nuolat prižiūrimas paplūdimys Girnikų
kaime, maudyklos prie Tyklės, Gludo ežerų ir Naudvario tvenkinio, tvarkomos holokausto aukų
kapinės Želvių miške ir žydų kapinės Kunigiškių kaime, karių kapinės Užvenčio mieste ir kitos
viešosios erdvės.
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Miestas ne tik prižiūrimas, bet ir puošiamas. Pavasarį nupirkti gėlių daigai susodinti į
40 vazonų, kuriais papuoštos Žemaitės, Kražių ir Ventos gatvės, Kražių gatvėje įmontuotuose
vazonuose pasodintos rožės.

51 pav. Seniūnijos želdiniai
Už 5 000 Eur lėšas, laimėtas rajoniniame konkurse „Metų darbas 2019“, atnaujintas miesto
skvero apšvietimas.

52 pav. Miesto skvero apšvietimas
3. Gatvių apšvietimas
2020 m. gatvėms apšviesti skirta 17 658 Eur.
Išleista: elektros tinklams eksploatuoti – 6 951 Eur, sumokėta už elektros energiją –
7 056 Eur, Užvenčio miesto skvero apšvietimui atnaujinti – 4 949 Eur. Skola už sunaudotą elektrą –
608 Eur., už elektros tinklų eksploataciją – 741 Eur.
4. Gyvenamojo būsto įsigijimas
Seniūnijoje yra 17 apgyvendintų būstų. 2020 m. šiai programai vykdyti skirta 6 000 Eur.
Lėšos panaudotos socialiniam būstui, esančiam Užvenčio m., Kražių g. 6, remontuoti
(prijungtas vandentiekis ir kanalizacija, įrengtas tualetas).
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5. Atliekų tvarkymas
Komunalinėms atliekoms tvarkyti skirta 5 200 Eur.
6. Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija
Užvenčio miesto vaizdo stebėjimo kameroms eksploatuoti 2020 m. skirta 1 167 Eur.
7. Socialinė parama
2020 m. centrinės institucijos išlaikymo (soc. parama) programai vykdyti skirta 9 100 Eur.
Išleista: 2 854 Eur – transportui išlaikyti, 43 Eur – komunalinėms paslaugoms, 3 023 Eur – kitoms
prekėms ir paslaugoms, 1 471 Eur – kompiuteriui įsigyti, 1 659 Eur – informacinių technologijų
prekėms ir paslaugoms, 50 Eur – kvalifikacijai kelti.
Užvenčio seniūnijos socialinių pašalpų skirstymo komisija 74 šeimoms rekomendavo skirti
socialines pašalpas. Šioms šeimoms išmokėta 85 911 Eur. Iš viso įvairių socialinių išmokų skirta
526 šeimoms, išmokėta 749 209 Eur.
293 šeimoms skirta parama maisto produktais, išdalinta 7 637 kg maisto ir 2890 vnt.
higienos prekių.
8. Žemės ūkis
Seniūnijos žemdirbiai užsiima mišriu žemės ūkiu. 2020 m. seniūnijoje pateikta 461
paraiška tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės plotus gauti, atnaujinta 649 vnt. žemės ūkio
valdų, užpildytos 65 žemės panaudos ir nuomos sutartys, deklaruota kiaulių – 116 vnt., įregistruota
įsigytų paršelių 132 vnt., pateiktos 225 paraiškos laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams
gauti ir 246 paraiškos laikinosios valstybės pagalbos galvijų augintojams gauti, pateikti 297
prašymai skirti vienkartinę ar periodinę išmoką individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems
asmenims.
9. Kelių priežiūra ir plėtra
2020 m. Užvenčio seniūnijai skirta 287 480 Eur, iš jų:
kapitalui formuoti – 153 466 Eur: atlikta Užvenčio miesto Maironio gatvės
rekonstrukcija ir įrengta automobilių stovėjimo aikštelė (93,7 tūkst. Eur), atliktas Pagiriškių k.
kelio Už-51 pralaidų kapitalinis remontas (58,5 tūkst. Eur).
einamiems tikslams: 134 034 Eur: įrengtas 3632 m² 40 mm storio išlyginamasis
asfaltbetonio sluoksnis Užvenčio miesto J. Janono gatvėje ir Junkilų k. Jaunimo gatvėje
(60,3 tūkst. Eur), užtaisyta 302 m² asfalto dangos išdaužų (7,75 tūkst. Eur), ant seniūnijos kelių
išpilta ir išlyginta 2492 m³ žvyro (60,3 tūkst. Eur), atlikti seniūnijos kelių žvyro dangos lyginimo
darbai greideriu (10,98 tūkst. Eur).
Per 2020 m. iš seniūnjai priklausančių karjerų ant seniūnijos kelių išvežta žvyro: iš
Maudžiorų karjero – 452 m³, iš Žvirgdžių – 324 m³. Vežti žvyrą padėjo seniūnijos ūkininkai
A. Vaupšas ir S. Astrauskas.
10. Specialiosios programos
Surinkta lėšų:
 už pirties paslaugas – 1 728 Eur;
 už socialinio būsto nuomą (17 butų) – 756 Eur.
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Už leidimus vykdyti prekybą viešose vietose per 2020 m. surinkta 4 613 Eur. Anksčiau ši
rinkliava papildydavo seniūnijos specialiąsias lėšas, 2020 metais papildė rajono biudžetą.
11. Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninei veiklai remti skirta 2 775 Eur. Lėšos išleistos
tradicinei šventei „Venta, Venta, Venta – tu žemaičiui šventa“ ir Užgavėnėms organizuoti.
Pagerbti 6 seniūnijos senjorai 90-ojo jubiliejaus proga. Jiems įteiktos gėlių puokštės ir
sveikinimo raštai.
2020 m. vasario 15 d. į Prezidentūrą parvežti Nepriklausomybės Akto signatarui Jonui
Smilgevičiui skirtą gėlių puokštę vyko seniūnijos delegacija. Vasario 16-osios minėjimo metu
parvežta puokštė iškilmingai padėta ant signataro kapo.
Kultūros ir sporto renginiai seniūnijoje buvo organizuojami kartu su Užvenčio kultūros
centru, seniūnijos bendruomenėmis ir verslininkais.
Seniūnija dalyvavo rajono savivaldybės organizuotame konkurse „Metų darbas“. 2020 m.
Užvenčio seniūnija kartu su partneriais įgyvendino tikslą – remiantis regiono etninėmis tradicijomis
ir vietos istorija gaivinti istorinius miesto statinius, įprasminti viešąsias erdves Žemaitijos
miesteliams būdingais tradiciniais mažosios architektūros elementais, kartu siekiant išskirtinumo ir
unikalumo.
Restauruota 800 kv. m bažnyčios šventorių juosianti akmenų mūro tvora, išlaikant jos
autentiškumą.

53 pav. Restauruota bažnyčios tvora
Tarp bažnyčios ir klebonijos (sudarančios bendrą kompleksą) esanti Statybininkų gatvės
dalis išgrįsta akmenimis („brukas“ – 140 kv. m).

54 pav. Statybininkų g. dalis
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Miesto viduryje stovinčių sakralinių pastatų architektūra, kurioje svarbų kompozicinį
vaidmenį atlieka ir šventorių juosianti tvora, formuoja centrinės miestelio dalies estetinį įvaizdį.
Bažnyčios tvora buvo apleista ir morališkai pasenusi: nusidėvėjusi, apirusi, sovietmečiu tinkuotos
tvoros fasadinė dalis vizualiai nederėjo su liaudies architektūros formų, medine Užvenčio bažnyčia.
Akmeninės tvoros restauracija ir gatvelės grindinys, atkuriantys pirminę objekto išvaizdą, suteikė
Užvenčio sakraliniam kompleksui (bažnyčia, varpinė, klebonija) solidumo ir harmoningos dermės,
kartu tapo miesto istorinio centro išskirtinumo ženklu.
Šie darbai atlikti iš seniūnijos gyventojų suaukotų lėšų.
2021 m. planuojami vykdyti darbai:
1. Įrengti 40 mm storio asfaltbetonio išlyginamąjį sluoksnį Girnikų k., Šlapgirės gatvėje.
2. Tęsti kelių žvyravimo ir asfalto dangos išdaužų taisymo darbus seniūnijos keliuose ir
gyvenviečių gatvėse.
3. Parengti kelio Už-96 Pašilėnų k. Degsnės g. statinio kapitalinio remonto projektą.
4. Parengti kelio Už-113 Užvenčio m. P. Višinskio gatvės rekonstravimo projektą.
5. Šalinti menkaverčius medžius ir krūmus, augančius kelių apsaugos zonose.
6. Užbaigti tvarkyti Junkilų kaimo parką ir tvenkinio pylimą.
7. Atnaujinti lauko terasą ir laiptus prie įėjimo į seniūnijos administracines patalpas.
8. Pagaminti ir sumontuoti naujus garažo vartus.
9. Iškirsti senus medžius Pašilėnų k., Degsnės ir Jaunimo gatvėse.
10. Pagaminti ir Užvenčio mieste pastatyti naujus informacinius stendus.
11. Paruošti iki naujo maudymosi sezono Užvenčio maudyklą.
12. Prižiūrėti ir tvarkyti seniūnijai priklausančias žaliąsias zonas.
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VAIGUVOS SENIŪNIJA

Vaiguvos seniūnija užima 89,42 kv. km, 3472 ha žemės ūkio naudmenų, 5060 ha miškų.
Seniūnija nutolusi nuo rajono centro 15 km. Seniūnijoje yra 49 kaimai, Vaiguvos Vlado Šimkaus
pagrindinė mokykla, medicinos punktas, paštas, biblioteka, Užvenčio kultūros centro Vaiguvos
filialas. Registruota 117 ūkininkų. Seniūnijos teritorijoje veikia šios įmonės: individualios Aivaro
Norbuto, Vaidos Šaltmerienės, Janūro Mockaus „Vaigupė“ įmonės, Povilo Minčinausko, Saulius
Maziliausko MB „Jusaveta“, Mindaugas Zinkevičius vykdo individualią veiklą.
Vaiguvos seniūnijos kolektyvą sudaro 7 darbuotojai: seniūnas, vyriausioji specialistė,
specialistė socialiniam darbui, specialistė žemės ūkiui, darbininkė, kūrikas, traktorininkas-kūrikas.
Demografiniai statistiniai duomenys
2021 m. sausio 1 d. Vaiguvos seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 842 gyventojai.
Mirė 12 seniūnijos gyventojų (8 moterys, 4 vyrai), išduoti 26 leidimai palaidoti Vaiguvos civilinėse
kapinėse. Gimė 7 vaikai.
Seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų veikla
Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Akmenių, Pakėvio ir Vaiguvos.
Seniūnaičiai aktyviai prisideda prie socialinių klausimų svarstymo ir kitų problemų sprendimo.
Gražių iniciatyvų ir projektų įgyvendino Vaiguvos kaimo ir Pakėvio bendruomenės,
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“:
- organizuota pažintinė kelionė į Pakruojo dvarą ir bendruomenės išvyka į gamtą;
- kartu su Užvenčio KC Vaiguvos skyriumi inicijuota akcija ,,Papuoškime Vaiguvą
moliūgais“, kurioje sunešti moliūgai buvo sudėti ant išnykusių kaimų kalnelio;
- organizuota paramos akcija naujakurių šeimai, nukentėjusiai nuo gaisro;
- toliau rūpinamasi Marijos Rusteikaitės atminimo vieta;
- įgyvendintas projektas ,,Vaiguvos seniūnijos pagyvenusių žmonių užimtumo
organizavimas“, finansuojamas Kelmės r. savivaldybės lėšomis;
- Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ įgyvendino projektą ,,Aktyvus laisvalaikis
augina žmogų“ (organizavo jaunimo naktis, protmūšius ir kt. veiklas);
- Pakėvio bendruomenė įgyvendino viešųjų teritorijų tvarkymo projektą. Projekto metu
įrengti suoliukai prie bendruomenės namų, laiptai ir suoliukai prie senosios Pakėvio bažnyčios.
Kultūrinė ir sportinė veikla
Kultūros ir sporto renginiai seniūnijoje buvo organizuojami kartu su Užvenčio kultūros
centro Vaiguvos filialu, Vaiguvos biblioteka, Pakėvio ir Vaiguvos kaimo bendruomenėmis,
Vaiguvos jaunimo bendruomene „Lyderiai“ ir verslininkais.
Svarbiausi 2020 m. renginiai:
- seniūnijos atstovai dalyvavo rajono seniūnijų sporto žaidynėse;
- tradicinis Kelmės rajono jaunimo krepšinio turnyras ,,Trys prieš tris“ Vaiguvos jaunimo
taurei laimėti;
- Užgavėnes su gausybe kaukių, persirengėlių eisena ir skaniais blynais;
- Kovo 11 d. valstybinės šventės minėjimas kultūros namuose;
- vasaros palydos, rodytas Kelmės mažojo teatro spektaklis ,,Mano žmonos vyro
sugrįžimas“;
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- Vaiguvos gyvenvietės centre iškilmingai paminėta valstybės Lietuvos karaliaus

Mindaugo karūnavimo diena, kurioje gausiai dalyvavo vietos gyventojai;
- Pakėvio kaime vasaros šventė ,,Trys mergelės – Marijona, Kristina, Ona“, kurios metu
Pakėvio bendruomenė pagerbė varduvininkes, apdovanojo atminimo dovanomis aktyviausius
bendruomenės narius, rėmėjus, gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus.
Notariniai veiksmai
Seniūnijoje Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka atliekami notariniai
veiksmai neatlygintinai. 2020 metais užregistruoti 2 notariniai veiksmai (parašų tikrumo
paliudijimas, dokumentų kopijų tvirtinimas).
Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos
Seniūnijoje per 2020 m. įvyko 4 susitikimai su seniūnijos seniūnaičiais, Pakėvio ir
Vaiguvos kaimo bendruomenėmis.
Socialinė parama
Seniūnijoje buvo įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, poreikiai ir pateikti
rajono savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo ir
paramos būdų:
- 43 šeimų prašymai socialinei pašalpai gauti;
- 14 prašymų vienkartinei pašalpai gauti;
- 108 prašymai vaiko išmokai gauti;
- 5 prašymai globos (rūpybos) išmokai gauti;
- 2 prašymai periodinei pašalpai gauti;
- 4 prašymai gauti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
- 15 prašymų gauti socialinę paramą mokiniams;
- 37 prašymai kompensacijoms kietajam kurui įsigyti;
- 94 prašymai dėl EB paramos maisto produktais;
- 6 senyvo amžiaus gyventojų šeimoms pradėtos papildomai teikti pagalbos į namus
paslaugos;
- 2 prašymai ilgalaikei socialinei globai institucijoje teikti;
- 17 prašymų specialiųjų poreikių lygiui nustatyti;
- 8 prašymai aprūpinti neįgalius asmenis specialiomis pagalbos priemonėmis;
- surašytas 271 buities tyrimo aktas;
- įvyko 12 posėdžių socialinės paramos klausimams spręsti, kurių metu svarstyti
79 socialinės paramos gavėjai, surašytos 43 rekomendacijos dėl socialinės pašalpos skyrimo;
- surašytas 41 socialinių paslaugų teikimo kokybės įvertinimo aktas;
- išrašyti 34 siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti;
- 21 asmuo kreipėsi dėl paramos maisto produktais iš intervencinių EB atsargų.
Socialinės paslaugos, pagalba namuose 2020 metais buvo teikiama 18 asmenų, su jais
dirbo dvi Kelmės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos padėjėjos. Seniūnija,
pasitelkdama asmenis, atliekančius visuomenei naudingus darbus, teikė socialines paslaugas
vienišiems seneliams ir socialiai remtiniems asmenims (aplinkos tvarkymo darbai).
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Seniūnijoje organizuojama vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su
probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikų ar apribota tėvų teisė į vaikus:
- 2020 metais seniūnijoje gyveno 4 socialinę riziką patiriančios šeimos;
- laikinoji globa nustatyta 1 vaikui.
Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms
(pagal kiekvienos šeimos poreikius, problemas ir individualią situaciją) bei organizuojant vaiko
teisių apsaugos prevenciją, nuolat bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis, Kelmės rajono vaiko ir
šeimos gerovės centru, gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigomis, policija, kaimų bendruomenėmis,
rajono savivaldybės administracijos juristais, Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių apskrities vaiko
teisių apsaugos (VTAS) specialistais Kelmės rajone, Kelmės užimtumo tarnyba, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriumi, kitais socialiniais partneriais.
Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos aptarnaujamoje
teritorijoje
Per 2020 metus rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje dalyvavo 11 asmenų,
iš jų 3 moterys. Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 26 socialines pašalpas gaunantys
asmenys pagal sudarytas 40 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis, dirbta 2 560 darbo
valandų. 2020 m. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus siuntimu neatlygintinai
atliko visuomenei naudingus darbus 4 asmenys, dirbo 360 valandų.
Žemės ūkis:
- užpildyta žemės deklaracijų – 298;
- papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis, – 23;
- valdų atnaujinimas ir registravimas – 405;
- apklausta 19 ūkininkų teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nuėmimo eigą;
- konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KP programomis, išmokų dydžiais ir kt.
– 251 interesantas;
- prašymų dėl ūkio EDV apskaičiavimo peržiūros ekrane – 29;
- seniūnijoje įregistruota 117 ūkininkų ūkių;
- elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 3 485.
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas, kitų
pažymų gyventojams išdavimas, susirašinėjimas su rajono savivaldybe ir kitomis
institucijomis:
- 71 asmuo deklaravo atvykimo arba gyvenamosios vietos pakeitimą Lietuvos
Respublikoje. Iš Vaiguvos seniūnijoje deklaravusių asmenų 23 asmenys – nauji gyventojai,
9 asmenys grįžę iš užsienio, 7 naujagimiai.
- 6 asmenys deklaravo išvykimą į užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių
laikotarpiui;
- išduota 40 pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
- priimta 12 prašymų ir sprendimų dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar
naikinimo;
- išduota 20 pažymų patalpų savininkams ar bendraturčiams;
- išduotos 33 pažymos apie šeimos sudėtį;
- paruoštas 141 raštas rajono savivaldybei ir kitoms institucijoms.
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Atlikti darbai 2020 m.
1. Atlikti seniūnijos administracinio pastato
pritaikymo asmenims su negalia patalpų
remonto darbai (įrengtas sanitarinis mazgas,
suremontuotas kabinetas).
2. Atlikti kelių remonto ir priežiūros darbai
Vaiguvos, Pakėvio, Pikelių, Užgirių, Papilalio,
Vaiguviškių, Pavaiguvio, Kilonių kaimuose
(žvyravimas).
3. Pradėti Kaštonų g. įrengimo darbai
(asfaltavimo dangai įrengti).
4. Pakėvio kaime Dvynių gatvėje atnaujinta
asfalto danga.
5. Vaiguvos kaime Stoties gatvėje atnaujinta
asfalto danga, sutvarkyti kelkraščiai.
6. Atlikti gatvių apšvietimo lempų keitimo
darbai.
7. Gerinant kelių būklę, buvo kertami krūmai
pakelėse.
8. Šienautos ir prižiūrėtos bendro naudojimo
teritorijos Vaiguvos, Pakėvio kaimuose,
Papilalio piliakalnio teritorijoje, genėti ir
nupjauti medžiai Vaiguvos kaime.
9. Pakėvio kaime prie bendruomenės namų
atlikti pėsčiųjų takų tvarkymo darbai.
10. Akmenių kaime atlikti savivaldybės
socialinio būsto remonto darbai (pastatyta
nauja šildymo krosnelė-viryklė, suremontuotos
virtuvės grindys ir sienos).
11. Tvarkyta Vaiguvos kaimo civilinių kapinių
teritorija – išvežtos betono, senų paminklų
atliekos, vykdyta takų, gyvatvorių priežiūra ir
kiti darbai.
12. Sutvarkytas parkas prie Pasaulio tautų
teisuolės Marijos Rusteikaitės įamžinimo
vietos.
13.
Buvo
organizuojami
seniūnaičių,
bendruomenių
atstovų
susirinkimai,
sprendžiant gyventojų socialines ir kt.
problemas.

50 lentelė. Seniūnijos darbai 2020–2021 m.
Planuojami darbai 2021 m.
1. Atlikti remonto darbus pagal projektą
,,Administracinio pastato Alyvų g. 10,
Vaiguvos k., Kelmės r., padalinimas į dvi
patalpas, pakeičiant vienos paskirtį į gydymo“
(teritorijos prie seniūnijos administracinio
pastato sutvarkymo darbai – pėsčiųjų takai,
aikštelės neįgaliųjų poreikiams).
2. Vykdyti kelių remontą ir priežiūrą.
3. Tvarkyti kelių pakeles, kirsti krūmus,
šienauti, prižiūrėti kelių pralaidas.
4. Tvarkyti ir prižiūrėti parkus, skverus,
Vaiguvos civilinės kapines ir kitas viešąsias
vietas.
5. Nupjauti ir genėti elektros linijų apsaugos
zonose augančius medžius.
6. Iškirsti menkaverčius krūmus, esančius
piliakalnių teritorijoje.
7. Organizuoti Vaiguvos seniūnijos tradicinę
kraštiečių šventę.
8. Pasveikinti seniūnijos ilgaamžius gyventojus
jubiliejų progomis (sukakus 90 metų).
9.
Aktyviai
dalyvauti
kultūrinėje
ir
bendruomeninėje veikloje, spręsti gyventojų
socialines problemas.
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ADMINISTRACIJOS VEIKLOS GAIRĖS

Kelmės rajono savivaldybės administracija siekia telkti finansinius ir žmogiškuosius
išteklius ir įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano misiją vykdant viešojo
administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono
bendruomenės poreikius, plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę.
Svarbiausi 2021 metų Kelmės rajono savivaldybės administracijos tikslai – sėkmingai
vykdyti pradėtus projektus, užtikrinti finansinius išteklius projektams įgyvendinti. Daugiausia
dėmesio bus skiriama vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbams. Kiti darbai bus vykdomi
vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginiu ilgalaikiu plėtros iki 2030 metų planu.
____________________
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