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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
2021 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.
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo
Nr. T-24 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-186 „Dėl
Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktu,
administracijos direktoriaus teikiama veiklos ataskaita apima administracijos direktoriaus ir
savivaldybės administracijos veiklą ir teikiama kaip viena bendra ataskaita.
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BENDROJO PRIĖMIMO SKYRIAUS VEIKLA

Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Bendrajame priėmimo
skyriuje 2021 metais dirbo 11 darbuotojų, iš jų 3 – valstybės tarnautojai. Skyrius dirbo
vadovaudamasis teisės aktais, skyriaus nuostatais, pareigybių aprašymais.
Bendrasis priėmimo skyrius, vykdydamas pavestus uždavinius, 2021 metais atliko šias
funkcijas: tvarkė 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 Savivaldybės tarybą, kolegiją, komitetus, mero ir tarybos komitetų pavedimu
organizavo posėdžius (85), organizavo nuotolinius pasitarimus ir posėdžius, sudarė ir tvarkė posėdžių
popierines ir elektronines dokumentų bylas, rengė ir skelbė posėdžių darbotvarkes (85) ir grafikus,
registravo Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimą posėdžiuose (72, 2020 m. – 87), nusišalinimą
nuo svarstomų sprendimų projektų (54 nusišalinimai nuo 39 Savivaldybės tarybos sprendimų
svarstymo), atliko Savivaldybės tarybos sprendimų analizę, sistemino duomenis dėl Savivaldybės
tarybos sprendimų pripažinimo norminiais teisės aktais, įvertinimo antikorupciniu požiūriu,
nepriimtų, atidėtų svarstyti Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, konsultavo 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 Savivaldybės tarybos,
komitetų, kai kurių komisijų posėdžius (85 – Savivaldybės tarybos ir komitetų, kolegijos, 3 –
Antikorupcijos, 5 – Socialinio būsto pirkimo, 4 – Ekstremalių situacijų komisijų); rengė Savivaldybės
tarybos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais,
pildė Savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius (12), tvarkė Savivaldybės tarybos
narių išlaidų, susijusių su tarybos nario veikla, dokumentus, teikė atsakymus į paklausimus dėl
Savivaldybės tarybos narių išlaidų ir darbo užmokesčio; registravo Savivaldybės institucijoms
adresuotus asmenų prašymus ir skundus, registravo gaunamus Savivaldybei adresuotus dokumentus,
siuntė specialistų parengtus atsakymus; teikė asmenims informaciją telefonu, informavo atvykusius į
Savivaldybę asmenis, siuntė juos į atitinkamus skyrius, tarnybas, koordinavo Savivaldybės
administracijos salių užimtumą, lankytojų pas Savivaldybės vadovus priėmimą, Savivaldybės mero
ir administracijos direktoriaus priimamųjų darbą, svarbių 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 Savivaldybės
vadovų išvykas į kitus rajonus, dalyvavimą svarbiuose renginiuose, rengė teisės aktus dėl
komandiruočių į užsienį, įstaigos vadovų komandiruočių į kitus rajonus, prižiūrėjo ir tvarkė
informacines sistemas.
SAVIVALDYBĖS MERO 2021 METAIS PRIIMTŲ POTVARKIŲ
REGISTRAVIMO IR SKLAIDOS ANALIZĖ
2021 m. Bendrasis priėmimo skyrius rengė, registravo ir pateikė atsakingiems asmenims
372 priimtus Savivaldybės mero potvarkius veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais
(2021 m. daugiau registruota mero potvarkių personalo ir veiklos, mažiau – atostogų klausimais, nes
Bendrasis priėmimo skyrius parengė Siuntimo į komandiruotes ir jų išlaidų apmokėjimo tvarką, kuri
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padėjo sumažinti kiekį rengiamų mero potvarkių dėl biudžetinių įstaigų vadovų vienos dienos
komandiruotės):
Registruotų mero potvarkių temos

Priimtų
potvarkių
skaičius
132

Procentas nuo
bendro skaičiaus

188
(26 mero potvarkiai
apdovanoti padėkos raštais
ir 64 padėkos raštai)
52

50,54

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

35,48

13,98

372

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 METAIS PRIIMTŲ
ĮSAKYMŲ REGISTRAVIMO IR SKLAIDOS ANALIZĖ
2021 m. Savivaldybės administracijos direktorius iš viso priėmė 1 931 įsakymą, iš kurių:
1 316 – veiklos organizavimo klausimais, 299 – personalo klausimais (darbuotojų priėmimas ir
atleidimas iš darbo, priemokų mokėjimas, skatinimas, atostogos vaikui prižiūrėti, praktikos
atlikimas), 316 – atostogų, komandiruočių klausimais.
2021 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus 1 316 įsakymų veiklos
organizavimo klausimais pagal temas skyriaus specialistai suskirstė į 12 grupių ir atliko teminę
analizę:

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
remontui ir inventorizacijai atlikti, įvairiems renginiams organizuoti,
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, degalų
išlaidų kompensavimas
Komisijos. Darbo grupių komisijos, laikinųjų komisijų sudarymas, sudėties
keitimas

Priimtų
įsakymų
skaičius
59

Procentas
nuo bendro
skaičiaus
4,5

22

1,7

36

2,7

234

17,8

48

3,7
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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 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, autobusų
maršrutų nustatymas ir panaikinimas, įstaigų einamųjų metų veiklos užduočių
projektų tvirtinimas, leidimas naudoti tarnybinį transportą, rekomendacijų
įgyvendinimo priemonių planai
Tarpinstitucinis. 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, leidinių
realizavimas
Viešieji pirkimai. Konkurso pirkimo procedūrų sustabdymas, viešųjų pirkimų
plano tvirtinimas, koregavimas, papildymas, skyrimas viešųjų pirkimų
organizatoriumi, pirkimo procedūrų nutraukimas ir sustabdymas, pretenzijų
nagrinėjimas

244

18,5

135

10,3

79

6

234

17,8

99

7,5

106

8,1

18

1,4

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, PRIIMTŲ
2021 METAIS, ANALIZĖ
Viešieji
pirkimai (17)

Tarpinstitucinis Turtas (106)
(99)

Administracijos,
savivaldybės įmonių ir …

Aktualūs (22)

Būstai (36)

Finansų
klausimai (234)

Komisijos (48)

Taisyklės (234)

Švietimas (79)

Socialinė
parama (135)

Kraštotvarka, paveldosauga,
statyba (244)

Per 2021 metus daugiausia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų priimta
kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos (18,5 proc., arba 66 įsakymais, daugiau negu 2020 m.) bei
finansų klausimais (17,8 proc.). Mažiausia įsakymų priimta viešųjų pirkimų klausimais (1,4 proc.).
Administracijos, Savivaldybės įmonių ir įstaigų veiklos klausimais įsakymų sumažėjo 86.
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Vidaus dokumentuose per 2021 metus buvo užregistruoti 479 dokumentai, iš kurių 280 –
nuolat saugomų dokumentų registre VK – įvairių posėdžių protokolai. Daugiausia buvo užregistruota
Turto valdymo skyriaus rengiamų protokolų (58). Parengtų nuolat saugomų dokumentų registre (VI)
užregistruoti 36 dokumentai, iš jų daugiausia – ataskaitų (32). Šiame registre registruojami
pasižadėjimai, pažymos ir kt.
Parengtų trumpai saugomų dokumentų registre (VA) užregistruoti 163 dokumentai.
Daugiausia užregistruota įgaliojimų (92). Nemažai užregistruota laikinųjų komisijų aktų, teikimų,
pavedimų.
Prekių, darbų, paslaugų, praktinio mokymo, viešųjų darbų finansavimo sutarčių registre (SŽ)
2021 metais registruota 1 081 sutartis (2020 m. – 1 205).
Bendradarbiavimo su užsienio institucijomis sutarčių registre (SŽ1) 2021 metais registruota
18 sutarčių (2020 m. – 22).
Turto panaudos, patalpų nuomos sutarčių registre (SŽ4) 2021 metais registruotos 62 sutartys
(2020 m. – 59).
2021 m. užregistruota 1 161 sutartis – 125 sutartimis mažiau negu 2020 m. (1 286).
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMŲ ANALIZĖ
2021 m. Savivaldybės tarybos nariai pateikė 22 (2020 m. – 19) raštus-paklausimus
Savivaldybės merui ir administracijai (iš jų 8 – kolektyviniai). Savivaldybės tarybos nariai prašė
įvairios informacijos administracijos veiklos klausimais, domėjosi Savivaldybei pavaldžių įstaigų
etatų, mokos fondo pagrįstumo tikslingumu ir naudingumu, seniūnijų kelių būkle ir sunkiasvorio
transporto judėjimu keliuose, klausė dėl Savivaldybės tarybos narių elgesio, mero neteisėto
įdarbinimo Savivaldybės įstaigoje, informavo dėl kitos frakcijos pasirinkimo ir pan.
Savivaldybės tarybos narių paklausimai registruoti, pateikti Savivaldybės ir administracijos
vadovams, atsakingiems administracijos skyriams.
VYRIAUSYBĖS ATSTOVO TEIKIMŲ IR REIKALAVIMŲ REGISTRAVIMAS IR
ANALIZĖ
2021 m. Bendrajame priėmimo skyriuje užregistruotas Vyriausybės atstovo 1 teikimas
(2020 m. – 6) dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. T-311 1.2 punktu
patvirtinto Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo. Atsakyta 2021 m. gruodžio 21 d.
(7.11E) S-3167.
2021 m. užregistruoti Vyriausybės atstovo 4 reikalavimai (2020 m. – 2):
(7.11E) G-146 – 2021-01-12 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo
sąlygų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies įgyvendinimo“. Atsakyta 2021 m. vasario 22 d. (7.11E) S-533.
(7.11E) G-402 – 2021-01-26 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo
13 straipsnio 6 dalies, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
1 punktu patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 4 ir 22 punktų įgyvendinimo“.
Atsakyta 2021 m. vasario 8 d. (7.11E) S-386.
(7.11E) G-1491 – 2020-03-23 „Dėl reikalavimo įvykdymo termino atidėjimo“. Atsakyta
2021 m. kovo 19 d. (7.11E) S-768.
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(7.11E) G-2387 – 2021-04-30 „Dėl 2021-03-09 reikalavimo Nr. TR5-35 (5.5E)“. Atsakyta
2021 m. gegužės 4 d. (7.11E) S-1191.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse tarnybai Bendrasis
priėmimo skyrius du kartus per mėnesį siuntė Savivaldybėje priimtus teisės aktus (Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, tarybos sprendimus, posėdžių protokolus),
Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes.
ASMENŲ PRAŠYMŲ, PETICIJŲ, SKUNDŲ, RAŠTŲ, GAUTŲ 2021 METAIS,
REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO VYKDYTI ANALIZĖ
Savivaldybės priimamajame Bendrasis priėmimo skyrius 2021 metais registravo
805 asmenų prašymus (90 daugiau nei 2020 m.), iš kurių 39 – kolektyviniai (5 daugiau nei 2020 m.).
10 kolektyvinių gyventojų prašymų gauta ir registruota kraštotvarkos, paveldosaugos klausimais
(6 mažiau nei 2020 m.), 5 – statybos, rajono kelių klausimais (5 mažiau nei 2020 m.).
2021 metais daugiausia gyventojų prašymų (262) užregistruota kraštotvarkos,
paveldosaugos klausimais (2020 m. – 199), socialiniais klausimais 176 (2020 m. – 184), paramos,
pašalpų, mokesčių lengvatų, finansų klausimais 217 (2020 m. – 153).
Visi gauti dokumentai registruoti Savivaldybės DVS „Kontora“, pateikti skyrių
atsakingiems specialistams, atsižvelgiant į Savivaldybės ir administracijos vadovų rezoliucijas.
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PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ KOLEKTYVINIŲ PRAŠYMŲ SKAIČIAUS
PALYGINIMAS 2020 M. IR 2021 M.
6

Kiti klausimai
0

Verslas

4

Parama, pašalpos, mokesčių lengvatos, finansai
3

Sveikata

0

Teisiniai klausimai

6

Statyba, keliai
3

Kultūra, švietimas, sportas

7

Turto, ūkiniai klausimai

10

Kraštotvarka, paveldosauga
0

Socialiniai klausimai
0

2

2021 m.

4

6

8

10

12

14

16

18

2020 m.

2021 metais Bendrasis priėmimo skyrius registravo 5 gyventojų skundus (4 skundais mažiau
nei 2020 m.). Skundų gauta statybos, kelių klausimais – 3 (1 skundu daugiau nei 2020 m.), turto,
ūkiniais klausimais 1, kitais klausimais 1.
2021 metais Savivaldybės priimamajame gauta ir užregistruota 7 219 dokumentų, 2020 m. –
7 559 dokumentai, t. y. 340 dokumentų mažiau nei praėjusiais metais. Daugėja gaunamų elektroninių
dokumentų.
SAVIVALDYBĖJE GAUTŲ IR UŽREGISTRUOTŲ
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SKAIČIAUS KITIMAS
NUO 2016 M. IKI 2021 M.
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Elektroniniu parašu pasirašytų asmenų prašymų, skundų, peticijų skaičiaus kitimas per
6 metų laikotarpį yra nedidelis: 2016 m. ir 2017 m. tokių dokumentų iš viso nebuvo, 2018 m. buvo
2, 2019 m. – 1, 2020 m. – 5, 2021 m. – 3.
SIUNČIAMŲ DOKUMENTŲ IR TARNYBINIŲ PRANEŠIMŲ ANALIZĖ
2021 metais Bendrasis priėmimo skyrius užregistravo 3 245 siunčiamus dokumentus
(2020 m. – 3 516 dokumentų), iš jų:
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 2 509 dokumentai (77 proc.) (2020 m. – 2 276 dokumentai, 65 proc.) buvo pasirašyti
kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 736 dokumentai (23 proc.) (2020 m. – 1 240 dokumentai, 35 proc.) buvo popieriniai
(rašytiniai);
 247 dokumentai (8 proc.) (2020 m. – 246 dokumentai, 7 proc.) gavėjams buvo išsiųsti per
e. pristatymo sistemą (e. siunta);
 197 dokumentai (6 proc.) (2020 m. – 317 dokumentų, 9 proc.) rajono ugdymo, gydymo,
kultūros ir kitoms įstaigoms buvo perduota per dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ modulį
„Raštinės“. Vieno dokumento gavėjais gali būti 52 „Raštinės“ vartotojai.
Siunčiamų dokumentų 2019–2021 m. laikotarpiu analizė

3774

3516

3245

2910
2509

2276

1240
864

736

2019 METAI
2020 METAI
2021 METAI
užregistruota iš viso dokumentų elektroniniai dokumentai

popieriniai dokumentai

ARCHYVO DUOMENŲ TVARKYMAS
2021 metų pabaigoje likviduotų rajono įmonių archyve buvo saugomi 696 anksčiau rajone
veikusių juridinių asmenų dokumentai. Bendras turimų bylų kiekis sudarė 35 611 saugojimo vienetų.
2020 metais dėl dokumentų perdavimo kreipėsi 6 likviduojamų įmonių vadovai ar bankroto
administratoriai. Jiems suteikta metodinė dokumentų sutvarkymo saugoti archyve pagalba. Bylų
apyrašai, sąrašai iš anksto buvo derinami elektroninio ryšio priemonėmis, todėl pats dokumentų
priėmimas į archyvą užėmė mažiau laiko. Surašytos 8 pažymos Registrų centrui dėl likviduojamų
juridinių asmenų dokumentų.
Saugoti per metus priimta 241 byla. Turimus fondus papildė individualių įmonių, uždarųjų
akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų 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. 2021 metais buvo užpildyti 75 procentai dokumentų saugyklų.
Archyvas ne tik papildytas gautais dokumentais. Per metus nurašytos 1 068 pasibaigusio
saugojimo termino bylos. Atrinkus šiuos dokumentus iš saugyklų, taupant vietą, dvi trumpo
saugojimo dokumentų patalpos pertvarkytos.
2021 metais dėl pažymų išdavimo gauta 510 prašymų (iš jų: fizinių asmenų – 60, juridinių
asmenų – 416, dėl rajono biudžetinių įstaigų archyvo duomenų – 34). Visiems Sodros skyriams,
didžiajai daliai Kelmės rajono gyventojų atsakymai buvo siunčiami elektroniniu būdu, nukreipiant
juos į Sodrą, iš kitų rajonų atvykusiems asmenims buvo išduodami elektroninių dokumentų nuorašai.
Į prašymus buvo atsakoma per vieną, į sudėtingesnius – per kelias darbo dienas. 2021 metais išduotos
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624 pažymos (iš jų: fiziniams asmenims – 83, juridiniams asmenims – 507, rajono biudžetinių įstaigų
darbuotojams – 34).
Pagrindiniai archyvo 2020–2021 metų veiklos rodikliai pateikti lentelėje.
Likviduotų juridinių asmenų ir Savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų
archyvo duomenų tvarkymas
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.

Rodikliai
Gauta prašymų
Išduota pažymų
Priimta bylų
Nurašyta bylų

2020 m.
394
458
251
1201

2021 m.
510
624
241
1068

2021 metais sutvarkyti archyvo apskaitos dokumentai – fondų kortelės (690 vnt.), jos
pratęstos, kiekvienais metais fiksuojant fonduose turimų dokumentų kiekį po jų nurašymo.
Kadangi ilgiausias archyve saugomų dokumentų terminas – 50 metų, atsirado būtinybė kai
kuriuos senesnius dokumentus pertvarkyti, kad būtų užtikrintas jų išsaugojimas nustatytą laiką.
Praėjusiais metais pertvarkytos 468 archyvinės bylos. Kelmės autotransporto įmonės fondo ilgai
saugomi dokumentai sudėti į naujas archyvines dėžes, joms padaryti informaciniai užrašai.
Archyvo darbuotojos per metus surašė 28 aktus, iš jų: 6 – dokumentų perdavimo į archyvą,
16 – dokumentų naikinimo, 6 – dokumentų kiekio ir būklės patikrinimų, 3 Antikorupcijos komisijos
posėdžių protokolus.
2021 metais iš seniūnijų surinkta ir parengta rašytinė informacija apie rajone veikusių
likviduotų ikimokyklinių įstaigų dokumentų saugojimo vietą, šių fondų chronologines ribas.
Parengtas ir su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu suderintas 2022 metų dokumentacijos
planas. Plane įrašytos 542 bylos. Visos bylos, išskyrus įslaptintos informacijos administravimo,
perkeltos į DVS „Kontora“.
DVS „Kontora“ registruose atliktas duomenų atnaujinimas. Registrams, kuriuose
registruojami vienos rūšies dokumentai, bylos priskirtos pagal nutylėjimą. Tokių registrų yra 83.
Įvesti 5 nauji, „uždaryti“ 26 registrai.
2021 metais parengti ir su Šiaulių regioniniu valstybės archyvu suderinti šie 2019 metų
nuolat ir ilgai saugomų dokumentų apyrašai:
1. Savivaldybės institucijų ir administracijos vidaus administravimo ir specialiosios veiklos
nuolat saugomų bylų apyrašas Nr. 1. Apyraše įrašyti 44 apskaitos vienetai. Iš viso nuo 1990 m. į šį
apyrašą įrašyti 3 248 apskaitos vienetai.
2. Personalo valdymo ilgai saugomų bylų apyrašas Nr. 2. Apyraše įrašytas 21 apskaitos
vienetas. Iš viso nuo 1990 m. į šį apyrašą įrašyta 611 apskaitos vienetų.
3. Atleistų valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų nuolat saugomų asmens bylų
apyrašas Nr. 3. Apyraše įrašyta 10 apskaitos vienetų. Iš viso nuo 1990 m. į šį apyrašą įrašyti
272 apskaitos vienetai.
Iš viso į 2019 metų nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus įrašyti 75 apskaitos vienetai. Iš
viso nuo 1990 m. į šiuos apyrašus įrašytas 4 131 apskaitos vienetas.
Kartu su jau minėtais bylų apyrašais Šiaulių regioniniam valstybės archyvui pateikta pažyma
apie Savivaldybės tarybos, administracijos 2019 metų veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą.
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VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOORDINAVIMO VEIKLA
Siekiant viešinti Savivaldybės veiklą miesto, rajono ir Lietuvos mastu, organizuoti ir
įgyvendinti Savivaldybės viešųjų ryšių politiką, formuoti Savivaldybės įvaizdį vykdant viešojo
administravimo veiklą, Bendrojo priėmimo skyriaus darbuotojai užtikrino nuolatinį informacijos apie
Savivaldybės veiklą pateikimą, rajono visuomenę informavo aktualiais Savivaldybės vadovybės,
tarybos, administracijos ir jos struktūrinių padalinių veiklos klausimais.
Organizuotos spaudos konferencijos su vietinės žiniasklaidos atstovais, bendradarbiauta su
Šiaulių apskrities televizija, rengusia reportažus apie svarbius rajono įvykius ir aktualijas. Rengiant
ir viešinant informaciją palaikyti ryšiai su Savivaldybės administracijos skyriais, seniūnijomis,
kultūros centrais, įstaigomis, įmonėmis.
Savivaldybės interneto puslapiui parengta ir paskelbta apie 250 informacijų ir straipsnių su
nuotraukomis. Iš viso paskelbta daugiau nei 1 000 vienetų informacijos. Didžioji dalis informacijos
taip pat dubliuota Savivaldybės feisbuko paskyroje. Kadangi pastaraisiais metais daug dėmesio skirta
siekiant informuoti gyventojus apie COVID-19 pandemiją, rengta informacija ir šia tema. Skelbti
Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai COVID-19 situacijos ir valdymo klausimais,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento
Kelmės skyriaus atsiųsta informacija (apie 300 vnt.) apie ligos paplitimą rajone.
Administruota socialinių tinklų svetainė „Kelmės rajono savivaldybės feisbukas“, jame
publikuota informacija apie Savivaldybės įvykius, veiklą, renginius. Redaguoti ir rengti viešinti iš
kultūros, švietimo įstaigų pateikti Savivaldybės sklaidos kanalams informaciniai pranešimai ir
nuotraukos. Rengta ir siųsta informacija (30 straipsnių) Lietuvos savivaldybių asociacijos žurnalui
„Savivaldybių žinios“. Sudarytas ir išleistas leidinys „Kelmės rajono savivaldybės 2020 metais atliktų
darbų panorama“.
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS
Bendrojo priėmimo skyriuje 2021 metais dirbo trys kompiuterininkai, kurie teikė techninę
ir metodinę pagalbą Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams. Kompiuterininkai
periodiškai analizuoja Savivaldybės administracijos darbuotojų darbą su sistemomis. Buvo teikiamos
pastabos ir pasiūlymai dėl procesų supaprastinimo ar patobulinimo dokumentų valdymo sistemoje
„Kontora“, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų sistemoje (VIPIS), Finansų ir apskaitos
sistemoje, kitose IS. Sistemų integracija suteikia naujas galimybes efektyviau naudoti šias sistemas.
Prižiūrėta Savivaldybės administracijos serverių įranga, taip pat prižiūrėtos Savivaldybės
administracijos ir seniūnijų darbuotojų kompiuterinės darbo vietos.
Skyriaus vyriausieji kompiuterininkai prižiūrėjo daugiau kaip 200 kompiuterizuotų darbo
vietų, buvo diegiama programinė įranga ir jos atnaujinimai, šalinami įvairūs programų, techniniai
gedimai ir taikomos kitos profilaktinės priemonės. Prižiūrėti ir tvarkyti Savivaldybės serveriai,
vietiniai telefonų ir kompiuterių tinklai, kita Savivaldybės kompiuterinė įranga, atnaujintos
antivirusinės sistemos. Seniūnijose kompiuteriai su priedais paruošti darbui, įrašytos programos,
sukonfigūruoti spausdintuvai ir kopijavimo aparatai. Kiekvieną 2021 m. mėnesį buvo atnaujinama
Socialinės paramos skyriaus serverio duomenų bazė – atnaujinami iš Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauti duomenys apie neįgalius
vaikus.
2021 m. Savivaldybės administracijos DVS aktyviai dirbta su vidaus dokumentais ir DVS
„Raštinės“ moduliu.
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Bendradarbiaujama su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos
ministerijos dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo, atliekamos visos reikalingos procedūros, dėl
duomenų perdavimo bendradarbiauta su Kertiniu valstybės telekomunikacijų centru.
Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt skelbiami Savivaldybės tarybos numatomų
svarstyti sprendimų projektai, priimti sprendimai, Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymai ir kita gyventojams bei ūkio subjektams svarbi, aktuali informacija. Gyventojams sudaryta
galimybė susipažinti su svarbiais, aktualiais dokumentais. Per mėnesį svetainėje apsilanko
vidutiniškai 5 000 lankytojų. Apie 1 000 iš jų lankosi pirmą kartą.
Kompiuterininkai 2021 metais vykdė daug viešųjų pirkimų (buvo perkama kompiuterinė,
garso ir vaizdo, programinė įranga), dalyvavo rengiant pagal kompetenciją įvairius dokumentus.
Kompiuterininkai prižiūrėjo mobilaus COVID-19 patikros punkto kompiuterinę įrangą,
buvo užtikrintas nuolatinis interneto ryšys, teiktos konsultacijos punkto darbuotojams.
Bendrojo priėmimo skyriaus kompiuterininkai organizavo nuotolinį darbuotojų darbą,
nuotolines konferencijas. Savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžiai pradėti organizuoti naudojant
atnaujintą Savivaldybės tarybos posėdžių valdymo sistemą, esant poreikiui, ir nuotoliniu būdu.
Elektroninės paslaugos
2021 metais buvo teikiama 40 elektroninių paslaugų rūšių. Gauti 244 prašymai suteikti
paslaugas (2020 m. – 325). Suteiktos 206 elektroninės paslaugos (2020 m. – 290). Detalesnė
informacija pateikta lentelėje.
2021 m. liepos 30 d. sutriko Savivaldybės administracijos interneto svetainės www.kelme.lt
turinio valdymo sistemos veikimas. Vėliau svetainė apskritai nustojo veikti ir buvo išjungta. Dėl to
buvo susirašinėjama su Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (KVTC), kurio serveriuose yra
įstaigos svetainė, specialistais. Iš KVTC negauta jokio šių sutrikimų priežastį paaiškinančio
pranešimo. Buvo įtariama, kad svetainės veikimą sutrikdė įsilaužėlis, nes liepos 27 dieną svetainės
pagrindinėje Naujienų skiltyje atsirado melagingas straipsnis apie nelegalių migrantų apgyvendinimą
Savivaldybėje, nors niekas iš darbuotojų informacijos neskelbė.
Rugsėjo mėnesį vyriausiasis kompiuterininkas Andrius Meškauskas sukūrė naują laikiną
Savivaldybės interneto svetainę. Mėnesio pabaigoje ji pradėjo veikti ir veikia iki šiol. Informacija
tinklapyje dar nėra tokios apimties, kiek jos buvo senajame tinklapyje, bet ji yra nuolat papildoma.
Nupirkta naujos interneto svetainės www.kelme.lt sukūrimo paslauga.
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STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEIKLA

1.

Veiklos planavimas

Kad sėkmingai galėtų įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas, Savivaldybė yra parengusi
svarbiausius strateginio planavimo dokumentus:
1. Kelmės rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų.
2. Šiaulių regiono integruotos teritorijos vystymo programą.
3. Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planą.
4. Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginis veiklos planą.
5. Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 m. metinį veiklos planą.
2014–2020 m. Šiaulių regiono integruoto teritorijų vystymo programoje numatytos
investicijos į Kelmės miestą 3 949,5 tūkst. Eur.
2021 m. vykdyti šie projektai:
 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas.
2021 m. buvo organizuoti Strateginio planavimo komisijos 5 posėdžiai, kurių metu 2 kartus
tikslintas Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 m. strateginis veiklos planas.
2021 m. sausio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo“ buvo patvirtintas Kelmės
rajono savivaldybės plėtros planas iki 2030 m. Dokumentas buvo parengtas vadovaujantis
kryptingumo, orientavimosi į rezultatus, efektyvumo, atvirumo (partnerystės) ir bendrumo principais.
2021 m. prasidėjo Šiaulių regiono 2021–2027 m. plėtros plano rengimo procedūros.
Rengiant Šiaulių regiono 2021–2027 m. plėtros planą buvo sudarytos Viešųjų paslaugų ir
Ekonominės plėtros grupės. Savivaldybės administracijos darbuotojai, socialiniai-ekonominiai
partneriai, įvairių sričių specialistai dalyvavo 9 pogrupių darbe:
1. Švietimas.
2. Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį.
3. Visuomenės sveikata.
4. NVO.
5. Viešasis transportas.
6. Turizmas.
7. Pridėtinės vertės gamybos sąnaudomis didinimas.
8. Gyventojų užimtumas / pagalba verslui.
9. Žiedinė ekonomika.
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius koordinavo Šiaulių regiono 2021–2027 m.
plėtros plano rengimo procesą ir tiesiogiai dalyvavo grupių darbe (Transporto ir Žiedinės
ekonomikos). 2021 m. buvo parengta SSGG analizė ir iškeltos 4 pagrindinės regiono problemos:
1. Nepakankamas regiono ekonominio potencialo stiprinimas ir menkos naujų darbo vietų
kūrimo galimybės.
2. Nepakankamai išvystyta darnaus judumo sistema.
3. Nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir jų prieinamumas, lemiantis socialinės
atskirties didėjimą regione.
4. Nepakankama švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas.
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Strateginio planavimo ir investicijų skyrius analizavo 2021–2027 m. ES fondų investicijų
programos Lietuvai projektus ir galimybės gerinti gyvenimo kokybę bei vystyti infrastruktūrą Kelmės
rajone. Parengtas Kelmės rajono savivaldybės planuojamų įgyvendinti priemonių plano projektas
2021–2027 m.
2.

Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas

Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos komisija 2021 metais
organizavo du Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos posėdžius. Posėdžių metu komisija
nagrinėjo įmonių paraiškas paramai gauti iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
2021 m. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos finansavimas – 66 200,00 Eur.
Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo
paskirta 45 000,00 Eur. Savivaldybės SVV komisija išskirstė 20 508,61 Eur, liko nepanaudota
691,39 Eur.
Išnagrinėta 23 įmonių prašymai gauti paramą iš Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo
programos. SVV komisija paramą skyrė 21 įmonei, 1 įmonė atsisakė finansavimo, 1 įmonė neatvyko
pasirašyti finansavimo sutarties, 2 prašymai atmesti kaip neatitintantys SVV taisyklių ir nuostatų.
3. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės krašto partnerystės vietos
veiklos grupės, vietos plėtros strategijos finansuojami projektai
Savivaldybės administracija, remdamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
2021 metais iš Savivaldybės biudžeto prie projektų prisidėjo 13 971,38 Eur. Paramos paskirstymas
nurodytas lentelėje.
Parama Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupių projektams
Eil. Nr.

Pavadinimas
Padubysio kaimo bendruomenė
Asociacija „Kražių bendruomenė“
Pakražančio kultūros centras
Lupikų kaimo bendruomenė
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Lėšų suma Eur
8 128,00
3 054,00
659,88
643,0
1 486,50

ES lėšomis ir iš kitų finansavimo šaltinių 2021 m. vykdyti projektai

Savivaldybė vykdė projektus, finansuojamus iš ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto ir
kitų finansavimo šaltinių lėšų.
2021 m. Savivaldybė neįgyvendino projektų, finansuojamų iš Valstybės investicijų
programos (toliau –VIP). Lėšų negauta. Projektas „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas
ir naujos ekspozicijos įrengimas“ įtrauktas į projektų, finansuojamų VIP lėšomis, sąrašą, investicijos
numatytos 2023 m.
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Iš ES struktūrinių fondų lėšų ir kitų finansavimo instrumentų Savivaldybės administracija
įgyvendino 28 projektus. Įgyventi arba įgyvendinti iš dalies, t. y. veiklos baigtos, rengiamos
ataskaitos agentūroms, šie projektai:
I. Įgyvendinti projektai:
1. Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
2. Vietinės reikšmės kelio VA-37 Vaiguvos k. Kaštonų g. kapitalinis remontas;
3. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas
Kelmės rajone;
4. Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
5. VšĮ Kelmės sporto centro saulės elektrinė;
6. Kelmės „Kražantės“ fotovoltinė elektrinė;
7. Kelmės rajono gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra.
II. Projektai, kurių veiklos baigtos:
1. Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas;
2. Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje.
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“. Vykdomi trys energetiniai projektai finansuojami
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, siekiant tausoti
aplinką, rengiama dar 5 projektų projektinė dokumentacija. Kiti projektai vykdomi valstybinio ar
regioninio planavimo būdu.
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vykdomų ir koordinuojamų projektų bendra
vertė pagal finansavimo sutartis – 6 246,9 tūkst. Eur.
Projektus, kuriuos vykdo ar koordinuoja Savivaldybės administracija, ir suplanuotas
investicijas Savivaldybės 2021 m. įsisavinimo investicijų pagal paramos sutartis – 78,9 proc. lėšų
(2020 m. 60,7 proc., 2019 m. 64,9 proc., 2018 m. 35,8 proc.)
Diagramose pateikiama informacija apie investicijų įsisavinimą įvairiais pjūviais.
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Kelmės rajono savivaldybės vykdyti projektai 2021 m.

Kelias į sėkmę – Europos
solidarumas („Key to
Success – European
Solidarity“)

4

Kelmės rajono gyvenviečių
vandentvarkos ir
aplinkosaugos
infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra

Pabaiga

Iš viso,
tūkst.
Eur

6
48,874

7
41,374

8
7,5

44,6

20,160

20,160

0

7,1

20,160

20,160

0

Projektas bus įgyvendintas
2022 metais.

2128,24

1460,60

667,64

Projektas užbaigtas 2020 m.
2021 m. atliktas galutinis
mokėjimas rangovui.
Numatomas ataskaitų
teikimas.

Paramos
dalis,
tūkst.
Eur

Savivaldybės
lėšos, tūkst.
Eur

Pastabos

Paramos Savivaldybės
dalis,
lėšos, tūkst.
tūkst.
Eur
Eur

Lėšų
įsisavinimo
procentas

20
35,7

8,9

2021-01

3

Įsisavintos investicijos iki 2021-12-31

Iš viso,
tūkst.
Eur

2022-01

Vieningi piliečiai stiprioje
Europoje („United Citizens
in Strong Europe“)

Projekto vertė pagal paramos
sutartį

2022-01

2

2021-12-31

Savivaldybes jungiančios
turizmo informacinės
infrastruktūros plėtra
Šiaulių regione

5

2017-03

1

4

2020-03

2

2021-02

1

Pradžia

Įgyvendina
mo
projekto

Projekto pavadinimas

2015-12-08

Eil.
Nr.

7,1

91,3

Apmokėtos ženklinimo
projekto parengimo išlaidos.
Įvykdyti ženklų ir stendų
gamybos viešieji pirkimai.
Vyksta montavimo darbai.
Darbai pabaigti iki 2021 m.
sausio 24 d.
Projekto įgyvendinimas dėl
pandemijos situacijos
perkeltas į 2022 metus.
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Kompleksinės paslaugos
šeimai Kelmės rajone

46,68

120,21

81,58

38,63

38,63

Baigtos projektavimo
paslaugos, įvykdytas rangos
darbų pirkimas, vykdomi
parko teritorijos statybos,
tvarkybos darbai.

195,41

166,104

29,31

154,60

82,51

72,09

79,1

Baigtos projektavimo
paslaugos, įvykdytas rangos
darbų pirkimas, vykdomi
parko teritorijos statybos,
tvarkybos darbai.

1123,98

935,62

188,364

1585,5

986,6

598,9

100

517,83

517, 833

0

417,5

417,5

Netinkamas išlaidas sudaro
nefinansuojami darbai:
tvenkinio kasimas,
nuogrindos prie svirno ir
tarnų namo, lietaus nuotekų
išleistuvo įrengimas,
pralaidos įrengimas,
gaisrinės automobiliams
vandens paėmimo aikštelės
įrengimas.
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.

2021-12-31

264,50

2020-02-27

Tytuvėnų miesto viešųjų
erdvių sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės
poreikiams

311,18

2021-07-01

7

2022-03-01

Kelmės dvaro ansamblio
parko sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės
poreikiams

2017-07-21

6

2018-03-02

Kelmės miesto
Tūkstantmečio parko
sutvarkymas

2017-01-20

5

2019-03-08

17

80,6
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Ambulatorinių sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumo tuberkulioze
sergantiems pacientams
gerinimas Kelmės rajone

217,4

29,0

97,5

124,61

105,92

18,69

88,8

56,0

32,8

71,3

208,4

192,8

15,6

145,6

134,7

10,9

69,9

Vykdomos veiklos

717,05

250,40

466,65

392,97

89,91

303,06

54,80

15,22

14,08

1,14

7,120

5,980

1,140

46,775

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

2021-04-30

13

246,4

2021.02,28

Vandentiekio ir nuotekų
tinklų plėtra bei
inventorizavimas Kelmės
rajone

18,96

2021-06-19

12

233,8

2022-03-01

Gyventojų sveikatos
stiprinimas

Gautas papildomas
finansavimas; įgyvendintos
projekto veiklos; šiuo metu
vyksta galutinės ataskaitos ir
mokėjimo prašymo
vertinimas.
Atlikta apie 96 proc.
statybos darbų, baigiami
vykdyti įrangos ir baldų
pirkimai.

252,76

2022-02-06

11

2018-03-06

Kelmės Algirdo Lipeikos
menų mokyklos
Choreografijos skyriaus
modernizavimas

2018-06-19

10

2018-03-26

Kelmės m. lopšeliodarželio „Ąžuoliukas“
modernizacija

2018-09-06

9

2018-07-16

18
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17

Pirminės sveikatos
priežiūros paslaugų
kokybės gerinimas ir
prieinamumo didinimas
Kelmės rajone

18

Kelio VA-37 Vaiguvos k.
Kaštonų g. kapitalinis
remontas

2021-05-03
2019-07-17
2019-01-16
2020-08-19

488,28

757,89

278,19

479,71

96,438

150,53

120,43

30,11

161,4

99,7

61,7

107,218

167,88

167,88

62,4

42,7

19,7

37,169

269,90

249,66

20,24

270,4

250,4

20,0

100,168

Projektas baigtas.

245,76

184,60

61,16

348,1

180,0

168,1

141,642

Projektas baigtas.

2022-03-31

Bendruomeninių vaikų
globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtra
Kelmės rajone

297,60

2022-01-31

16

2022-05-30

Kelmės apylinkių
seniūnijos vandentvarkos
infrastruktūros gerinimas,
II etapas

Netinkamos finansuoti
išlaidos buvo numatytos
projekte, kadangi išlaidos
yra būtinos, tačiau
netinkamos finansuoti pagal
FSA. Visos nuosavo įnašo
lėšos yra finansuojamos
paskolų lėšomis, kurių
mokėtojas yra UAB
„Kelmės vanduo“.
Projekto veiklos baigtos
įgyvendinti 2021 m.
gruodžio mėn. Visos išlaidos
apmokėtos iš projektų
kofinansavimo eilutės, gavus
ES lėšas iš GMP, lėšos bus
grąžintos į SB (11200) .
2021 metais vyko BVGN
pastato projektavimas.

785,88

2021-05-30

15

2021-05-31

Nuotekų tinklų plėtra
Kelmės aglomeracijoje

2020-03-20

14
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Fotovoltinės elektrinės
įrengimas Kražių
Motiejaus Kazimiero
Sarbievijaus kultūros
centro teritorijoje

23

Kelmės „Kražantės“
fotovoltinė elektrinė

2021-02-01
2021-06-07
2020-12-01

2021-12-31

VšĮ Kelmės sporto centro
saulės elektrinė

290,7

290,7

91,451

419,60

209,63

209,63

4,5

2,3

2,3

1,1

107,25

83,65

23,60

99,59

75,99

23,6

92,9

144,46

108,34

36,115

0

0

0

82,10

64,04

18,06

82,76

63,23

19,53

2022-12-04

21

0,00

Vykdomos veiklos.

Parengtas investicinis
projektas; pateikta paraiška
finansavimui gauti;
pasirašyta finansavimo
sutartis; pasirašyta
projektavimo sutartis,
vykdomos projektavimo
paslaugos.
Projektas baigtas.

2023-06-30

Kelmės miesto apšvietimo
tinklų modernizavimas

317,92

2021 m. techninio projekto
rengimo ir statybos leidimo
išdavimo procedūros ir
rangos darbų pirkimai.

2022-07-11

20

317,92

100,8

Projektas baigtas.

2023-04-30

Integralios pagalbos į
namus plėtra Kelmės
rajone

2021-06-01

19

2016-09-22

20
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24

25

26

27

28

Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos pastato
stogo
Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant
viešosios įstaigos Kelmės
ligoninės pastato stogo
Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant
biudžetinės įstaigos Liolių
socialinės globos namų
pastato stogo
Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant
Kelmės rajono
savivaldybės
administracijos Šaukėnų
seniūnijos pastato stogo
Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant
Kelmės „Kūlverstuko“
lopšelio-darželio pastato
stogo

Rengiama techninė
dokumentacija.

5

5

Rengiama techninė
dokumentacija.

5

5

Rengiama techninė
dokumentacija.

Rengiama techninė
dokumentacija.

Rengiama techninė
dokumentacija.

Iš viso

6246,9

4566,5

1680,1

5177,9

3309,4

1868,5

79,9
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5. Kelmės rajono šilumos ūkio situacija
Šiuo metu centralizuotas šilumos gamybos būdas Kelmės rajone naudojamas Kelmės ir
Tytuvėnų miestuose. Likusioje rajono dalyje tie vartotojai, kurie neprisijungę prie centralizuoto
šilumos tiekimo (toliau – CŠT) tinklo, naudoja individualius šilumos generavimo įrenginius.
5.1. Centralizuotas šilumos tiekimas Kelmės mieste
Kelmės mieste yra gerai išvystyta centralizuoto šilumos tiekimo sistema. Savivaldybės
centralizuotai tiekiamos šilumos ūkio savininkė yra UAB Kelmės vietinis ūkis (100 proc. akcijų
Savivaldybės). Nuo 2000 m. Kelmės miesto šilumos ūkis iki 2030 m išnuomotas UAB „Litesko“
pagal su Savivaldybe pasirašytą „Kelmės rajono šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutartį“.
UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ pagal pasirašytą sutartį eksploatuoja šilumos gamybos ir
perdavimo įrenginius bei lauko šilumos tinklus, atnaujina (modernizuoja) katilines, renovuoja
šilumos trasas.
Kelmės miesto CŠT katilinės. Kelmės mieste centralizuotai šiluma tiekiama iš 2 katilinių.
Pagrindinė yra A. Mackevičiaus g. katilinė. Katilinėje sumontuoti 6 katilai, pritaikyti dirbti skystu
kuru, 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
23,4 MW. Šioje katilinėje iš biokuro pagaminama iki 97 proc. visos Kelmės miestui tiekiamos
šilumos.
2018 m. rudenį baigta šilumos tiekimo trasos statyba, sujungiant Kelmės miesto
Nepriklausomybės g. ir A. Mackevičiaus g. katilinių centralizuoto šilumos tiekimo sistemas.
Nepriklausomybės g. katilinė, deginusi skalūnų alyvą, Savivaldybės tarybos sprendimu buvo
uždaryta ir Kelmės ligoninės pastatams šiluma pradėta tiekti iš A. Mackevičiaus g. katilinės.
Vilties g. katilinė tiekia šilumą Kelmės specialiajai mokyklai ir 2 daugiabučiams
gyvenamiesiems namams. Katilinėje instaliuoti 2 akmens anglis deginantys vandens šildymo katilai.
Bendra galia 0,6 MW.
Šilumos tinklai. Vartotojams šiluma tiekiama bekanalėmis šilumos trasomis, paklotomis
nepraeinamuose kanaluose su drenažu. Bendras centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklų ilgis
yra 8,9 km, iš to skaičiaus 7,7 km lauko tinklai ir 1,2 km tinklai per pastatus. Šiuo metu naujais
bekanaliais tinklais pakeista 99 proc. lauko tinklų. Šilumos nuostoliai tinkluose sudaro apie 13 proc.
Vartotojai. Centralizuotos šilumos vartotojai yra daugiabučiai ir kiti gyvenamieji namai,
mokyklos, darželiai, biudžetinės ir kitos įstaigos, komerciniai pastatai. Šilumos energija šildyti ir
karštam vandeniui paruošti tiekiama 61 daugiabučiui ir kitiems gyvenamiesiems namams
(93,9 tūkst. m2 bendrojo ploto, apie 1,8 tūkst. butų), įmonėms ir biudžetinėms organizacijoms
(65,2 tūkst. m2).
Įrengti 105 automatizuoti šilumos punktai. Metinis vartotojams parduotas šilumos energijos
kiekis 2020 m. – 15,7 MWh, 2021 m. –18,3 MWh.
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatacijos) paslaugas
pagal 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.
Investicijos. 2001–2021 m. UAB „Litesko“ į Kelmės šilumos ūkį investavo apie
5,5 mln. Eur. Bendrovė investicijas skyrė katilinėms modernizuoti, šilumos tinklams rekonstruoti ir
naujiems įrengti, energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių (vietinio kuro – biokuro) plėsti ir
modernioms šilumos gamybos technologijoms diegti. 2020–2021 m. įrengti 7 vnt. šilumos apskaitos
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prietaisų (suma 1383 Eur) pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d.
sprendimu Nr. T-228 suderintą investicijų planą. Taip pat įsigytas ilgalaikis turtas – kilnojamasis
išmetamųjų dujų analizatorius už 1535 Eur. 2022–2023 m., įgyvendinant naujus aplinkosaugos
reikalavimus dėl teršalų išmetimo, planuojama A. Mackevičiaus g. katilinėje įrengti elektrostatinį
kietųjų dalelių valymo filtrą, investuoti 0,55 mln. Eur.
Kainos. Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pateiktą informaciją 2022 m.
sausio 1 d. nustatyta (8,41 ct/kWh su PVM), lyginant su 2021 m. sausio 1 d. (7,11 ct/kWh su PVM)
kaina padidėjo 18,3 proc. Kainos pokytis lėmė kainos kintamosios dedamosios padidėjimą. Lyginant
Lietuvos savivaldybėse galiojančias kainas, UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ yra 25 vietoje,
2020 m. buvo 47 vietoje iš 49 šilumos tiekėjų, tiekiančių šilumą savivaldybių gyventojams.
5.2. Centralizuotas šilumos tiekimas Tytuvėnų mieste
Tytuvėnų mieste centralizuotai šilumą tiekia dvi bendrovės – Savivaldybei priklausantis
UAB Kelmės vietinis ūkis, kuris 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. 2021 m.
suremontuotas 0,8 MW katilas, buvo pakeisti katilo šilumokaičio viršutiniai vamzdžiai.
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).
UAB Kelmės vietinis ūkis šilumai gaminti naudoja biokurą. Didelė naudojamo biokuro
įvairovė. Šiuo metu kaip kuras gali būti naudojami šiaudai, smulkinta mediena, pjuvenos, grūdai ir jų
išvalos. Buvo mechanizuotas kuro sandėlis, automatizuotas kuro padavimas į pakurą, įrengta šiaudų
smulkinimo linija. Tai leidžia pasirinkti ir naudoti pigesnį kurą. Šiuo metu daugiausia kūrenamos
pjuvenos ir grūdų išvalos.
Šilumos tinklai. UAB „Kelmės šilumos tinklai“ vartotojams šilumą tiekia iš biokurą
naudojančios katilinės, pastatytos 2003 m. Šiluma tiekiama bekanaliu vamzdynu, 2006 m. renovuotas
trasos ilgis 1427 m. Karštas vanduo neruošiamas ir netiekiamas, šiluma tiekiama tik šildymo sezono
metu.
Vartotojai. Centralizuoto šilumos tiekimo paslaugomis naudojasi 210 abonentų, šilumą
gaunančių iš Dariaus ir Girėno gatvės katilinės. Tytuvėnų miesto gyventojų, gaunančių
kompensacijas už šildymą, yra apie 30 proc. Bendras šildomas plotas yra 12 530,5 m2. Dalis šildymo
sistemų yra nerekonstruotos, eksploatuojamos daugiau kaip 40 m. Šilumos tiekimo sistema
vienvamzdė, neužtikrinanti tolygaus šilumos paskirstymo. Daugiabučiai namai yra mažo
aukštingumo ir butų skaičiaus, senos statybos, kurių energinis efektyvumas mažas, todėl suvartojama
apie 40 proc. daugiau šilumos energijos palyginti su renovuotais daugiabučiais gyvenamaisiais
namais. Pagamintas šiluminės energijos kiekis 2021 m. 2 316 MWh, realizuojamas metinis šiluminės
energijos kiekis – 2059 MWh.
Šiuo metu centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kaina gyventojams Tytuvėnuose
sudaro 6,68 ct/kWh be PVM.
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Dėl nestabilios rinkos situacijos (kai kurių medžiagų ar detalių pristatymo laikas dabar yra
nuo 3 iki 5 mėn., kaina kilo nuo 50 iki 100 proc.), todėl 2022 m. investicijų į Tytuvėnų katilinę ir
šilumines trasas neplanuojama. Pasibaigus šildymo sezonui bus atliekami būtini remontai ir
priežiūros darbai.
5.3. Kelmės rajono įstaigos
Kelmės mieste ugdymo 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 iki 2021–2022 m. šildymo
sezono pradžios rūpinosi UAB „Biolitex“. Ugdymo įstaigos 2021 m. spalio mėnesį vykdė viešuosius
pirkimus, įsigijo biokuro katilus su šildymo sistema ir po viešųjų pirkimų pasirašė šildymo paslaugų
sutartis su UAB Kelmės vietiniu ūkiu.
5.4. Atsinaujinančių energijos išteklių priemonių įgyvendinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo
agentūros Klimato kaitos specialiąja programa „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
202 metais buvo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės.
Ant VšĮ Kelmės sporto centro pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės maksimali
galia 85 kW. Jėgainė per metus turėtų pagaminti apie 67 tūkst. kW elektros energijos, kuri
panaudojama vidaus reikmėms: sporto salei šildyti, apšviesti. Projekto vertė 107,2 tūkst. Eur. Ant
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės maksimali
galia 70 kW. Jėgainė per metus turėtų pagaminti apie 60 tūkst. kW elektros energijos, kuri bus
panaudojama 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.
2021 m. pabaigoje pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Fotovoltinės elektrinės
įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“. Kražių Motiejaus
Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje bus įrengta 135 kW galingumo fotovoltinė
elektrinė. Įgyvendinus projektą sumažėtų išlaidos pastatui išlaikyti, t. y. elektros energijos sąnaudos,
nes pastatas šildomas elektra. Projektui įgyvendinti bus skiriama 75 proc. Klimato kaitos programos
lėšų (apie 108,3 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti būtina skirti ne mažiau
kaip 25 proc. patvirtintų projekto biudžeto lėšų (apie 36,1 tūkst. Eur). Bendra projekto vertė
144,4 tūkst. Eur.
2021 metais buvo pradėti pasirengimo darbai (daromos ekspertizės, rengiami projektai,
pildomos paraiškos finansavimui gauti) vykdyti šiems projektams: „Saulės fotovoltinės elektrinės
įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo“, „Saulės fotovoltinės
elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijos pastato
stogo“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos Kelmės ligoninės pastato
stogo“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas biudžetinės įstaigos Liolių socialinės globos namų
teritorijoje“, „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio
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pastato stogo“. Bendra numatoma šių projektų vertė – 466,5 tūkst. Eur. Įgyvendinus projektus
elektros energiją, kurią pagamins fotovoltinės jėgainės, įstaigos naudos savo poreikiams.
Kražių gimnazijos fotoelektrinė (60 kW) pradėjo veikti 2020 m. Per visus 2020 metus
pagamino 59,15 kWh, per 2021 metus – 55,15 kWh.
Kelmės kultūros centro fotoelektrinė (49 kW) pradėjo veikti 2020 m. Per 2020 metus
pagamino 48,04 kWh, 2021 m. – 54 MWh.

Ant VšĮ Kelmės sporto centro pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės

Ant Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pastato stogo įrengtos saulės fotovoltinės jėgainės
5.5. Suskystintų naftos dujų balionų naudojimas maistui ruošti Kelmės rajono
daugiabučiuose namuose
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-181 „Dėl
suskystintų naftos dujų balionų naudojimo daugiabučiuose namuose 2019–2022 metais veiksmų
plano patvirtinimo“, Kelmės rajono daugiabučių namų administratoriai, UAB Kelmės vietinis ūkis ir
UAB „Adminvalda“, įgyvendina administruojamų namų (trijų ar daugiau aukštų), namų ūkių, kurie
naudoja suskystintų naftos dujų balionus (toliau – SND) maistui ruošti, atsisakymo programą. VERT
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tinklapyje www.vert.lt paskelbė Kelmės rajono daugiabučių namų, kurie gali dalyvauti šioje
programoje, sąrašą.
Daugiabučiai namai, kurie 2021 m. atsisakė SND balionų:
 Kelmėje – J. Janonio g. 13, J. Janonio g. 15, Vilties g. 14, Vilties g. 18, Vytauto
Didžiojo g. 82, Žemaitės g. 51, Žemaitės g. 45;
 Tytuvėnuose – Dariaus ir Girėno g. 4, Durpyno g. 16A, Maironio g. 4A, Maironio g. 5A,
Taikos g. 7A. Durpyno g. 2 įtrauktas į rezervinių namų sąrašą.
5.6. Daugiabučių namų modernizavimo programa
2021 metais vykdyti ir baigti įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
projektai:
1. Durpyno g. 12, Tytuvėnuose. Atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai vykdyti
2021 m. Planuojama rangos darbų pabaiga – 2021-09-28.
2. Durpyno g. 10, Tytuvėnuose. Atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai vykdyti
2021 m. Planuojama rangos darbų pabaiga – 2022 m. I ketv.
3. Kooperacijos g. 28, Kelmėje. Atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai vykdyti 2020–
2021 m. Planuojama rangos darbų pabaiga – 2022 m. I ketv.
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskelbtus kvietimus teikti paraiškas
daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), 2021 m. rengti investiciniai projektai ir kita
techninė dokumentacija, rangos darbai nevykdyti:
1. Jauninimo g. 4, Tytuvėnuose. Atnaujinimo (modernizavimo) projektas neįgyvendintas.
Pagal patvirtintą investiciniame projekte sumą techniniam darbo projektui parengti neatsirado tiekėjo.
Gyventojai nerodė iniciatyvos didinti atnaujinimui (modernizavimui) numatytos sumos ir projektas
toliau įgyvendinamas nebuvo.
2. Janonio g. 8 ir Janonio g. 10, Tytuvėnuose. Parengti atnaujinimo (modernizavimo)
investiciniai projektai (pateikti Agentūrai).
3. Durpyno g. 16A ,Tytuvėnuose. Parengtas atnaujinimo (modernizavimo) investicinis
projektas, tačiau 51 proc. daugiabučių namų butų savininkų renovacijai nepritarė.
4. Durpyno g. 8 rengiamas atnaujinimo (modernizavimo) investicinis projektas.
5. B. Laucevičiaus g. 6, B. Laucevičiaus g. 8, A. Mackevičiaus g. 33, Kelmėje. Investiciniai
planai minėtuose namuose parengti, pristatyti, suderinti su gyventojais ir išsiųsti į APVA.
6. Beržų g. 7, Kukečių k., Kelmės r. Investicinis planas parengtas, pristatytas, suderintas su
gyventojais ir išsiųstas į APVA.

Baigti renovacijos darbai Tytuvėnų mieste
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Sėkmingai įgyvendinus minimus projektus ir daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programos etapus, Kelmės mieste bus renovuoti 45 namai (iš 58 namų), tai sudaro
78 proc. visų Kelmės daugiabučių (renovuoti 42 namai). Tytuvėnų mieste bus renovuota 14 namų (iš
29 namų), tai sudaro 48 proc. (renovuoti 9 namai).
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FINANSAI IR BIUDŽETAS

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-19 patvirtino
rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamų planą – 32 630,4 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą –
34 616,7 tūkst. Eur. 2021 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo
36 883,8 tūkst. Eur, išlaidų planas – 39 570,1 tūkst. Eur, t. y. išlaidos iš skolintų lėšų
1 104,1 tūkst. Eur viršija pajamas ir 1 582,2 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti
biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti bei ilgalaikėms paskoloms grąžinti.
2021 m. iš viso gauta 38 958,1 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta 335,2 tūkst. Eur. Bendras
rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 105,6 proc., arba gauta 2 074,3 tūkst. Eur daugiau, nei
planuota.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2021 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

2021
Pajamos

1.

Gyventojų pajamų mokestis

2.

Turto mokesčiai:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Biudžetas
Įvykdymas
(patikslintas)

2020

2021-2020 m.
palyginimas,
Įvykdymo
Įvykdymas
proc.
proc.

18456

19863,4

107,6

16511,4

120,3

žemės mokestis
nekilnojamojo turto mokestis
paveldimo turto mokestis
Mokesčiai už aplinkos teršimą
Specialioji tikslinė dotacija
Europos Sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
lėšos
Žemės nuomos mokestis
Mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos už prekes ir paslaugas
Valstybė rinkliava
Vietinė rinkliava
Kitos neišvardytos ir neplanuotos
pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos

400
50
9
25
14758,5

711,5
116,3
15,7
39,2
14714,6

177,9
232,6
174,4
156,8
99,7

691,5
103,4
10,9
34
15394,6

102,9
112,5
144,0
115,3
95,6

855,7

940

109,9

1788,6

52,6

110

257,6

234,2

225,1

114,4

50

95,1

190,2

92,2

103,1

1000,6
45
1050

991,3
74,2
1024,2

99,1
164,9
97,5

870,3
50
975,4

113,9
148,4
105,0

15

55,3

368,7

86

64,3

59

59,7

101,2

115,7

51,6

Iš viso pajamų:
Lėšų likučiai išlaidoms dengti
Paskolos
Iš viso:

36883,8
1582,2
1104,1
39570,1

38958,1
1582,2
335,2
40875,5

105,6
100,0
30,4
103,3

36949,1
1599,7
1016,1
39564,9

105,4
98,9
33,0
103,3

Analizuojant pajamų plano vykdymą matyti, kad 2021 metais gauta mažiau, nei planuota:
43,9 tūkst. Eur – specialiųjų tikslinių dotacijų, 25,8 tūkst. Eur – pajamų už vietines rinkliavas,
9,3 tūkst. Eur pajamų, gaunamų už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas. 2021 metais ES, užsienio
valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 109,9 proc., arba 84,3 tūkst. Eur daugiau, nei
planuota, kadangi buvo grąžinta 118,0 tūkst. Eur už ankstesniais metais iš Savivaldybės biudžeto lėšų
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apmokėtas sąskaitas. Visas kitas biudžeto pajamų planas buvo vykdomas arba gauta daugiau nei
planuota: 1 407,4 tūkst. Eur (7,6 proc.) – gyventojų pajamų mokesčio, 311,5 tūkst. Eur – žemės
mokesčio, 66,3 tūkst. Eur – nekilnojamojo turto mokesčio, 147,6 tūkst. Eur – valstybinės žemės
nuomos mokesčio, 40,3 tūkst. Eur – kitų pajamų.
Lyginant 2021 m. ir 2020 m. pajamų plano vykdymą, einamaisiais metais gauta daugiau
pajamų: gyventojų pajamų mokesčio (3 352,0 tūkst. Eur), turto mokesčių (žemės mokesčio –
20,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio – 12,9 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio –
4,8 tūkst. Eur, valstybinės žemės nuomos mokesčio – 32,5 tūkst. Eur), rajono biudžetinių įstaigų
pajamų už prekes ir paslaugas (121,0 tūkst. Eur), valstybės rinkliavų (24,2 tūkst. Eur), vietinių
rinkliavų (48,8 tūkst. Eur). Gauta mažiau ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
(848,6 tūkst. Eur), paimta mažiau ilgalaikių paskolų (768,9 tūkst. Eur), kadangi 2021 m. vykdyta
mažiau investicinių projektų, nebuvo nupirkta dalis rangos darbų. Specialiosios tikslinės dotacijos
lėšų gauta 680,0 tūkst. Eur (arba 4,4 proc.) mažiau nei 2020 m., kadangi vien Kelių programos lėšų
gauta 1 713,5 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. 2021 m. papildomai gauta įvairių tikslinių dotacijų:
konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti (49,4 tūkst. Eur), mokytojų
skaičiaus optimizavimui (16,9 tūkst. Eur), naujai įsteigtiems mokytojų padėjėjų etatams finansuoti
(39,2 tūkst. Eur), vaikų dienos centrams (94,9 tūkst. Eur), socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui
didinti (54,6 tūkst. Eur), stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse (18,6 tūkst. Eur), 2020 m.
negautoms pajamoms dengti (381,5 tūkst. Eur), COVID-19 išlaidoms kompensuoti (83,4 tūkst. Eur),
įvairioms sveikatos įstaigų patirtoms išlaidoms kompensuoti (425,5 tūkst. Eur). Apskritai rajono
biudžeto pajamos, ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2020 m., buvo didesnės 2 009,0 tūkst. Eur (arba
5,4 proc.).
2021 metais 40,2 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė 59,8 proc.
Vietinių pajamų dalis rajono biudžeto pajamose, lyginant ataskaitinius metus su 2020 m., padidėjo
6,3 proc.
Lyginant 2021 m. ir 2020 m. vietinių pajamų pokytį, didžiausias teigiamas pajamų pokytis –
3 352,0 tūkst. Eur – gyventojų pajamų mokestis, kadangi buvo pakeistas Lietuvos Respublikos
2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir
1 265,0 tūkst. Eur padidintas gyventojų pajamų mokestis.
Pradinis patvirtintas 32 630,4 tūkst. Eur biudžeto pajamų planas 2021 metais tikslintas
9 kartus ir iš viso padidintas 4 253,4 tūkst. Eur.
Pajamų plano didinimas – 5 180,7 tūkst. Eur:
 gyventojų pajamų mokestis – 1 265,0 tūkst. Eur;
 speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti – 399,6 tūkst. Eur;
 mokymo lėšos – 45,6 tūkst. Eur;
 kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 1 803,7 tūkst. Eur;
 kitos dotacijos turtui įsigyti– 1 417,0 tūkst. Eur;
 vietinės rinkliavos – 240,0 tūkst. Eur;
 pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 9,7 tūkst. Eur;
 įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 0,1 tūkst. Eur.
Pajamų plano mažinimas – 927,3 tūkst. Eur:
 ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 925,1 tūkst. Eur;
 pajamos už prekes ir paslaugas – 1,3 tūkst. Eur;
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 dotacijos skaitmeninio ugdymo plėtrai – 0,9 tūkst. Eur.
Galutinis 2021 m. biudžeto pajamų planas sudaro 36 883,8 tūkst. Eur. 2021 m. ilgalaikių
paskolų planas – 1 104,1 tūkst. Eur, paimta paskolų – 335,2 tūkst. Eur.
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Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2019–2021 metais (tūkst. Eur)
Analizuojant pastarųjų trejų metų biudžeto pajamų struktūrą ir kitimo dinamiką galima
pastebėti, kad dotacijos, pajamos iš valstybės biudžeto ir ES didėjo 2019–2020 metais, tačiau
2021 metais sumažėjo. 2019 metais šių pajamų gauta 14 443,5 tūkst. Eur, o 2021 metais –
15 654,6 tūkst. Eur, t. y. į Savivaldybės biudžetą gauta 1 211,0 tūkst. Eur daugiau. Savivaldybės
vietinių pajamų surinkimas 2019 ir 2021 metais didėjo, bet 2020 metais – sumažėjo (kadangi
2020 metais gauta nemažai dotacijų iš valstybės pasiskolintų lėšų). 2019 metais vietinių pajamų gauta
19 979,6 tūkst. Eur, o 2021 metais – 23 303,5 tūkst. Eur. Iš viso vietinės pajamos, lyginant ataskaitinį
laikotarpį su 2019 metais, padidėjo 16,6 proc., arba 3 323,9 tūkst. Eur (žr. diagramą).
Palyginus trejų metų (2019–2021 m.) bendrą biudžeto pajamų kitimą galima pastebėti, kad
rajono biudžeto pajamos padidėjo 4 535,0 tūkst. Eur (arba 13,2 proc.).
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2021 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)
2021 m.
Išlaidos
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos priežiūra
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga
Iš viso:

Metų
biudžetas
4340,9
39,5
796,7
4361,2
1328,2
2782,6
1170
2857,1
14173
7720,9
39570,1

Įvykdymas

Proc.

Įvykdymas
2020 m.

4162,9
38,3
773,9
4044,8
1220,7
1888,8
1138,4
2694,8
14008,2
7466,3
37437,1

95,9
97,0
97,1
92,7
91,9
67,9
97,3
94,3
98,8
96,7
94,6

3623,3
34,5
699,1
6038,7
1106,7
2744,7
911,5
2548,9
13657,9
6617,4
37982,7

Palyginimas 2021
ir 2020 m., proc.
114,9
111,0
110,7
67,0
110,3
68,8
124,9
105,7
102,6
112,8
98,6

2021 metais išleista 37 437,1 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 37,4 proc.,
t. y. 14 008,2 tūkst. Eur (iš jų mokymo lėšoms – 7 287,2 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir pašalpoms
mokėti 2021 metais teko 19,9 proc. (arba 7 466,3 tūkst. Eur) visų biudžeto išlaidų, 2020 m. –
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17,4 proc. (arba 6 617,4 tūkst. Eur). Bendrosioms valstybės paslaugoms 2021 m. skirta 11,1 proc.,
ekonomikai – 10,8 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 7,2 proc. visų biudžeto išlaidų.
Ataskaitinį laikotarpį lyginant su 2020 metais, Savivaldybės biudžeto išlaidos sumažėjo
545,6 tūkst. Eur (arba 1,4 proc.). Labiausiai sumažėjo išlaidos ekonomikai (1 993,9 tūkst. Eur, arba
27,8 proc.), nes sumažėjo išlaidos kelių tvarkymo ir rekonstrukcijos darbams atlikti (sumažėjo
finansavimas iš Kelių programos) bei būstui ir komunaliniam ūkiui 855,9 tūkst. Eur, kadangi buvo
baigti ES fondų lėšomis finansuojami investiciniai projektai, o vandentvarkos projektai buvo iš dalies
sustabdyti dėl problemų su rangovais. Kitoms valstybės funkcijoms išlaidos didėjo. Tam įtakos turėjo
kultūros, švietimo, socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, minimalios algos padidėjimas,
pareiginės algos bazinio dydžio padidinimas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai.
Analizuojant Savivaldybės trejų metų (2019–2021 m.) išlaidas galima pastebėti, kad
2020 metais sumažėjo išlaidos, skirtos poilsiui, kultūrai ir religijai, tam įtakos turėjo 2019 m. baigti
Kelmės kultūros centro rekonstrukcijos ir modernizavimo projektai. O 2021 m. sumažėjo išlaidos
ekonomikai, būstui ir komunaliniam ūkiui. Visos kitos išlaidos 3 metų laikotarpiu didėjo
(žr. diagramą).
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Savivaldybės biudžeto išlaidų kitimas 2019–2021 metais, tūkst. Eur
2021 metų pabaigoje Savivaldybė, neįskaičiuojant paskolų, turėjo 734,1 tūkst. Eur mokėtinų
sumų, iš jų: 193,8 tūkst. Eur socialinėms išmokoms (pašalpoms), 174,4 tūkst. Eur darbo užmokesčiui,
2,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokoms. 7,9 tūkst. Eur sudarė skola turtui įsigyti ir įvairiems
investiciniams projektams finansuoti. Didžiausią skolų dalį (335,4 tūkst. Eur) sudarė skolos prekėms
ir paslaugoms, iš jų: 65,2 tūkst. Eur skolos už komunalines paslaugas ir 253,9 tūkst. Eur skola už kitas
paslaugas, iš kurių 249,8 tūkst. Eur – skola už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
Įsiskolinimas iš mokymo lėšų sudarė 176,3 tūkst. Eur. Skola darbo užmokesčiui ir įmokoms
socialiniam draudimui iš savivaldybės lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti – tik 1,4 tūkst. Eur.
2021 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių įsiskolinimų Savivaldybė neturėjo.
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Ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti iš komercinių bankų planas 2021 m.
sudarė 1 104,1 tūkst. Eur, paimta paskolų – 335,2 tūkst. Eur.
Per 2021 metus grąžinta 1 337,1 tūkst. Eur, iš jų: 837,1 tūkst. Eur – Lietuvos komerciniams
bankams ir 500,0 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai trumpalaikė paskola, kuri
buvo gauta 2020 m., sumokėta 44,7 tūkst. Eur palūkanų.
Savivaldybė 2021 m. gruodžio 31 d. turėjo paėmusi 3 212,5 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų ir
suteikusi 659,0 tūkst. Eur garantiją. Lyginant su 2020 metais, Savivaldybės ilgalaikis įsiskolinimas
sumažėjo 501,8 tūkst. Eur, o suteiktų garantijų – 55,8 tūkst. Eur.
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui 2021 metų pradžioje buvo skirta
94,6 tūkst. Eur, galutinis patikslintas planas sudarė 52,4 tūkst. Eur. 2021 metais 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.
2021 m. į Savivaldybės administracijos direktorių kreipėsi 10 gyventojų dėl gaisro metu
patirtų išlaidų kompensavimo. Įvyko 8 Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų
skirstymo komisijos posėdžiai, skirta 10,3 tūkst. Eur gaisro nuostoliams iš dalies kompensuoti.
Iš Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų buvo skirtas papildomas
finansavimas sveikatos priežiūros įstaigoms, Visuomenės sveikatos biurui ir Socialinių paslaugų
centrui už darbuotojų darbą mobiliajame punkte balandžio–lapkričio mėn. – iš viso 9,5 tūkst. Eur.
Dėl koronaviruso ligos likvidavimo panaudota 5,8 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos
direktoriaus rezervo lėšų. Kitos išlaidos buvo kompensuotos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės
rezervo.
Dėl patirtų išlaidų, susijusių su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso
(COVID-19) ligos likvidavimu ir jos padarinių šalinimu, kompensavimo Savivaldybė 2021 metais
du kartus kreipėsi į Finansų ministeriją. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d.
nutarimu Nr. 185 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“ skirta
71,4 tūkst. Eur praėjusių metų išlaidoms kompensuoti. Kompensacijas gavo Savivaldybės
administracija ir seniūnijos, 27 biudžetinės įstaigos ir VšĮ Kelmės sporto centras. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1072 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos
Respublikos Vyriausybės rezervo“ skirta 12,0 tūkst. Eur. Kompensuotos Savivaldybės
administracijos patirtos išlaidos dėl asmenų izoliavimo, pervežimo paslaugos, mobiliųjų punktų
įrengimo ir darbo juose organizavimo paslaugos, tačiau nekompensuotos visų biudžetinių įstaigų
apsaugos ir medicininių priemonių įsigijimo, vakcinavimo punktų įrengimo ir darbo juose
organizavimo, viešųjų patalpų ir autotransporto dezinfekavimo išlaidos.
Žemės nuomos mokestis (2021-12-31 duomenimis)
Pagal VĮ Registrų centro, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kelmės
skyriaus pateiktus duomenis 2021 metais valstybinės žemės nuomos mokesčiu apmokestinti
3 967 sklypai, kurių bendras plotas 6 160,98 ha, bendra sklypų dalių verčių kaina 17 354 tūkst. Eur.
2021 metais žemės nuomos mokesčio iš viso priskaičiuota 258,8 tūkst. Eur, iš jų: fiziniams
asmenims – 194,3 tūkst. Eur, juridiniams asmenims – 64,5 tūkst. Eur.
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Pritaikyta lengvatų iš viso už 12,8 tūkst. Eur, iš jų: juridiniams asmenims – 4,1 tūkst. Eur,
fiziniams asmenims – 8,7 tūkst. Eur.
Atskaičius visas lengvatas, mokėti lieka iš viso 246 tūkst. Eur, iš jų: fiziniams asmenims –
185,6 tūkst. Eur, juridiniams asmenims – 60,4 tūkst. Eur.
Deklaracijų ir kvitų žemės nuomos mokesčiui mokėti pateikta iš viso 2 001 vnt., iš jų:
fiziniams asmenims – 1 875 vnt., juridiniams asmenims – 126 vnt.
Duomenys apie valstybinės žemės nuomos mokestį Kelmės rajone 2021 m. (tūkst. Eur)

Fiziniai
asmenys
Juridiniai
asmenys
Iš viso

Sklypų
skaičius
(vnt.)

Deklaracijų
skaičius
(vnt.)

Iš viso
priskaičiuota
mokesčio
(Eur)

3 682

1 875

194,3

285

126

3 967

2 001

Pritaikyta
lengvatų
(Eur)

Lieka
mokėti
(Eur)

Pervesta
į biudžetą
(Eur)

8,7

185,6

64,5

4,1

258,8

12,8

Nepriemoka (Eur)
2020-12-31

2021-12-31

198,3

29,5

22,7

60,4

59,3

15,5

22,1

246,0

257,6

45,0

44,8

2021 metais planuota surinkti 110,0 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio.
2021 m. mokesčių mokėtojai už žemės ir vandens telkinių nuomą sumokėjo 258,9 tūkst. Eur.
Fizinių asmenų mokestis – 198,3 tūkst. Eur, juridinių asmenų mokestis – 59,3 tūkst. Eur (iš jų už
vandens telkinių nuomą 1,4 tūkst. Eur ir žemės nuomos mokestis 57,9 tūkst. Eur) ir 1,3 tūkst. Eur
delspinigių.
2021-12-31 žemės nuomos mokesčio bendrąją nepriemoką sudarė iš viso 44,8 tūkst. Eur, iš
jų: fizinių asmenų – 22,7 tūkst. Eur, juridinių asmenų – 22,1 tūkst. Eur. Į bendrą nepriemokų sumą
įskaičiuojama žemės nuomos mokesčio skola už 2008–2021 metus. Iš juridinių asmenų didžiausią
skolos dalį sudaro AB „Kelmės melioracija“, Alfonso Jokūbaičio firma „Vorupė“ 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 antstoliams padedant bus išieškota.
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 pardavimo
sutartis, primintų deklaruojantiems pasėlių plotus asmenims apie nepriemoką už žemės nuomą.
Nepriemoka sumažėjo nuo 45 tūkst. Eur iki 44,8 tūkst. Eur.
Pagal teismo išduotus vykdomuosius dokumentus, perduotus vykdyti antstoliui, 2021 metais
priverstinai išieškota ir pervesta į žemės nuomos surenkamąją sąskaitą 534,30 Eur.
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APSKAITOS SKYRIAUS INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2021 METAIS

2021 metais Savivaldybės administracijos valdymo išlaidos sudarė 3 370,5 tūkst. Eur.
Lyginant su 2020 m. (buvo 3323,3 tūkst. Eur), valdymo išlaidos padidėjo 47,2 tūkst. Eur.
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir darbdavio socialinės paramos pinigais
išlaidos 2021 m., lyginant su 2020 m., padidėjo 83,4 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo pakitęs pareiginės
algos bazinis dydis – padidėjo iki 177 Eur (2020 m. buvo 176 Eur), kuris 2021 m. buvo taikomas
apskaičiuojant darbo užmokestį politikams, valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, minimalios algos padidėjimas iki 642 Eur (2020 m. buvo 607 Eur), padidėjęs
darbuotojų darbo stažas, taip pat įtakos turėjo valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, kasmetinis vertinimas.
2021 m. šildymo išlaidos sudarė 21,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m., išlaidos padidėjo
0,4 tūkst. Eur (2 proc.). Už elektros energiją išleista 13,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m., išlaidos
padidėjo 3,8 tūkst. Vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos sudarė 1,2 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. –
padidėjo 0,1 tūkst. Eur. Už vietinę rinkliavą iš atliekų turėtojų sumokėta 2,4 tūkst. Eur, lyginant su
2020 m. – padidėjo 0,1 tūkst. Eur.
Ryšio paslaugų išlaidos sudarė 8,3 tūkst. Eur, tai 0,8 tūkst. Eur (8,8 proc.) mažiau nei
2020 m.
Transporto išlaikymo išlaidos 2021 m. buvo 23,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m., jos
sumažėjo 18,5 tūkst. Eur (44 proc.). Vienas iš veiksnių, lėmusių transporto išlaidų mažėjimą, –
pandemija.
Tarybos nariams 2021 m. transporto išlaidų kompensuota už 5,4 tūkst. Eur (2020 m. –
4,5 tūkst. Eur), išlaidos padidėjo 0,9 tūkst. Eur.
Išlaidos komandiruotėms sudarė 0,5 tūkst. Eur, išliko nepakitusios (2020 m. – 0,5 tūkst. Eur).
Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijai kelti 2021 m. išleista 3,1 tūkst. Eur, 2020 m. –
5,6 tūkst. Eur (išlaidos sumažėjo 2,5 tūkst. Eur).
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2021 m. sudarė
35,3 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m., išlaidos padidėjo 20,7 tūkst. Eur. Buvo suremontuotos
Savivaldybės administracijos patalpos (24,9 tūkst. Eur), pakeistas Savivaldybės administracijos
pastato laiptinės langas (10,1 tūkst. Eur), remontuotas kondicionierius (0,3 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) 2021 m. sudarė 277,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m.
(sudarė 263 tūkst. Eur), išlaidos padidėjo 14,5 tūkst. Eur (5,5 proc.).
Didžiausią dalį šių išlaidų sudarė išlaidos kompiuterinėms programoms prižiūrėti –
102,7 tūkst. Eur (UAB „Novian Systems“ – 10,3 tūkst. Eur, UAB „Nevda“ – 78,7 tūkst. Eur
(Savivaldybės administracija moka už visas rajono biudžetines įstaigas), BĮ Kertinis valstybės
telekomunikacijų centras – 13,1 tūkst. Eur, UAB „Sistela“ – 0,6 tūkst. Eur).
Savivaldybės administraciniam pastatui prižiūrėti, saugoti ir valyti 2021 m. reikėjo
28,5 tūkst. Eur (UAB „Corpus A“ – 17,5 tūkst. Eur, UAB „Švarus pasaulis“ – 0,3 tūkst. Eur,
UAB „Švarinta“ – 0,3 tūkst. Eur, UAB „Vakarai“ – 1,1 tūkst. Eur, UAB „Mokuteka“ – 1,2 tūkst. Eur,
UAB Kelmės vietiniam ūkiui – 2,5 tūkst. Eur, UAB „Norgauda“ – 2,1 tūkst. Eur,
UAB „Saugumas LT“ – 1,1 tūkst. Eur, UAB „Gistata“ – 0,2 tūkst. Eur, GPIS priežiūra –
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0,9 tūkst. Eur, UAB „Toksika“ – 0,2 tūkst. Eur; 1,1 tūkst. Eur už Kelmės seniūnijos pastato priežiūrą).
Tai 11,1 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.
Savivaldybės administracijai 1,2 tūkst. Eur (UAB „Lexnet“ – 0,7 tūkst. Eur, VĮ Registrų
centrui – 0,5 tūkst. Eur) reikėjo mokėti už naudojimąsi įvairiomis duomenų bazėmis.
Įvairūs narystės mokesčiai už dalyvavimą asociacijose 2021 m. sudarė 11,3 tūkst. Eur.
Lyginant su 2020 m., išlaidos sumažėjo 0,1 tūkst. Eur (0,9 proc.).
Išlaidos reklaminės ir kitos informacijos viešinimo paslaugoms – 17,5 tūkst. Eur. Lyginant
su 2020 m., jos padidėjo 2,1 tūkst. Eur.
Išlaidos Savivaldybės tarybos nariams už telefono pokalbius, pašto ir kanceliarijos prekes
2021 m. sudarė 5,9 tūkst. Eur, 2020 m. – 6,3 tūkst. Eur. Išlaidos sumažėjo 0,4 tūkst. Eur.
Spaudiniams įsigyti išleista 2,7 tūkst. Eur, tai 0,4 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m.
Reprezentacijai skirtoms prekėms ir paslaugoms išleista 10,0 tūkst. Eur, tai 4,9 tūkst. Eur
mažiau negu 2020 m.
Likusi valdymo išlaidų dalis išleista: kanceliarinėms prekėms (5,5 tūkst. Eur), kopijavimo
popieriui (3,3 tūkst. Eur), spausdintuvų milteliams, rašalo kasetėms (34,9 tūkst. Eur), popieriniams
rankšluosčiams-servetėlėms, kt. smulkioms prekėms (0,8 tūkst. Eur), traktorių valstybiniams
numeriams (5,3 tūkst. Eur), bendrosios civilinės atskaitomybės draudimui (6,3 tūkst. Eur),
kompiuterinės įrangos remontui, atsarginėms dalims ir priedams; spausdintuvams, telefonams,
atsarginėms dalims įsigyti (26,8 tūkst. Eur) ir 14,8 tūkst. Eur kitoms paslaugoms (teismo išlaidoms,
banko paslaugoms, darbuotojų sveikatos tikrinimosi išlaidoms, muzikos atlikimo paslaugai, gėlėms
gedulo proga, ventiliatoriams ir kt. ūkinėms prekėms, civilinės saugos inventoriui, kėdėms įsigyti,
stende esančiai informacijai keisti, archyvo dokumentams transportuoti, naikinti ir kt.) pirkti.
Ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 119,7 tūkst. Eur, tai 54,3 tūkst. Eur (31,2 proc.) mažiau nei
2020 metais. Gyventojų perspėjimo sistemai įsigyti išleista 3,5 tūkst. Eur, kompiuterinės techninės
elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos sudarė 38,1 tūkst. Eur, kompiuterinės programinės
įrangos ir programinės įrangos licencijų įsigijimas ir atnaujinimas – 5,4 tūkst. Eur, kavos aparatas –
2,1 tūkst. Eur, dokumentų naikiklis – 0,5 tūkst. Eur, kondicionierius – 1,4 tūkst. Eur, Daikin vidinis
blokas – 2,7 tūkst. Eur, automobiliai (Kelmės apylinkių seniūnijai, Kražių seniūnijai, Liolių
seniūnijai) – 66 tūkst. Eur.
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CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEIKLA

Vienas iš pagrindinių Centralizuoto vidaus audito skyriaus uždavinių yra nustatyti, ar
viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų, patarti Savivaldybės
administracijos direktoriui, kaip sumažinti rizikos veiksnių įtakas viešojo juridinio asmens veiklai,
tikrinti ir vertinti, kaip veikia vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje.
2021 m. skyriaus metinis veiklos planas patvirtintas Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-1270. Planas sudarytas remiantis skyriaus
strateginiu veiklos planu, audituojamų subjektų rizikos veiksnių vertinimu, vadovaujantis tokiais
reikšmingumo kriterijais, kaip laikas po paskutinio vidaus audito, pareigybių skaičius, gauti
asignavimai, valdomo turto vertė, vykdomų funkcijų svarba, veiklą reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimai, atsižvelgta į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, esamus
žmogiškuosius išteklius.
Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito visumą sudarė 44 audituojami viešieji
juridiniai asmenys, iš jų – Savivaldybės administracija, 35 biudžetinės įstaigos, 7 Savivaldybės
kontroliuojamos viešosios įstaigos ir 1 Savivaldybės valdoma VĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
2021 metais vidaus audito procesui atlikti buvo skirta 131 darbo diena, skyriaus veiklai
planuoti ir organizuoti – 16 d. d., pažangai stebėti – 15 d. d., kvalifikacijai kelti – 3 d. d.
Vidaus audito skyrius, vykdydamas 2021 m. veiklos planą, atliko 5 vidaus auditus: Kelmės
švietimo pagalbos tarnybos veiklos ir valdymo, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos
veiklos ir valdymo, Tytuvėnų kultūros centro veiklos ir valdymo, 2020 m. II pusmečio
administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo, 2021 m. I pusmečio administracinės
naštos mažinimo priemonių plano vykdymo.
Atliekant 2021 m. vidaus auditus, vertintas 3 audituojamų subjektų vidaus kontrolės
funkcionavimas, rizikos valdymas, ar subjekto veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius aktus,
taupiai ir racionaliai naudojamas turtas, užtikrinta turto apsauga, laikomasi mažos vertės viešųjų
pirkimų, viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymų nuostatų.
Dviejų audituojamųjų subjektų vidaus kontrolė vertinta gerai, o Kelmės rajono Užvenčio
Šatrijos Raganos gimnazijos – patenkinamai.
2021 metais vidaus kontrolė nebuvo vertinta atliekant Kelmės rajono savivaldybės 2020–
2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo 2020 m. II pusmečio ir 2021
metų I pusmečio vidaus auditus, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos
mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis Savivaldybių centralizuotos vidaus audito
tarnybos pasibaigus pusmečiui vertina, kaip vykdomos administracinės naštos mažinimo priemonės.
2021 metais pateikta 14 rekomendacijų, iš kurių 6 aukšto, 4 vidutinio ir 4 mažo
reikšmingumo lygio. Įgyvendinimo terminų laikomasi.
Reikšmingiausi nustatyti veiklos trūkumai – Mažos vertės viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų
nesilaikymas, inventorizavimo tvarkos nuostatų nesilaikymas.
Dar nustatyta, kad audituojamųjų subjektų interneto svetainės neatitinka Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtinto bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo reikalavimų.
Daugiausia didelio reikšmingumo rekomendacijų pateikta atlikus Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos veiklos ir valdymo auditą.
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Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vidaus kontrolės veikimo įvertinimą patenkinamai
lėmė vidaus audito metu nustatyti reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai. Gimnazijoje vykdant mažos
vertės viešuosius pirkimus nebuvo pildomos paraiškos, nevedamas pirkimų registracijos žurnalas,
nesukurta pirkimų vidaus kontrolės sistema, siekiant identifikuoti galimas klaidas ir pažeidimus.
Vidaus audito metu nustatyta, kad gimnazijoje 2020 m. sausio 2 d. buvo sudaryta
kompiuterinės įrangos priežiūros ir remonto bei su šia veikla susijusių konsultacijų sutartis Nr. 19-04
su V. Z. IĮ neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų dėl paslaugos pirkimo. Sutartis sudaryta
neterminuotam laikui, o paslaugos teikimo terminas pagal sutartį turi būti ne ilgesnis kaip 3 metai.
Gimnazijoje nepakankamai užtikrinama ilgalaikio turto apsauga, nes ant gimnazijos
ilgalaikio materialiojo turto nėra pažymėtų jiems suteiktų inventorinių numerių.
Vidaus auditų metu nustatytų pažeidimų, perduotų nagrinėti teisėsaugos institucijoms, 2021
metais nebuvo.
Vidaus auditų metu sisteminių pažeidimų, turinčių neigiamos įtakos audituojamų subjektų
veiklai, nenustatyta, o pastebėti atskiri veiklos trūkumai ištaisyti ar taisomi, kaip numatyta
rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planuose.
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TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEIKLA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Turto valdymo skyrius (toliau – Skyrius) yra 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, Savivaldybės tarybos
sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais. Skyrius,
vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su atitinkamomis respublikos institucijomis,
kitomis savivaldybėmis, rajono įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
Tikslas – organizuoti 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 įmonėse,
akcinėse bendrovėse, kur 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 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 Savivaldybėje įgyvendinimą;
7. organizuoti keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;
8. užtikrinti racionalų tarnybinio transporto panaudojimą;
9. užtikrinti darbų saugos politikos Savivaldybėje įgyvendinimą.
Skyrius vykdo ir kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
II SKYRIUS
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 tikslui pritaikytą nekilnojamąjį turtą už mažiausią įmanomą kainą Savivaldybės
biudžetui ilgajame laikotarpyje.
Savivaldybė nuosavybės teise 2021 m. sausio 1 d. valdė turto už 95 230,6 tūkst. Eur,
patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančio turto – už 10 720,3 tūkst. Eur.
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Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise valdo Savivaldybės
padaliniai, biudžetinės įstaigos, Savivaldybės įmonės, kitos įstaigos, organizacijos ir juridiniai
asmenys, kuriems yra priskirtos vykdyti Savivaldybės funkcijos. Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto didesnę dalį – 75 proc. – viso turto valdo Savivaldybės administracija kartu su
seniūnijomis.
Savivaldybė nuosavybės teise valdo įvairios paskirties pastatus. Pastatų pasiskirstymas
balansine verte pagal pastatų paskirtį pateiktas diagramoje.
Savivaldybės pastatų pasiskirstymas (balansine verte) pagal pastatų paskirtis
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Švietimo ir mokslo pastatai Gydymo pastatai
Kultūros ir sporto pastatai

Kiti pastatai

Savivaldybės pastatų pasiskirstymas pagal pastatų paskirtį
Švietimo ir mokslo paskirties pastatai (pagal pastatų balansinę vertę) sudaro 33 proc. visų
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų vertės, tačiau šie pastatai naudojami ne vien
švietimo sistemos reikmėms. Mažėjant vaikų skaičiui kaimo vietovėse, Savivaldybės tarybos
sprendimais bendrojo ugdymo mokyklos reorganizuojamos, likviduojamos arba pertvarkomos. Likę
pastatai nebenaudojami, naudojami neefektyviai arba naudojami ne šioms funkcijoms atlikti.
Nenaudojami pastatai perduodami panaudos pagrindais Savivaldybės funkcijoms vykdyti kitiems
naudotojams, išnuomojami arba įrašomi į Viešame aukcione parduodamų Kelmės rajono
savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą ir parduodami. Didžiausių
problemų kyla dėl nekilnojamojo turto, kurio tik dalis naudojama Savivaldybės funkcijoms vykdyti
arba tik dalis išnuomota ar perduota panaudos pagrindais, o kita dalis laisva, nenaudojama (Kiaunorių
kontoros pastato dalis, esanti Kiaunorių k., Tytuvėnų apyl. sen.; Junkilų kultūros namų pastato dalis,
esanti Jaunimo g. 1, Junkilų k., Užvenčio sen.; mokyklos pastato dalis, esanti Mokyklos g. 4,
Lykšilio k., Šaukėnų sen.; kt.). Laisvos patalpos nepaklausios, norinčiųjų patalpas nuomotis nėra,
parduoti pastatų dalis neracionalu.
Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu buvo patvirtintas Viešame aukcione
parduodamo Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.
Esant poreikių šis sąrašas nuolat papildomas. Per 2021 metus sąrašas papildytas 6 objektais. Kai
kuriems objektams informacijų technologijų priemonėmis (elektroniniai aukcionai) buvo
organizuojama po 2–3 viešuosius aukcionus, parduoti nepaklausius objektus nepavyksta. 2021 m.
vykdant viešuosius aukcionus elektroniniu būdu parduota 10 Savivaldybės nekilnojamojo turto
objektų (pardavimo kaina 50 571,00 Eur).
2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Savivaldybės disponavimas nekilnojamuoju turtu pagal
turto balansinę vertę pateiktas diagramoje.
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Disponavimas Savivaldybės nekilnojamuoju turtu
Dalis (0,11 proc.) Savivaldybės nekilnojamojo turto, nereikalingo jos funkcijoms vykdyti,
išnuomojama. Turto nuoma – efektyvus turto panaudojimas, turtas nestovi „laisvas“, už šį turtą
gaunama pajamų. Per 2021 metus už nekilnojamojo turto nuomą gauta 59 398,52 Eur. Tačiau ne visas
laisvas ir nuomoti tinkantis nekilnojamasis turtas turi paklausą, atokiau nuo rajono centro esantys
pastatai neturi paklausos ir norinčiųjų nuomotis neatsiranda.
Nenaudojamo turto yra 0,69 proc. Čia yra ir bešeimininkis turtas, perduotas teismo sprendimais
Savivaldybės nuosavybėn. Tokius statinius taip pat sudėtinga parduoti, nes išlikusi tik maža dalis
daugelio pastatų konstrukcijų, negalima atlikti kadastrinių matavimų ir įregistruoti turtą
Nekilnojamojo turto registre, negalima atlikti ir žemės matavimų po pastatų liekanomis. Nugriovimo
darbams reikia nemažai lėšų. Informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
nenaudojamą Savivaldybės funkcijoms vykdyti nekilnojamąjį turtą skelbiama Savivaldybės interneto
svetainėje, taip pat prašoma bendruomenių teikti pasiūlymus dėl turto valdymo. Pasiūlymų dėl
Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo negauta.
Dalis (9,16 proc.) Savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto perduota panaudos pagrindais
Savivaldybės funkcijoms vykdyti. Panauda naudojamas turtas yra neefektyvus turto valdymas.
Efektyvaus turto valdymo galima siekti Savivaldybės lygiu stiprinant turto naudojimo kontrolę.
Siekiant efektyvaus ir racionalaus nekilnojamojo turto valdymo Savivaldybės taryba
patvirtino Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategiją (2021-08-26
sprendimas Nr. T-274), kurioje numatyti pagrindiniai strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir
principai turtą valdyti efektyviai.
Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijoje numatytų vertinimo kriterijų
pasiekimų įgyvendinimo rodikliai pateikiami lentelėje.
Vertinimo kriterijų pasiekimų įgyvendinimo rodikliai
Kriterijus

Dabartinė reikšmė

Siektina reikšmė

Pasiekta per
2021 m.

Suformuoti po pastatais žemės sklypai
Turto perdavimas panaudos pagrindais
Nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos
Informacijos apie valdomą nekilnojamąjį
turtą viešinimas
Apleistų nekilnojamojo turto objektų
sutvarkymas per metus
Nekilnojamojo turto pardavimų skaičiaus
didinimas per metus

95 proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.

100 proc.
0 proc.
50 proc.
100 proc.

96 proc.
100 proc.
100 proc.
100 proc.

0 obj.

2 obj.

6 obj.

7 obj.

2 obj. (Kibučių k.
parduoti objektai)
11 obj.
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Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija patvirtinta 2021 m. rugpjūčio mėnesį,
todėl jai įgyvendinti buvo skirti tik 4 mėnesiai. Per tokį trumpą laiką pavyko įgyvendinti ir net viršyti
siektinus rodiklius. Neįgyvendinti rodikliai bus įgyvendinami 2022 metais.
III SKYRIUS
VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS
Per 2021 m. naujai įsikūrė 4 visuomeninės organizacijos, iš viso metų pabaigoje Kelmės
rajone veikė 38 visuomeninės organizacijos. 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 Savivaldybės
tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-198 patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų taryba. Bendra ūkinių išlaidų suma 2021 metais buvo 17 660,28 Eur.
Bendra projektų suma – 11 350,00 Eur. Parama suteikta 33 visuomeninėms organizacijoms.
Priemonei „Remti visuomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2021 metais skyrė 18 586,00 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 11 projektų, panaudoti 16 332,00 Eur. Antroji pagal populiarumą buvo kultūrinė ir
šviečiamoji veikla – pateikti 2 projektai, kurių bendra vertė 2 254,00 Eur.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu buvo parengta ir Savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa, kurios
pagrindinis lėšų šaltinis – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, perduotos
savivaldybėms. Programoje dalyvavo 18 darbdavių, kurie įdarbino 92 žmones. Programai vykdyti
panaudota 154,900 tūkst. Eur, skirtų Savivaldybei iš valstybės biudžeto valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti, Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 50 000 tūkst. Eur, t. y.
24,4 proc. visų programos lėšų.
V SKYRIUS
LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS IR TABAKO GAMINIAIS
2021 m. išduotos 8 licencijos vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir 8 licencijos
verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Išduota 14 vienkartinių licencijų verstis mažmenine
prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 proc., renginių metu. Išduota 40 licencijų verstis
mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (elektroninės cigaretės). Iš viso
2021 metų pabaigoje Kelmės rajone buvo galiojančios 155 licencijos verstis mažmenine prekyba
alkoholiniais gėrimais, 123 galiojančios licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir
40 licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.
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VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BENDROVIŲ IR ĮMONĖS VEIKLA
Savivaldybė yra trijų uždarųjų akcinių bendrovių – „Kelmės vanduo“, „Kelmės autobusų
parkas“ ir Kelmės vietinis ūkis – steigėja ir vienintelė šių bendrovių akcininkė, valdanti
7 876 467 vnt. akcijų, kurių bendra vertė 10 028 674,78 Eur (2021-12-31 duomenimis), taip pat
vienos savivaldybės įmonės Kelmės knygyno savininkė, kuriai perduotas Savivaldybės turtas
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.
Preliminariais duomenimis, SĮ Kelmės knygynas 2021 metais dirbo nuostolingai. Nuostolis
siekė 15,1 tūkst. Eur. Nuostolis susidarė dėl prekybos apribojimų pandemijos metu. Per 2021 metus
įmonė uždirbo 127,1 tūkst. Eur pajamų, išlaidos sudarė 142,2 tūkst. Eur. Savivaldybės taryba 2021 m.
lapkričio 25 d. priėmė sprendimą Nr. T-375 „Dėl SĮ Kelmės knygyno veiklos nutraukimo“ nutraukti
veiklą. Kadangi SĮ Kelmės knygyno veikla nėra savivaldybių savarankiškoji funkcija, nuspręsta
knygyną per 2022 metus likviduoti.
UAB „Kelmės autobusų parkas“ pagrindinės veiklos sritis – keleivių vežimas autobusais
vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Bendrovė uždirba pajamų ir iš kitos
veiklos. Preliminariais duomenimis, bendrovės veiklos rezultatai 2021 m. pagal veiklas tokie:
– keleivių vežimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais veikla
buvo nuostolinga – 15 970 Eur;
– mažmeninė naftos produktų ir suskystintųjų dujų automobiliams prekyba – 100 Eur
pelnas;
– autobusų stoties aptarnavimo paslaugos – nuostolis 1 889 Eur;
– kita veikla – 3 073 Eur pelnas.
Bendras UAB „Kelmės autobusų parkas“ 2021 metų veiklos rezultatas – nuostolis
14 686 Eur.
Preliminariais 2021 metų duomenimis, UAB „Kelmės vanduo“ numatomas finansinis
rezultatas – nuostolis apie 65 000 Eur. Nors pajamos palyginti su 2020 metais yra didesnės
36,7 tūkst. Eur, tačiau ženkliai išaugo elektros, degalų, nusidėvėjimo sąnaudos (dėl 2020 metais
pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto).
UAB „Kelmės vietinis ūkis“ 2021 metų numatomas finansinis rezultatas – 89 081 Eur
nuostolis. Nuostolingas buvo atliekų tvarkymas, pirties veikla, šilumos gamyba (Tytuvėnų katilinė).
VII SKYRIUS
APLINKOS APSAUGOS IR EKOLOGIJOS VEIKLA
Pagal patvirtintą Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
2021 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 – 26 936 Eur;
2. medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonėms
įsigyti ir įrengti skirta 2 000 Eur;
3. Tytuvėnų regioniniam parkui Giliaus ežero rekreacinės zonos takų atnaujinimo darbams
skirta 1 000 Eur;
4. UAB „Kelmės vanduo“ vandens kokybei gerinti, geriamojo vandens geležies šalinimo
įrangai įsigyti skirta 30 000 Eur;
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5. išvalyta Kražantės upės tvenkinio augmenija – 3 000 Eur;
6. atliekų bešeimininkėse teritorijose sutvarkymo išlaidos – 1 087 Eur;
7. atlikta Savivaldybės teritorijoje gamtinės aplinkos būklės stebėsena – 5 400 Eur;
8. pasirengti ekologinių avarijų likvidavimui vandens telkiniuose ir priemonėms įsigyti
skirta 800 Eur;
9. komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrai plėsti (Tytuvėnų didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo projektui viešinti) skirti 793 Eur;
10. laukinių gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms (garsinėms baidyklėms)
įsigyti skirta 1 200 Eur;
11. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirta 17 118 Eur.
Išduoti 59 leidimai atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, genėjimo darbus.
Pagal pateiktas paraiškas 77 pastatų savininkams už prisijungimą prie nuotekų tvarkymo
infrastruktūros bei už individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą iš dalies kompensuota
67 897 Eur.
VIII SKYRIUS
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, atsižvelgdama į Savivaldybės finansines galimybes,
priima Savivaldybės taryba.
Savivaldybė kiekvieną mėnesį kompensuoja vežėjams patirtus nuostolius, susidariusius
teikiant viešas keleivinio kelių transporto paslaugas. Vežėjų patirti nuostoliai, susidarantys dėl
Savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais
nepakankamo dydžio tarifų, kompensuojami iš Savivaldybės biudžete tam tikslui numatytų lėšų –
2021 metais kompensuotina suma 415 604,17 Eur, iš jų UAB „Kelmės autobusų parkas“
325 241,00 Eur ir 90 363,17 Eur UAB „Transbusas“.
Yra išduoti UAB „Kelmės autobusų parkas“ 29 leidimai vežti keleivius nustatytais
maršrutais ir 7 leidimai išduoti UAB „Transbusas“.
IX SKYRIUS
TARNYBINIO TRANSPORTO PANAUDOJIMAS
Savivaldybės administracija ir seniūnijos 2021 metų pabaigoje funkcijoms vykdyti naudojo
38 tarnybinius lengvuosius automobilius, 2 mikroautobusus ir 16 traktorių. 2021 m. buvo nupirkti
3 nauji automobiliai SUBARU XV: Kelmės apylinkių, Liolių ir Kražių seniūnijoms. 2 automobiliai
dėl gedimų ir blogos techninės būklės išregistruoti. Savivaldybės administracijos tarnybinio
transporto naudojimą reglamentuoja 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 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio
23 d. įsakymu Nr. A-86 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarnybinių
transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas. Savivaldybės administracijoje siekiant taupiai
naudoti biudžeto lėšas ir nustatyti išlaidų dydį tarnybiniams automobiliams išlaikyti, automobilių
išlaikymo išlaidos apskaičiuojamos kiekvienam automobiliui atskirai. Per 2021 metus tarnybiniams
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lengviesiems automobiliams, traktoriams ir kitam ūkiniam inventoriui (žoliapjovėms, pjūklams ir kt.)
pirkti ir išlaikyti Savivaldybės administracijoje ir seniūnijose panaudota 277,1 tūkst. Eur. Didžiausią
išlaidų dalį sudaro degalų pirkimas – išleista 116,8 tūkst. Eur (žr. lentelę). Degalus Tytuvėnų ir
Tytuvėnų apylinkių seniūnijos pirko iš UAB „Girkantas“, Savivaldybės administracija ir likusios
seniūnijos – iš UAB „Kelmės autobusų parkas“ ir UAB „Fleet union“ Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Tarnybiniams lengviesiems automobiliams, traktoriams ir kitam ūkiniam
inventoriui (žoliapjovėms, pjūklams ir kt.) išlaikyti Savivaldybės administracijoje
ir seniūnijose panaudotos lėšos
Padaliniai
Administracija
Kelmės seniūnija
Kelmės apylinkių seniūnija
Kukečių seniūnija
Kražių seniūnija
Užvenčio seniūnija
Šaukėnų seniūnija
Pakražančio seniūnija
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų apylinkių seniūnija
Vaiguvos seniūnija
Liolių seniūnija
Iš viso:

Detalėms ir remontui
panaudotos lėšos,
tūkst. Eur

Degalams panaudotos
lėšos,
tūkst. Eur

7,5
19,4
1,5
1,1
7,9
3,9
3,6
4,9
8,2
3,8
1,3
3,3
66,4

14,2
24,9
3,5
4,4
9,9
11,5
7,4
8,4
9,3
12,2
4,2
6,9
116,8

Didžioji dalis Savivaldybės administracijos ir seniūnijų lengvojo tarnybinio transporto
priemonių yra nusidėvėjusios, atsarginėms detalėms, padangoms, akumuliatoriams ir remontui
išleista 66,4 tūkst. Eur (žr. lentelę). Trys nauji lengvieji tarnybiniai automobiliai kainavo
66,0 tūkst. Eur. Visos kitos transporto išlaidos (nuoma, techninė apžiūra, registravimas, plovimas ir
kt.) sudarė 8,7 tūkst. Eur. Transporto priemonių ir keleivių draudimui per 2021 metus panaudota
17,2 tūkst. Eur. Transporto priemonių valdymo ir kontrolės sistemos priežiūrai seniūnijose išleista
2,0 tūkst. Eur.
2021 m. pradžioje Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 2021 m.
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių ridų planas. Nuvažiuota per metus 372,4 tūkst. km, iš
jų 107,1 tūkst. km nuvažiuota Savivaldybės administracijos tarnybiniu transportu. Palyginus su
2020 m., nuvažiuota atitinkamai 36,1 tūkst. km ir 35,4 tūkst. km mažiau. Savivaldybės
administracijos tarnybinio transporto išlaidos ir išlaikymas padidėjo dėl trijų naujų automobilių
pirkimo išlaidų, vežamų Kelmės rajono gyventojų į mobilų patikros punktą, ligoninę tyrimams atlikti,
vežamų iš mobilaus patikros punkto mėginių tyrimams, parvežami vienkartiniai testai dėl COVID19, parvežami asmenys iš sveikatos priežiūros įstaigų į namus, vežami sportininkai, atstovaujantys
Kelmės rajonui, į sporto varžybas, esant poreikiui vežami ir Savivaldybės tarybos nariai. Seniūnijose
tarnybinis transportas naudojamas ne tik seniūnijų funkcijoms atlikti, bet ir socialinių darbuotojų
funkcijoms vykdyti.
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X SKYRIUS
STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Vykdant statinių naudojimo priežiūrą, pagal patvirtintą Naudotojų sąrašą per 2021 metus
atlikti 406 statinių patikrinimai, kurių nuosavybės teisė priklauso 328 asmenims. Pagal įstatymų
nustatytą tvarką buvo tikrinami daugiabučiai gyvenamieji namai – 301, negyvenamieji, inžineriniai
statiniai – 105, iš jų ypatingieji statiniai – 71. Patikrinimo metu įvertintos statinių būklės, iš jų: gera
– 147, patenkinama – 205, bloga – 41, avarinė būklė – 13.
Surinkta informacija ir pateikta Savivaldybės tarybai apie statinius, kurie yra apleisti ir
neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems gali būti taikomas padidintas nekilnojamojo turto
mokesčio tarifas. 2021 m. Valstybinei mokesčių inspekcijai perduota 17 statinių.
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų
asmenų ar Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių patikrinti:
9 daugiabučiai gyvenamieji namai, kurie administruojami UAB ,,Kelmės vietinis ūkis“, ir
4 daugiabučiai gyvenamieji namai, kurie administruojami UAB ,,Adminvalda“, patikrintos DNSB
,,Pušelė“ ir DNSB ,,Širšynas“ jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų vykdomos veiklos.
13 daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriai turėjo pakartotinai pateikti trūkstamus
dokumentus, surašyta 15 valdytojų veiklos patikrinimo aktų.
Parengta ir patvirtinta 60 ataskaitų dėl asbesto turinčių gaminių kiekio, kurių kopijas rajono
gyventojai teikia NMA dėl asbesto turinčių stogų dangų keitimo paramos gavimo.
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STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEIKLA

Svarbiausias skyriaus uždavinys – užtikrinti valstybės ir Savivaldybės politikos
įgyvendinimą statybos ir infrastruktūros srityse, kuruoti ir koordinuoti vykdomus Savivaldybei
priklausančių statomų, tiesiamų, rekonstruojamų, remontuojamų ir prižiūrimų statinių darbus.
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA
Už susisiekimo komunikacijų priežiūrą ir plėtrą buvo atsakingi Mantas Ralys ir Albina
Rukienė.
Mantas Ralys koordinavo skyriaus veiką, buvo atsakingas už 2021 m. Kelių plėtros ir
priežiūros programos lėšų įsisavinimą, susisiekimo komunikacijų statinių projektų derinimą
informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (tikrinti ir derinti 4 projektai), rengė technines užduotis ir
viešųjų pirkimų dokumentus statybų darbams ir įvairioms paslaugoms įsigyti, vykdė viešuosius
pirkimus, dirbo Viešųjų pirkimų komisijoje ir buvo jos pirmininku, vykdė kitas pareigybės aprašyme
numatytas funkcijas.
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.
1.1. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. VE-23 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių
institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais“ Savivaldybei buvo skirta
1 734 400,00 Eur. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymu
Nr. 3-380 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems
vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“ Savivaldybei papildomai
skirta 332 300,00 Eur vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti),
rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti.
Iš viso kelių priežiūrai ir plėtrai vykdyti 2021 m. Savivaldybei skirta 2 066 700 Eur (2020 m.
buvo skirta 3 780 200 Eur. 2021 m. skirta 1 713 500 Eur mažiau, nes Vyriausybė neskyrė papildomo
finansavimo keliams, kaip tai buvo padaryta 2020 metais skiriant lėšas pagal Ekonomikos skatinimo
ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą).
Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo 450 Eur.
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas 2021 m.
2021 metais skaičiuojamosios ir papildomos lėšos seniūnijoms buvo paskirstytos pagal
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.
Vykdyti šie pagrindiniai darbai ir paslaugos: kelių su žvyro danga lyginimas greideriu,
žvyravimas, kelių su asfalto danga remontas, pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas, kelių kapitalinis
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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. 2021 m. naujai išasfaltuota apie 3,48 km kelių su žvyro danga.
Programos lėšos panaudotos:
1. einamiesiems tikslams – 832 118 Eur, iš jų:
- keliams su asfalto danga remontuoti – 369 206 Eur;
- keliams žvyruoti – 300 028 Eur;
- keliams lyginti greideriu – 86 498 Eur;
- seniūnijų kelių ir gatvių pralaidoms remontuoti – 9 700 Eur;
- keliui Li-04 Maneikiai–Maironiai Liolių sen. remontuoti – 9 252 Eur;
- keliui Ku-68 Kukečių k. Aukštaičių g. remontuoti – 13 673 Eur;
- Kelmės m. gatvių horizontalioms perėjoms ženklinti – 4 840 Eur;
- Kelmės m. Vingio g. Ke-111 kelio atitvarams įrengti – 3 302 Eur;
- Kelmės m. pėsčiųjų perėjų kryptiniam apšvietimui įrengti – 13 306 Eur;
- kelių inventorizacijai atlikti – 10 358 Eur;
- paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai vykdyti – 11 955 Eur.
2. turtui įsigyti – 1 234 132 Eur, iš jų:
- Kelmės m. Mindaugo g. Ke-50 remontuoti – 73 197 Eur;
- Kelmės m. Sporto g. Ke-90 remontuoti – 97 852 Eur;
- Kelmės m. Žvilgių g. Ke-119 remontuoti – 36 704 Eur;
- Kelmės m. pėsčiųjų tiltui į Draugystės parką remontuoti – 79 506 Eur;
- Kelmės m. Vyšnių g. Ke-112 remontuoti – 114 053 Eur;
- Tytuvėnų apyl. sen. keliui 157–Bulavėnai (Mosteikių k.) Tya-50 remontuoti – 418 155 Eur;
- Kelmės apyl. sen. keliui 2103–Vaidžiai–Minergiai“ Kea-13 remontuoti – 230 789 Eur;
- Vaiguvos sen. Vaiguvos k. Kaštonų g. Va-37 remontuoti – 133 628 Eur;
- projektų bendrosioms ekspertizėms atlikti – 2 385 Eur;
- statinių statybos techninei priežiūrai vykdyti – 11 066 Eur;
- statinių projektams parengti – 34 945 Eur;
- laboratoriniams kokybės kontrolės bandymams atlikti – 1 852 Eur.
2021 metais parengti statinių projektai:
- ,,Kelio Ku-20 Vijurkų k. Vijurkų g. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ku-72 Lupikų k. Alyvų g. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ku-25 Kelias A12–Grimziai–kelias 2106 Grimzių k. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ke-28 Kelmės m. Jazminų g. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Ke-99 Kelmės m. Tylioji g. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Va-42 Vaiguvos k. Užgirių g. kapitalinis remontas“;
- ,,Kelio Už-113 Užvenčio m. P. Višinskio g. kapitalinis remontas;
- ,,Kelio Už-96 Pašilėnų k. Degsnės g. kapitalinis remontas“.
Projektus numatoma vykdyti pagal 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.
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2021 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas seniūnijose
Turtui įsigyti

Einamiesiems
tikslams

Seniūnija

tūkst. Eur

tūkst. Eur

Iš viso 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)
Keliams inventorizuoti
Iš viso

425,010
232,730
0,000
419,692
10,340
0,000
0,000
0,000
0,000
8,997
137,363

122,977
68,664
81,133
85,469
96,240
71,873
62,528
54,039
67,909
72,748
26,225

547,987
301,394
81,133
505,161
106,580
71,873
62,528
54,039
67,909
81,745
163,588

0,000

11,955

11,955

0,000
1.234,132

10,358
832,118

10,358
2.066,250

Eil. Nr.

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

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos gautos 2019–2021 m.
(eurais)
4000000
3000000
2000000

3780200
2550200
2066700

1000000
0
2019 m.

2020 m.

2021 m.

Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės rezervo ir kitų šaltinių lėšų dydis, skirtas
Savivaldybės keliams prižiūrėti 2019–2021 m.
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2021 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

1
2

Fiksuotas
Atliktų darbų
įkainis
apimtys (m2)
Panaudota lėšų (Eur)
2
(Eur / m )
Asfalto dangos išdaužų užtaisymas
Kelmės seniūnija
652
17 000
29,61
Kelmės apyl. seniūnija
34
867
25,49
Tytuvėnų seniūnija
395
10 196
Tytuvėnų apyl. seniūnija
193
5 000
Užvenčio seniūnija
477
12 200
Liolių seniūnija
80
2 040
Kukečių seniūnija
345
8 815
Vaiguvos seniūnija
50
1 275
Iš viso
2226
57 393
4 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas
Kelmės seniūnija
5283
80 999
Tytuvėnų seniūnija
4265
62 535
10,37
Tytuvėnų apyl. seniūnija
1112
17 000
Užvenčio seniūnija
1855
26 937
Kražių seniūnija
2687
37 248
Šaukėnų seniūnija
2365
28 254
Liolių seniūnija
1052
11 600
Pakražančio seniūnija
1465
17 842
Vaiguvos seniūnija
483
10 503
Iš viso
20567
292 918
6 cm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas
Liolių seniūnija
400
9 000
13,96
Kukečių seniūnija
500
9 895
Iš viso
900
18 895
Iš viso
369 206
Seniūnija

Seniūnijų kelių su asfalto danga remonto darbus atliko rangovė AB ,,Kelių priežiūra“.
Atnaujintos Dariaus ir Girėno, Prūdo, Pabalio, Nemakščių, Tiesos ir Algirdo gatvės Kelmės m.,
Stoties, S. Riomerienės ir Skogalio gatvės Tytuvėnų m., Sodų ir V. Aliasiaus gatvės Pagryžuvio k.,
Gėlių gatvė Pašiaušės k., Šlapgirės gatvė Girnikų k., Žemdirbių gatvė Kolainių k., Dvaro gatvė
Pašilės k., Poškos, Alytaus ir Saulės gatvės Kražių mstl., Juodlės, Žemdirbių ir Jūros gatvės Šaukėnų
mstl., Tiesioji gatvė Dikšių k., kelias Maneikiai–Maironiai, Pėriškių gatvė Žalpių k., Aukštaičių gatvė
Kukečių k., Žalioji gatvė Pakėvio k.
Iš viso atnaujinta 21 467 m2 kelių su bloga asfalto danga (apie 5 km).
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2021 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (žvyravimo) darbai
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fiksuotas
įkainis
(Eur / m3)

Seniūnija
Kelmės seniūnija
Kelmės apyl. sen.
Tytuvėnų seniūnija
Tytuvėnų apyl. sen.
Užvenčio seniūnija
Kražių seniūnija
Šaukėnų seniūnija
Pakražančio seniūnija
Liolių seniūnija
Kukečių seniūnija
Vaiguvos seniūnija

15,20
13,20
18,40
18,80
17,55
12,71
13,60
11,50
18,80
13,60
12,98
Iš viso

Atliktų
darbų
apimtys
(m3)
152
3506
400
2294
2000
1893
1932
1600
1537
2241
837
18 392

Panaudota
lėšų (Eur)

2 310
46 280
7 360
43 130
35 100
24 056
26 274
18 400
28 900
30 478
10 863
273 151

Rangovas
UAB ,,Račkausko AGROTECH“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Pakėvio dvaras“
UAB ,,Račkausko AGROTECH“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Račkausko AGROTECH“

Pagal 2021 m. birželio 25 d. pasirašytą sutartį Nr. SŽ-662 su rangove UAB ,,Limega“
Kelmės apyl., Tytuvėnų apyl., Užvenčio ir Pakražančio seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su
žvyro danga priežiūros darbams atlikti panaudota 26 877 Eur. Atlikti kelių ir gatvių dangų lyginimo
ir atnaujinimo dolomitine skalda darbai.
2021 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (greideriavimo) darbai
Eil.
Nr.

Seniūnija

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Kelių
ilgis
(km)

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

10
114
11
165
179
174
169
127
106
113
60

38,07
42,35
42,35
39,93
29,46
29,46
29,46
30,64
22,99
35,67
22,99

Panaudota
lėšų (Eur)

1 220
11 516
1 042
11 000
10 889
10 569
8 000
11 674
7 117
9 887
3 584
86 498

Rangovas

AB ,,Kelių priežiūra“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB ,,Limega“
UAB ,,Limega“
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB Kelmės vietinis ūkis
UAB Kelmės vietinis ūkis
AB ,,Kelių priežiūra“
UAB ,,Kaslita“
UAB ,,Limega“
UAB ,,Kaslita“
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 Pradėti kelio Ke-119 Kelmės m. Žvilgių g. kapitalinio remonto darbai, kuriuos atlieka UAB
„Doresta“. Bendra darbų vertė 108 658,00 Eur, 2021 metais atlikta statybos darbų už 36 704 Eur.

Pradėti Kelmės m. Žvilgių g. kapitalinio remonto darbai
 Baigti projekto „Kelio Kea-13 „Kelias 2103–Vaidžiai–Minergiai“ kapitalinis remontas“
darbai, kurių metu įrengta 0,756 km ilgio kelio asfaltbetonio danga. Rangovė UAB „Kymelra“
objekte atliko darbų už 239 032,39 Eur.

Išasfaltuotas kelias per Palšių gyvenvietę

Išasfaltuota Kelmės m. Vyšnių g.

Išasfaltuota Kelmės m. Sporto g.
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Išasfaltuota Kelmės m. Mindaugo g.

Išasfaltuota 1,327 km kelio Tya-50 Kelias 157–Bulavėnai

Išasfaltuota Kelmės m. Mindaugo g.

Kapitališkai suremontuotas pėsčiųjų tiltas į Draugystės parką
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2.

STATYBA

Pastatų, kitų statinių remonto, rekonstravimo ir statybos organizavimą vykdė, sąmatinius
skaičiavimus atliko ir 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 ir vykdė kitas pareigybės
aprašyme numatytas funkcijas.
Tomas Dirbanauskas vertino darbų mastą, kada vykdyti darbai be statinio projekto, rengė
sąmatinius skaičiavimus ir technines užduotis, vykdė statinio 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 Raseinių, 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 ir vykdė kitas pareigybės
aprašyme numatytas funkcijas.
2.1. 2021 metais vykdyti darbai
 Baigti vykdyti projektų „Geriamojo vandens tiekimo sistemų Kakoniškės k., Kelmės
apyl., sen., Kelmės r. sav., statybos projektas“, „Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., Kelmės
r., II dalis“ ir „Vandentiekio tinklo nuo Pagojo g. 1, Pagojo k. iki Rasos g., Kakoniškės k., Kelmės
apylinkių sen., Kelmės r. sav., statybos projektas“ rangos darbai. Kakoniškės k. įrengti skirstomieji
vandentiekio tinklai su prisijungimo įvadais gyventojams. Taip pat įrengta priešgaisrinė vandens
paėmimo aikštelė. Nuo Rasos g. Kakoniškės k. iki Uosių g Pagojo k. įsikūrusių įmonių nutiesti
magistraliniai vandentiekio tinklai. Rangovė UAB „Gręžinys Lt“ objekte atliko darbų už
159 837,26 Eur.

Projekto metu įrengta priešgaisrinė vandens paėmimo aikštelė
 2021 m. pradėti ir 2022 m. bus tęsiami darbai Kelmės dvaro parko teritorijoje. Rangos
darbai vykdomi pagal projektą „Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas
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visuomenės poreikiams“. Įrengti takų pagrindai, išvalyti ir sutvarkyti tvenkiniai ir kanalai, įrengti
laiptai. Atlikti medžių genėjimo ir kirtimo darbai. Visa objekto rangos darbų vertė 227 390,23 Eur.
Darbus atlieka rangovė UAB „Kymelra“.

Projekto metu įrengti laiptai, tiesiamas takas
 2021 m. pradėti ir 2022 m. bus tęsiami darbai pagal projektą „Kelmės miesto
Tūkstantmečio parko sutvarkymas“. Rengiami takų pagrindai, įrengiami takų bortai. Atlikti medžių
genėjimo ir kirtimo darbai. Šiame objekte numatyta atlikti darbų už 258 314,43 Eur. Darbus vykdo
rangovė UAB „Šiaulių melioracija“.

Projekto metu tiesiami takai
 2020 m. gruodį pradėti sandėlio ir garažų griovimo ir garažų paskirties pastatų Vytauto
Didžiojo g. 58A, Kelmėje, statybos (I etapo) darbai. 2020 m atlikti I etapo garažų griovimo darbai.
2021 m. atlikti garažų statybos darbai. Darbus vykdė UAB „Serpas“, bendra darbų vertė
150 098,50 Eur.

Kairėje – nauji garažai, dešinėje – buvę
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2.2. Suteiktos paslaugos
Vienam Kelmės rajono gyventojui statiniams atstatyti nukentėjus nuo gaisrų ir stichinių
nelaimių apskaičiuota ir paskirta padarinės medienos lengvatinėmis sąlygomis įsigyti.
Pagal gautus prašymus iš Savivaldybei priklausančių bendruomenių, seniūnijų ir kitų
pavaldžių įstaigų parengti 54 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 ir kitose
komisijose.
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ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS VEIKLA

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 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo registruoti 2 432 ūkininkų
ūkiai. Per 2021 metus įregistruota 70 ūkininkų ūkių. Išregistruoti 63 ūkininkų ūkiai.

3304
3200

2922

2700

2787
2426

2432

2019
2020
Ūkių skaičius

2021

2200
2017

2018

Ūkininkų ūkių registro duomenys 2017–2021 m.

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRAS
2004 metais buvo įkurtas Žemės ūkio ir kaimo verslo registras, administruojantis žemės ūkio
valdas.
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Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenys2017–2021 m.
Eil.
Nr.

Seniūnija

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

1

Kelmės apyl.

543

547

540

524

507

2

Kražių

688

668

661

647

640

3

Kukečių

455

427

410

391

378

4

Liolių

621

590

579

580

584

5

Pakražančio

619

605

599

598

582

6

Šaukėnų

551

559

557

546

546

7

Tytuvėnų apyl.

683

631

595

581

578

8

Užvenčio

805

797

796

792

795

9

Vaiguvos

243

252

263

263

264

5 208

5 076

5 000

4 922

4874

Iš viso:

Daugiausia registruotų žemės ūkio valdų yra Užvenčio (795) ir Kražių (640) seniūnijose.
Žemės ūkio valdų skaičius mažėja, nes VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nuolat
inicijuoja valdų, kurios nevykdo žemės ūkio veiklos, išregistravimą.

Vaiguvos sen.
264

Kelmės apyl. sen.
507

Užvenčio sen. 795
Kražių sen. 640

Tytuvėnų apyl. sen.
578

Kukečių sen. 378

Liolių sen. 584

Šaukėnų sen. 546

Pakražančio sen.
582

Žemės ūkio valdų valdytojų skaičius seniūnijose 2021 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 paraiškos ir tiesioginių išmokų
administravimo bei kontrolės taisyklėmis, skyriaus darbuotojai ir seniūnijų specialistai žemės ūkiui
elektroniniu būdu įbraižė pareiškėjų deklaruojamų plotų ribas, įvedė paraiškas ir kitus dokumentus
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pagal plotines priemones į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) ir patvirtino pareiškėjų
pateiktus duomenis.
2021 metais specialistai priėmė 3 872 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius paraiškas, įbraižė 37 467 laukus, kurių plotas sudaro 81 019,79 ha. Savarankiškai paraiškas
pateikė 133 pareiškėjai, kurie įbraižė 1 448 laukus ir deklaravo 4 275,15 ha (t. y. 5,01 proc. viso
deklaruoto ploto).
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos
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

Paraiškų skaičius, vnt.
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

334
515
307
421
480
458
468
503
263

379
536
311
463
465
463
486
296

362
525
297
456
437
457
448
486
293

360
322
287
470
410
453
430
461
298

378
467
286
481
428
456
422
456
309

446

687

262

429

189

56

84

86

153

133

4 251

4 170

4 109

4 073

4005

5000
4500

4251

4170

4109

4073

4005

2017

2018

2019

2020

2021

4000
3500
3000
Paraiškų skaičius, vnt.
Paraiškų skaičiaus pokytis 2017–2021 m.
2021 metais pateiktos 4 005 paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius
paraiškos. Tai 68 paraiškomis mažiau nei 2020 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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23.00
21.00

19.86 20.28

20.81 21.00 21.30

19.00
17.00
15.00
2017

2018 2019
Plotas, ha

2020

2021

Deklaruotas plotas ha, tenkantis vienam pareiškėjui 2017–2021 m.

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ IR KITOS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI ADMINISTRAVIMAS
Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus mokama pareiškėjams už
2021 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, kurie, po Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos atliktų administracinių patikrų, nustatyti kaip atitinkantys paramos
teikimo reikalavimus.
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių:
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (Kelmės sen., Kražių sen.) – 61,60 Eur už ha,
mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (Kukečių sen., Tytuvėnų sen., Užvenčio sen.) – 50,05 Eur
už ha vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso (Pakražančio sen.,
Šaukėnų sen., Vaiguvos sen.) – 25,00 Eur už ha.
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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 ŽEMĖS ŪKIUI PRIEMONĖS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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 mėn. priimtos 47 žemės ūkio subjektų paraiškos
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kompensuoti palūkanas. Šių pareiškėjų sumokėtų palūkanų kompensavimas prasidėjo 2021 m., todėl
kompensuojamų kreditų suma žymiai padidėjo.
Pasėliai draudžiami nuo nepalankių meteorologinių sąlygų, t. y. nuo iššalimo, krušos,
audros, liūties ir stichinės sausros. Pasėlius 2021 m. draudė 66 ūkininkai, padidėjo draudžiamų pasėlių
plotas. Ūkininkai savo pasėlius apdraudė didesnėmis vertėmis, todėl ir lėšų poreikis draudimo
įmokoms kompensuoti padidėjo.
2021 m. spalio–gruodžio mėn. žemės ūkio veiklos subjektai pateikė 63 paramos paraiškas,
susijusias su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu 2022 m. derliaus metais.
Pagal programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų
draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo ir
finansavimo tvarką, 2021 m. ūkinius gyvūnus apdraudė vienas pareiškėjas.
2021 m. buvo priimamos paraiškos, susijusios su afrikiniu kiaulių maru Lietuvoje, dėl
biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo. Iš kiaulių laikytojų priimtos 5 paraiškos
biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies kompensuoti 3 960,10 Eur suma.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išimtinė laikina
parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ Žemės ūkio ir
kaimo plėtros skyriuje priimtos ir administruotos 259 paraiškos.
12000 11013

10274

10000

9548

9086

8551

8000

6000
4000

1957

1785

2000

1581

1447

1310

0
2017

2018

2019

2020

2021

Karvių skaičius
Laikytojų skaičius
Karvių laikytojų ir karvių skaičius 2017–2021 m.
Kelmės rajonas yra gyvulininkystės ūkių kraštas. Bendras karvių skaičius mažėja, tačiau
didėja karvių skaičius, tenkantis vienam laikytojui. Vidutiniškai vienas laikytojas 2021 m. laikė
6,52 karvės. Didžiausias melžiamų karvių bandas laiko ūkininkai Kelmės apylinkių seniūnijoje,
Kražių seniūnijoje, Liolių seniūnijoje, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Šaukėnų seniūnijoje.
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Mėsinių ir mišrūnų galvijų skaičius
Mėsinių ir mišrūnų galvijų ir jų laikytojų skaičius 2017–2021 m.
Mėsiniai ir mišrūnai galvijai sudaro 40,37 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.
MELIORACIJA
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

446000
225000

251000

251000

2017 m.

2018 m.

2019 m.

253000

2020 m.

2021 m.

Metinė dotacija melioracijai, Eur
Melioracijos lėšų pokytis 2017–2021 m., Eur

PAGRINDINIAI 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.
2021 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 dvylikoje užtvankų;
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2. „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“. Darbai pradėi 2020 m., atlikta 87 proc. darbų, 2021 m.
baigtas. Iš viso objekte yra 6,224 km griovių, 6 pralaidos.
3. „Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos Naudvario kadastrinės vietovės Laukės up.,
griovių L-1, L-3, L-3-1, L-4, L-6, V-2, V-4, V-4-2, V-4-2-1 ir juose esančių valstybei priklausančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 8,637 km griovių, 18 pralaidų.
Objekte darbai baigti.
4. „Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Junkilų kadastrinės vietovės Žalvės up., griovių
Ž-1, Ž-2, Ža-4, Ža-5, Ža-6, Ža-7, Ža-8, Ža-8-1, Ža-10 ir juose esančių valstybei priklausančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 7,800 km griovių, 14 pralaidų.
Objekte darbai baigti.
5. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Kražių ir Pašilės kadastrinių vietovių Ančios up., gr. A-8,
A-13, A-17, A-17-1, Dubės up., Ringio up., gr. R-2, Šaltupio up. ir juose esančių valstybei priklausančių
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Darbai pradėti 2021 m., atlikta 82 proc. darbų,
2022 m. darbai bus baigti. Iš viso objekte yra 8,522 km griovių, 11 pralaidų.
6. Atlikti keturi 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:
6.1. Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Stulgių kad. viet. melioracijos ploto Nr. 6
drenažo sistemos Nr. 1 valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas;
6.2. Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kad. viet. melioracijos ploto Nr. 4 drenažo
sistemos Nr. 19 valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas;
6.3. Kelmės rajono Kražių seniūnijos Karklėnų kad. viet. melioracijos ploto Nr. 12 drenažo
sistemos Nr. 16, 17 valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas;
6.4. Kelmės r. Kukečių sen. Grimzių kad. viet. melioracijos ploto Nr. 6 drenažo sistemos
Nr. 5 valstybei priklausančių melioracijos statinių avarinis remontas.
2021 metais patenkintas 21 prašymas dėl valstybei priklausančių melioracijos statinių
remonto. Sutvarkyta 22,751 km griovių, 12 užtvankų hidrotechninių statinių, 38 pralaidos.
Suremontuotos 193 drenažo žiotys, grioviuose pašalinta 28,63 ha krūmų, nušienauta 55,10 ha griovių,
5,57 ha hidrotechninių statinių (užtvankų).
Atlikti suderinimai, išduotos sąlygos 2021 m.
Suderinimo pavadinimas
Išduotos techninės sąlygos žemės plotams apsodinti mišku
Išduotos techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti
Suderinta techninių projektų per „Infostatyba“
Suderinta techninių projektų, planų
Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo vietos derinimas
Nustatyti kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo reikalavimai
Suderinta kaimo plėtros žemėtvarkos projektų
Nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimai
Suderinta žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
Atlikta užduočių Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS).
Iš viso:

Skaičius,
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Lentelėje matyti, kad melioracijos specialistai daugiausiai atliko užduočių Topografijos ir
inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje (TIIIS) (214).
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS IR TECHNINĖS APŽIŪROS
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Atliktos techninės apžiūros, vnt.
Techninės apžiūros ir technikos registravimas 2017–2021 m.
2021 metais atliktos 3 809 techninės apžiūros. Įregistruoti, išregistruoti ir perregistruoti
1 062 traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos ir jų priekabos. 2021 m. ūkininkai nusipirko ir
įregistravo 75 vnt. naujos technikos. Į rajono biudžetą už technikos registravimą surinkta
22 394,00 Eur, už techninės apžiūros darbus – 24 844,80 Eur, taršos mokesčio – 16 104,00 Eur.
Gyventojų ir įmonių 2017–2021 m. nusipirkti nauji traktoriai
Traktoriaus markė
CFMOTO
New Holland
John Deere
Claas
Case 1H
Valtra
Fendt
Kiti
Iš viso

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.
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Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro informacinės sistemos
duomenimis, 2021 m. gruodžio 31 d. Kelmės rajone buvo registruota 8 457vnt. įvairios žemės ūkio
technikos, iš jų – 4 797 ratiniai traktoriai, 1 525 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.
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Paraiškų priėmimas 2017–2021 m.
Metai
2017
2018
2019
2020
2021

Paraiškų skaičius
115
107
104
112
102

Bičių šeimų skaičius
2 461
2 441
2 382
2 508
2 435

Pirkta maisto, kg
26 296
29 691
26 240
26 866
28 830

3000
2461 2441 2382 2508 2435
2500
2000
1500
1000
500
107
104
102
115
112
0
2017 2018 2019 2020 2021
Bičių šeimų skaičius Paraiškų skaičius
Bičių šeimų ir priimtų paraiškų skaičius 2017–2021 m.
2021 metais rajono bičių laikytojai, įregistravę 2 435 bičių šeimas, pateikė 102 paraiškas
paramai papildomam bičių maitinimui gauti. Pareiškėjui išmokama paramos suma priklauso nuo
einamiesiems metams skirtų lėšų ir paramos gavėjų laikomų bičių šeimų skaičiaus.
KELMĖS RAJONO SMULKIŲJŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ PLĖTROS PROGRAMA
Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisiją sudaro 8 nariai,
pirmininkas – Zenonas Mačernius, nariai: Andrius Augustis, Gintaras Baškys, Vytautas Barkauskas,
Joana Miliauskienė, Martynas Puidokas, Egidijus Ūksas, Vytautas Vaičikauskas. Programos
administratorė – Sigita Vasiliauskienė. 2021 metais keitėsi programos administravimo komisijos
sudėtis: Ramūną Baranauską Savivaldybės tarybos sprendimu pakeitė Martynas Puidokas.
2021 metais įvyko keturi Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo
komisijos posėdžiai.
Iš 2021 m. biudžeto Savivaldybės taryba šiai programai įgyvendinti skyrė 10 800 Eur. Visos
Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programai skirtos lėšos buvo panaudotos.
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Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos paraiškos buvo priimamos balandžio mėnesį.
Priimta 17 paraiškų, administruota 15 paraiškų. Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos
administravimo komisijos sprendimu dviem pareiškėjams, kurie per paskutinius penkerius metus jau
pasinaudojo programos lėšomis, finansavimas neskirtas.
Paraiškų priėmimas 2017–2021 m.
Metai

Paraiškų skaičius

Skirta suma, Eur

2017 m.

33

24 500

2018 m.

34

35 000

2019 m.

13

8 000

2020 m.

16

10 800

2021 m.

17

10 800

Paraiškos buvo administruojamos nuo birželio iki spalio mėnesio. Smulkiesiems ir
vidutiniams ūkiams pagal pateiktus prekių įsigijimo ir apmokėjimo dokumentus buvo išmokėta
10 299 Eur programos lėšų. Konkursui „Metų ūkis“ organizuoti panaudota 501 Eur programos lėšų.
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Liolių Užvenčio Šaukėnų Kražiai Kelmės Tytuvėnų
apyl.
apyl.
Administruotų paraiškų skaičius seniūnijose, vnt.
Programos lėšų įsisavinimo intervalas 2021 metais buvo nuo 650 Eur iki 776 Eur, o
vidutiniškai vienai paraiškai prioritetiniams žemės ūkio verslo projektams iš dalies finansuoti teko
687 Eur.
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Lėšų panaudojimo seniūnijose dydis, Eur
Iš dalies pasinaudoję Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos lėšomis, 15 žemdirbių
nusipirko kombainą, 2 traktorius, traktoriaus priekabą, 3 plūgus, 2 kultivatorius, 2 diskinius skutikus,
grūdų sėjamąją, purkštuvą, trąšų barstytuvą, šienapjovę, grėblį-vartytuvą, volą ir statybinių medžiagų.
METŲ ŪKIS
Pirmosios vietos laimėtojai – Diana ir Arūnas Baltrušaičiai, Kukečių seniūnijos ūkininkai.

Antrosios vietos laimėtojai – Laima ir Henrikas Minelgos, Liolių seniūnijos ūkininkai,
trečiosios vietos laimėtojai – Vilma ir Romualdas Karpai, Kražių seniūnijos ūkininkai.
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SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEIKLA

Skyriaus misija – organizuoti ir teikti socialinę paramą bei 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.
2021 m. Socialinės paramos skyriuje buvo 9 darbuotojų etatai.
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 – 128 Eur.
2021 metais dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipėsi 1 003 šeimos ir joms buvo išmokėta
1 443 969 Eur, tai sudaro 15,5 proc. visų skyriuje išmokamų socialinių išmokų. Gavusių socialinę
pašalpą asmenų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus sudaro 6,9 proc. Vidutinis socialinės
pašalpos dydis – 119,97 Eur per mėnesį šeimai. 2020 m. vidutinis socialinės pašalpos dydis buvo
90,76 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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Socialinių pašalpų mokėjimo pokyčiai 2020–2021 metais (tūkst. Eur)
Palyginti su 2020 metais, socialinių pašalpų mokėjimas 2021 metais padidėjo 35,1 proc.,
t. y. išmokėta 374 852 Eur daugiau, šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius padidėjo nuo 979 iki
1 003. Išmokų ir gavėjų skaičiaus padidėjimą lėmė Užimtumo tarnybos baigtos mokėti nedarbo
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draudimo išmokos po 200 Eur, todėl nemaža dalis socialinių pašalpų gavėjų, nustoję gauti šias
išmokas, kreipėsi dėl socialinės pašalpos skyrimo, be to, padidėjimą lėmė ir padidėjęs Valstybės
remiamų pajamų (VRP) dydis nuo 125 iki 128 Eur. Siekiant skatinti Užimtumo tarnyboje registruotų
asmenų įsidarbinimą, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos įstatyme yra numatyta
papildoma socialinė pašalpa įsidarbinus. 2021 m. dėl šios pašalpos kreipėsi 15 šeimų ir joms buvo
paskirta papildoma socialinė pašalpa įsidarbinus. Šioms šeimoms išmokėta 11 318 Eur. Papildoma
socialinė pašalpa įsidarbinus skiriama, jeigu iki įsidarbinimo asmenys buvo nepertraukiamai
registruoti Užimtumo tarnyboje ne trumpiau kaip 6 mėn. ir buvo socialinės pašalpos gavėjai bent
vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš įsidarbinimą. Papildoma socialinė pašalpa skiriama ir
mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu
dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių. Išmokos dydis pirmą–trečią papildomai
mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 100 proc. socialinės pašalpos, mokėtos per
praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, ketvirtą–šeštą mėnesį – 80 proc., septintą–
dvyliktą mėnesį – 50 proc.
Socialinės pašalpos teikimas perduotas Savivaldybei kaip savarankiška savivaldybės
funkcija, 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 2 509 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai. Visi pateikusieji
prašymus buvo kviečiami į seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžius,
kuriuose analizuojamos pateikusių prašymus socialinės problemos, svarstomos įsidarbinimo
galimybės, pateikiamos rekomendacijos skirti paramą. Karantino metu seniūnijų socialinės paramos
komisijų posėdžiai buvo organizuojami nuotoliniu būdu, o socialinės pašalpos gavėjai į posėdžius
nebuvo kviečiami. Pasibaigus karantinui posėdžiai buvo organizuojami įprasta tvarka ir socialinės
pašalpos gavėjai buvo kviečiami į posėdžius.
Darbingi nedirbantys socialinės paramos gavėjai, nedalyvaujantys įgyvendinant aktyvias
darbo rinkos politikos priemones, buvo pasitelkti atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijose.
2021 m. 597 asmenys, gaunantys socialinę pašalpą, atliko visuomenei naudingus darbus.
Socialinės rizikos šeimoms, kuriose šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu ir gaunamą
valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams, piniginė socialinė parama buvo teikiama
socialinėmis paslaugomis. 2021 m. 6 šeimoms socialinės pašalpos buvo mokamos per biudžetinę
įstaigą Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą, tokiu būdu išmokėta 4 126 Eur.
Socialinės pašalpos gavėjams, gaunamą pašalpą naudojusiems ne pagal paskirtį, socialinė
parama buvo teikiama nepinigine forma, socialinėmis kortelėmis. 2021 m. socialinės pašalpos
nepinigine forma 175 šeimoms buvo išmokėti 184 578 Eur, o 2020 m. 191 šeimai buvo išmokėti
147 552 Eur.
BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, KARŠTO IR GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ
KOMPENSACIJOS
2021 metais 627 šeimoms buvo paskirtos šildymo, karšto ir geriamojo vandens
kompensacijos. Kompensacijų suma 2021 m. sudarė 87 015 Eur. 2020 m. dėl kompensacijų kreipėsi
633 šeimos ir joms buvo kompensuoti 78 539 Eur. Besikreipiančių šeimų skaičius sumažėjo
6 šeimomis, tačiau kompensacijų suma padidėjo 8 476 Eur, tai yra 10,4 proc. daugiau nei 2020 m.
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Kompensacijų padidėjimą lėmė padidėjęs VRP dydis nuo 125 iki 128 Eur, taip pat pakeista
skaičiavimo metodika, atimant iš gaunamų pajamų didesnę VRP dalį.
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 812 patikrinimo aktų. Karantino metu prašymai buvo priimami elektroniniu
būdu arba telefonu, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai buvo surašomi apklausiant asmenis
telefonu. Pasibaigus karantinui prašymai buvo priimami įprasta tvarka, o buities ir gyvenimo sąlygų
patikrinimo aktai surašomi pareiškėjų namuose.
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2020–2021 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. 2021 metais 293 šeimos
turėjo teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą. Socialinės paramos skyrius 106 106 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 2020 metais, kredito ir
palūkanų 2021 metais išmokėta 1 988 Eur mažiau, nes mažėjo dengiamų palūkanų suma.
2021 metais 629 šeimoms išmokėta 101 245 Eur kietojo kuro kompensacijų, o 2020 metais
463 šeimoms – 83 996 Eur. Kompensacijų padidėjimui įtakos turėjo patvirtintos didesnės kietojo kuro
kainos ir pakeista skaičiavimo metodika, atimant iš gaunamų pajamų didesnę VRP dalį.
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2020–2021 metų kietojo kuro kompensacijų suvestinė
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LAIDOJIMO PAŠALPOS
Laidojimo pašalpos buvo mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties
atveju įstatymu.
2021 m. buvo skirta 619 specialiųjų laidojimo pašalpų mirties atveju ir išmokėta
197 984 Eur, o 2020 m. – 485 išmokos ir išmokėta 151 322 Eur. Palyginti su 2020 metais, laidojimo
pašalpų 2021 m. išmokėta 134 išmokomis daugiau ir išmokėta 46 644 Eur daugiau. Žymus laidojimo
pašalpų padidėjimas gali būti siejamas su COVID-19 pandemija.
Įstatyme įtvirtinta paramos mirties atveju rūšis – parama užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. 2021 m. dėl šios išmokos
kreipėsi 2 šeimos, joms išmokėta 4 060 Eur.
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.
2021 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.
2021 m. buvo gauti 1 152 prašymai ir priimta 220 sprendimų dėl socialinės paramos
mokiniams skyrimo. 103 prašymai pateikti elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS. SPIS
nemokamo maitinimo apskaitos sistema sudaro galimybes tiksliai ir operatyviai pateikti ataskaitas
apie suteiktą nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis mokyklose. 2021 m.
nemokamą maitinimą gavo 1 268 mokiniai, maitinimui išleista 319 694 Eur, paramą mokinio
reikmenims įsigyti gavo 681 mokinys, jiems išmokėta 54 480 Eur. Gavusių nemokamą maitinimą
mokinių skaičius palyginti su 2020 metais padidėjo 72 mokiniais, maitinimui išleista 61 545 Eur
daugiau, nes nuo 2021 m. sausio mėn. buvo maitinami visi mokiniai, besimokantys pagal
priešmokyklinio ugdymo programą (0 klasė) ir pradinio ugdymo 1 klasėje, o nuo 2021 m. rugsėjo
mėn. – ir besimokantieji 2 klasėje.
VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI
Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI)
vienkartinė išmoka. 2021 m. patvirtintas BSI dydis buvo 40 Eur. Socialinės paramos skyriuje 2021 m.
buvo išmokėta 181 vienkartinė išmoka vaikui (išmokėta 79 321 Eur). Palyginus su praeitais metais,
2021 metais buvo išmokėta 21 išmoka daugiau.
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Vienkartinės išmokos gimus vaikui išmokėjimas
2020–2021 m.
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VIENKARTINĖ VAIKO GIMIMO IŠMOKA SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-243,
vienkartinė vaiko gimimo išmoka (300 Eur) skiriama ir mokama gimus vaikui, kurio tėvų gyvenamoji
vieta yra deklaruota Savivaldybėje ir šeimos faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta yra Savivaldybėje.
Faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta nustatoma atsižvelgiant į turimus duomenis, surašius buities ir
gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, apsvarsčius Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje.
2021 m. buvo paskirtos 104 gimimo išmokos ir išmokėta 31 117 Eur. Visi prašymai buvo patenkinti,
nes pareiškėjų duomenys atitiko Savivaldybės tarybos sprendime nurodytus reikalavimus.
IŠMOKA VAIKUI
Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo
pakeitimas, pagal kurį visoms šeimoms, auginančioms vaikus, universalios išmokos vaikui dydis
padidintas nuo 60,06 Eur iki 70 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 41,20 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 (256 Eur) per mėnesį.
2021 m. išmokos vaikams išmokėtos 2 892 šeimoms, tai sudarė 4 321 828 Eur. 2020 m.
3 131 šeimai buvo išmokėta 3 882 638 Eur. 2021 m. išmokėta 11,6 proc. daugiau nei 2020 m., nes
nuo 2021 m. sausio 1 d. didėjo nustatyti išmokų vaikams dydžiai (nuo 60,06 Eur iki 70 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. 2021 m. išmokų vaikams permokų nebuvo
nustatyta.
Vadovaujantis ES socialinės apsaugos koordinavimo reglamentais, per 2021 metus Europos
Sąjungos šalims ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalims buvo išsiųsta 116 specialių formų apie
asmenų, gyvenančių ir dirbančių Europos Sąjungos ir EEE šalyse, gaunamas išmokas Lietuvoje ir
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šeimos sudėtį. Šių formų siuntimas atliktas per Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų
sistemą (EESSI sistema), kuri įgalino pildyti ir siųsti struktūrizuotus elektroninius dokumentus (SED)
dėl išmokų šeimai, išmokų mirties atveju ir tikslinių kompensacijų. Šios sistemos įdiegimas leidžia
operatyviau gauti ir pateikti duomenis kitoms ES šalims, sumažina permokų susidarymo riziką. Per
2021 m. susirašinėjimo pagrindu buvo nustatytos permokos 5 asmenims už 5 208 Eur sumą, iš jų
4 933 Eur permokos grąžintos per 2021 m., o likusi dalis bus grąžinta 2022 m., nes yra gauti asmenų
prašymai-sutikimai dėl permokos padengimo atidėjimo.
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
(160 Eur). Vaiko globos išmoką 2021 m. gavo 107 šeimos, per metus joms išmokėti 175 204 Eur, o
globos tikslinių priedų 65 šeimoms išmokėti 167 009 Eur.
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 (160 Eur). Per 2021 m. 16 globėjų už
16 globojamų vaikų išmokėti 24 094 Eur. Pagalbos pinigai yra skiriami siekiant kuo geriau tenkinti
globojamo (rūpinamo) vaiko poreikius ir interesus.
2021 m. globos (rūpybos) išmokos ir išmokos vaikui išmokėtos 20 vaikų, esančių Kelmės
rajono vaiko ir šeimos gerovės centre. Tai sudarė 25 096 Eur.
Vaiko globos išmokos mokėjimas
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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. 2021 metais į Socialinės paramos skyrių kreipėsi 26 globotiniai. Jiems
išmokėtos vienkartinės išmokos įsikurti – 54 123 Eur, 2020 m. kreipėsi 16 asmenų ir jiems išmokėti
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
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išmokama pinigais pačiam išmokos gavėjui pervedant likusią išmokos dalį į gavėjo asmeninę sąskaitą
banke. Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti išmokama per 24 mėnesius.
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VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI
Pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai
teisės gauti motinystės pašalpą nėščiai moteriai skiriama 6,43 BSI dydžio vienkartinė išmoka, likus
70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
Vienkartinės išmokos nėščiajai per 2021 m. išmokėtos 60 moterų, išmokėta suma
15 432 Eur. 2020 m. paskirtos 69 išmokos ir išmokėta 17 128 Eur. 2021 m. paskirta 9 išmokomis
mažiau nei 2020 m. ir išmokėta 1 696 Eur mažesnė suma.
IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI
Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaikus auginančių tėvų (ar turimam
vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir mokama nuo
vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Išmokos dydis – 4 BSI (160 Eur) per mėnesį. Kai
vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 BSI dydžiu už kiekvieną
paskesnį vaiką.
2021 metais ši išmoka buvo paskirta 4 šeimoms ir joms išmokėta 6 614 Eur.
IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKUI PRIŽIŪRĖTI
Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko
globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu
jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo
įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa
nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo)
aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje
(įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį) ir jeigu pagal Lietuvos
Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko
priežiūros išmokos, skiriama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo
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dienos, iki vaikui sukaks 2 metai. 2021 m. šios išmokos buvo paskirtos 27 asmenims ir išmokėta
47 856 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
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“. 2021 m. dėl paramos maisto produktais kreipėsi 3 276 asmenys, kurie gavo
19 009 paketus. 2020 m. kreipėsi 3 111 asmenų, jiems išdalinti 18 206 paketai.
VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ, SĄLYGINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR
MOKĖJIMAS
Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-438 patvirtintas Vienkartinių,
tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas. Dėl vienkartinių
pašalpų skyrimo kreipėsi 202 pareiškėjai, jiems išmokėta 32 360 Eur. Dėl tikslinių pašalpų kreipėsi
242 asmenys, iš jų 23 asmenys kreipėsi per metus 2 kartus dėl onkologinių ir kitų sunkių ligų. Jiems
išmokėta 99 080 Eur. Dėl periodinių pašalpų skyrimo kreipėsi 3 asmenys, išmokėta 1 800 Eur. Dėl
sąlyginių pašalpų skyrimo kreipėsi 4 asmenys, jiems buvo išmokėta 480 Eur. Buvo įvertintos
pareiškėjų gaunamos pajamos, turimas turtas, surašyti 442 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo
aktai.
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ASMENS VEIKLOS IR GEBĖJIMO DALYVAUTI ĮVERTINIMO KLAUSIMYNO
PILDYMAS
Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 10 d. įsakymu
Nr. A-865 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims“,
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 su
žmogumi, kurio specialieji poreikiai vertinami, metu.
Dėl specialiųjų poreikių nustatymo 2021 m. užpildytas 331 Asmens veiklos ir gebėjimo
dalyvauti įvertinimo klausimynas, 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, giminaičių.
ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMAS
Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinės pensijos skiriamos Lietuvos Respublikos
motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), jei yra sukakę Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio
draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba netekę 60 proc. ir daugiau
darbingumo. Pensijos dydis – 117,40 Eur. Pensijas skiria Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo
laipsnio valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
2021 m. 9 daugiavaikėms motinoms ir 1 daugiavaikiam tėvui paskirtos antrojo laipsnio
valstybinės pensijos.
KITA SOCIALINĖ PARAMA
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-448
patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo 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 Savivaldybės įstaigose,
įmonėse ir kitose organizacijose. Pasirašyta viena nauja sutartis su studente, kuri mokosi Šiaulių
valstybinėje kolegijoje – bendrosios praktikos slaugytoja. Keturiems studentams tęsiamas studijų
finansavimas siekiant įgyti Lietuvos sporto universitete – visuomenės sveikatos specialisto,
Klaipėdos universitete – visuomenės sveikatos specialisto, dietisto, Klaipėdos valstybinėje
kolegijoje – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybių. Visi studentai
įsipareigojo grįžti į rajoną ir tęsti darbą pagal įgytą specialybę trejus metus „Kūlverstuko“ lopšelyjedarželyje, Liolių socialinės globos namuose, VĮ Kelmės ligoninėje ir Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biure.
Iš šiai programai skirtų lėšų 2021 m. parama skirta 5 studentams, jiems išmokėti 7 883 Eur.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai per 2021 metus rajono mokykloms, darželiams,
kitoms įstaigoms ir pavieniams asmenims išdavė 2 579 pažymas apie gaunamas pajamas.
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Prašymus buvo galima pateikti ir per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą
(www.spis.lt), kuri leidžia užsisakyti net 26 elektronines socialinės paramos paslaugas. Per
2021 metus internetu pateikti 782 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 2021 m. sausio
1 d. buvo patvirtintas TKB dydis 120 Eur. 2021 m. Socialinės paramos skyriuje buvo išmokėti
2 434 459 Eur iš valstybės biudžeto, tai sudaro 26,4 proc. visų Socialinės paramos skyriuje išmokamų
socialinių išmokų. Išmokų rūšys ir sumos yra tokios:
 slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – 1 458 185 Eur;
 priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – 929 961 Eur;
 išmoka mirus tikslinės kompensacijos gavėjui – 46 313 Eur.
Palyginti su 2020 m., slaugos ir priežiūros išlaidų tikslinių kompensacijų 2021 m. išmokėta
94 300 Eur daugiau, nes padidėjo kompensacijų gavėjų skaičius nuo 1 726 iki 1 733 ir padidėjo TKB
dydis nuo 117 iki 120 Eur.
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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“ lopšeliodarželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgaliems vaikams grupėje, Liolių
socialinės globos namuose ir Užvenčio socialinės globos padalinyje, VšĮ Tytuvėnų pirminės
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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
2021 m. viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro Krizių centre buvo
teikiamos apgyvendinimo paslaugos 20 socialinę riziką patyrusiems asmenims. Už suteiktas
paslaugas sumokėta 21 759,22 Eur.
Asmenims su proto negalia socialinės paslaugos teikiamos valstybiniuose socialinės globos
namuose:
1. Aukštelkės socialinės globos namuose – 10 suaugusių asmenų su proto negalia, iš jų 3 su
sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 35 389,77 Eur.
2. Jurdaičių socialinės globos namuose – 3 suaugusiems asmenims su proto negalia, iš jų
1 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 15 245,40 Eur.
3. Ventos socialinės globos namuose – 1 suaugusiam asmeniui su proto negalia, 1 asmeniui
su sunkia negalia ir 1 vaikui su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m.
skirta 8 289,62 Eur.
4. Linkuvos socialinės globos namuose – 3 suaugusiems asmenims su proto negalia.
Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 2 1 812,03 Eur.
5. Adakavo socialinės globos namuose –3 asmenims su proto negalia, iš jų 2 su sunkia
negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 5 634,18 Eur.
6. Dūseikių socialinės globos namuose – 3 suaugusiems asmenims su proto sunkia negalia,
iš jų 2 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 5 522,88 Eur.
7. Globos namuose „Užuovėja“ – 2 suaugusiems asmenims su proto negalia. Socialinės
globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 16 651,80 Eur.
8. Aknystos socialinės globos namuose – 1 asmeniui su proto negalia. Socialinės globos
išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 7 455,28 Eur.
9. Padvarių socialinės globos namuose – 2 suaugusiems asmenims su proto negalia.
Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 14 195,88 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 asmeniui su sunkia negalia, paslaugų teikimas
kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
2. Blinstrubiškių socialinės globos namuose – 21 suaugusiems asmenims su negalia ir
senyvo amžiaus asmenims, iš jų 2 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per
2021 m. skirta 93 807,15 Eur.
3. Kaltinėnų parapijos senelių namuose – 18 suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo
amžiaus asmenims, iš jų 10 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m.
skirta 60 609,77 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,
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2 asmenims su vidutine negalia socialinės globos išlaidoms finansuoti iš Savivaldybės biudžeto per
2021 m. skirta 16 638,48 Eur.
5. Kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ (buvę Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis) –
1 vaikui su proto negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 11 143,20 Eur.
6. Socialinės globos centre „Vija“– 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų teikimas
kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
7. VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centre „Prasmė“ – 18 asmenų su negalia, iš jų
3 su sunkia negalia. Socialinės globos išlaidoms kompensuoti per 2021 m. skirta 99 197,72 Eur.
8. VšĮ „Sveikatos metai“ – 1 asmeniui su vidutine negalia. Socialinės globos išlaidoms
kompensuoti per 2021 m. skirta 10 638,94 Eur.
9. VšĮ Adutiškių socialinės globos namuose – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų
teikimas kompensuojamas iš valstybės biudžeto.
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 2021 m. skirta 2 822,77 Eur.
12. UAB „Remedas“ – 1 asmeniui su sunkia negalia. Paslaugų teikimas kompensuojamas iš
valstybės biudžeto.
13. VšĮ „Giedruma LT“ – 1 asmeniui su negalia socialinės globos teikimui kompensuoti
skirti 544 Eur.
Savivaldybė už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą valstybiniuose
ir kitų rajonų socialinės globos namuose iš Savivaldybės biudžeto 2021 m. skyrė 446 813,59 Eur.
Savivaldybė už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą valstybiniuose
ir kitų rajonų socialinės globos namuose asmenims su sunkia negalia iš valstybės biudžeto 2021 m.
skyrė 214 300,00 Eur.
Šeimynoms finansuoti per 2021 metus skirta 11 953,56 Eur.

2021 M. PRADĖTOS TEIKTI SOCIALINĖS PASLAUGOS
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SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE
PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
2021 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
finansuoti buvo skirti 45 922 Eur valstybės ir 9 185 Eur Savivaldybės lėšų. Finansuotos
5 visuomeninės organizacijos, kurios teikė paslaugas, organizavo veiklas 187 rajono neįgaliesiems,
10 jų šeimos narių.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyriui skirta
10 000 Eur. Projekto tikslinė grupė – 32 psichikos ir kompleksinę negalią turintys asmenys. Projektą
vykdė 2 darbuotojai ir finansininkas, dirbantys pagal darbo sutartis.
Organizacijos vykdytos veiklos:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Šias paslaugas gavo 32 neįgalieji, panaudota
7 000 Eur;
2. Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius. Veiklai skirti ir panaudoti 3 000 Eur,
paslaugas gavo 32 neįgalieji.
VšĮ LASS Šiaurės rytų centrui skirta 15 350 Eur.
Per 2021 m. paslaugas gavo 73 asmenys. Paslaugas teikė 4 projekto vykdytojai.
Organizacija vykdė šias veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Šias paslaugas gavo 10 regėjimo neįgalieji,
panaudota 4 000 Eur.
2. Individuali pagalba neįgaliajam. Per metus asmeninio asistento paslaugas gavo
71 regėjimo neįgalusis, veiklai skirta 8 350 Eur.
3. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
Paslaugas gavo 10 projekto dalyvių, veiklai skirta 3 000 Eur.
Kelmės rajono neįgaliųjų draugijai skirta 17 657 Eur.
Organizacija vykdė veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Veiklai skirti ir panaudoti 7 522 Eur, dalyvavo
25 asmenys.
2. Individuali pagalba neįgaliajam. Per metus paslaugas gavo 17 neįgaliųjų. Veiklai skirta ir
panaudota 4 339 Eur.
3. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
Veiklai skirta ir panaudota 2 290 Eur. Paslaugas gavo 8 neįgalieji.
5. Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius. Veiklai skirti ir panaudoti 3 506 Eur,
paslaugas gavo 10 neįgaliųjų.
Viešajai įstaigai Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centrui skirta 4 600 Eur.
Paslaugas teikė vienas veiklų vykdytojas, projektą administravo 3 darbuotojai. Paslaugas
gavo 10 klausos negalią turinčių neįgaliųjų. 10 klausos negalią turinčių asmenų gavo neįgaliųjų
dienos užimtumo paslaugas, panaudoti 2 546 Eur, 10 neįgaliųjų teikta individuali pagalba, panaudoti
2 054 Eur.
Lietuvos diabeto asociacijos Kelmės diabeto klubui „Diabetas ABC“ skirta 7 500 Eur.
Paslaugas gavo 22 asmenys, iš jų 12 neįgaliųjų, 10 šeimos narių.
Organizacija vykdė šias veiklas:
1. Neįgaliųjų dienos užimtumo veikla. Veiklai skirta ir panaudota 3 820 Eur, paslaugas gavo
12 neįgaliųjų.
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2. Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas meno, kultūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose.
Kelmės diabeto klubo mišraus saviveiklinio kolektyvo „Viltis“ veikloje dalyvavo 6 asmenys. Veiklai
skirti ir panaudoti 1 700 Eur.
3. Pagalba atkuriant ir stiprinant darbinius įgūdžius. Veiklai skirta ir panaudota 1 950 Eur,
paslaugas gavo 6 neįgalieji.
4. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams. Paslaugas gavo 10 asmenų. Veiklai skirta ir
panaudota 30 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
2021 m. gruodžio mėn. pabaigos paslaugos buvo suteiktos 1 208 Kelmės rajono gyventojams.
Kelmės rajone gyvenantys asmenys ir jų šeimos nariai gavo:
1. psichosocialinės pagalbos paslaugas 2017 m. – 72 asmenys, 2018 m. –146 asmenys;
2019 m. – 164 asmenys; 2020 m. – 135 asmenys; 2021 m. – 149 asmenys;
1.1. individualias psichologo konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams
2017 m. – 8 asmenys, 2018 m. – 49 asmenys; 2019 m. – 115 asmenų; 2020 m. – 187 asmenys;
2021 m. – 67 asmenys;
1.2. individualias psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems
krizines situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams 2017 m. – 42 asmenys, 2018 m. –
97 asmenys; 2019 m. – 6 asmenys; 2020 m. – 92 asmenys; 2021 m. – 138 asmenys;
1.3. grupines konsultacijas smurtinio elgesio asmenų šeimos nariams 2017 m. – 12 asmenų,
2018 m. – 27 asmenys; 2019 m. – 38 asmenys; 2020 m. – 18 asmenų; 2021 m. – 11 asmenų;
1.4. grupines psichologo konsultacijas tikslinės grupės nariams, išgyvenantiems krizines
situacijas, netekties ar suicido atvejais šeimos nariams 2017 m. – 12 asmenų, 2018 m. – 48 asmenys,
2019 m. – 52 asmenys; 2020 m. – 27 asmenys; 2021 m. – 31 asmuo.
2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines paslaugas:
2.1. mokymus šeimos ir įsipareigojimų derinimo klausimais 2017 m. – 28 asmenys, 2018 m.
– 239 asmenys; 2019 m. – 137 asmenys; 2020 m. – 87 asmenys; 2021 m. – 128 asmenys.
3. Pavėžėjimo paslaugą 2017 m. – 50 asmenų, 2018 m. – 68 asmenys, 2019 m. – 71 asmuo,
2020 m. – 53 asmenys. 2021 m. – 62 asmenys.
4. Vaikų priežiūrą 2017 m. – 7 asmenys, 2018 m. – 1 asmuo, 2019 m. – 1 asmuo, 2020 m. –
6 asmenys, 2021 m. – 5 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, 2021 m. – 5 asmenys.
BŪSTO IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS
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.
2021 metais pritaikyti du būstai, vienas iš jų Užventyje, kitas Girnikų k., Užvenčio sen.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, konkursą
dėl būstų pritaikymo asmeniui su negalia laimėjo UAB „Adminvalda“.
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2021 metais pritaikant būstą neįgaliems asmenims (suaugusiems) panaudota 8 326,69 Eur,
iš jų 4 994,69 Eur valstybės biudžeto ir 3 332,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.
2021 metais sudaryta sutartis su UAB „Šiaulių liftas“ dėl keturių neįgaliųjų keltuvų ir jų
įrangos techninės priežiūros paslaugos teikimo. 2021 m. keltuvų priežiūrai panaudota 2 262,70 Eur,
iš jų 1 762,70 Eur valstybės biudžeto ir 500,00 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio
27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo
stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybei buvo
skirtos lėšos vaiko su sunkia negalia būstui pritaikyti ir aprūpinti sensorinėmis priemonėmis.
2021 metais nebuvo gautas nė vienas prašymas neįgalaus vaiko būstui pritaikyti ir (ar) aprūpinti
sensorinėmis prekėmis.
ASMENS GEBĖJIMŲ PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS
VERTINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymu bei
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. Savivaldybėje dirba Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo
komisija. 2021 m. įvyko 9 komisijos posėdžiai. Peržiūrėtos 82 neveiksnių asmenų būklės, dėl kurių
nutarta nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu priėmusį teismą dėl teismo sprendimo,
kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo. Vykdant komisijos veiklą bendradarbiauta su
VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro gydytojais psichiatrais, socialine darbuotoja, pirminės
sveikatos priežiūros medicinos centrais, Kelmės rajono socialinių paslaugų centru.
Per 2021 metus dėl asmens gebėjimų vertinimo pateikti 22 prašymai. Neveiksnių asmenų
komisija į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą kreipėsi dėl 82 asmenų gebėjimų įvertinimo.
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS, GLOBOJAMIEMS VAIKAMS
SULAUKUS PILNAMETYSTĖS
2021 m. globotiniams sudaryti 25 socialinės adaptacijos bendruomenėje planai, 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. 2021 m. kai kuriems globotiniams adaptacijos bendruomenėje planai
sudaryti antrą kartą.
VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašymo“ 4 punktu,
buvo patvirtintas Socialinės priežiūros akreditavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
Nuo 2021 m. Kelmės rajone buvo akredituoti 6 vaikų dienos centrai, kuriuose buvo
teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams. Prašymus pateikė ir buvo akredituoti:
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1. Budraičių bendruomenės vaikų dienos centras (vadovaujantis Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020-11-19 įsakymu Nr. A-1106 ,,Dėl teisės Budraičių bendruomenės
vaikų dienos centrui teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“);
2. Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinis vaikų dienos centras Kelmėje (vadovaujantis
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-19 įsakymu Nr. A-1108 ,,Dėl teisės Maltos ordino
pagalbos tarnybos vaikų dienos centrui Kelmėje teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“);
3. Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras Užventyje (vadovaujantis
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-19 įsakymu Nr. A-1109 ,,Dėl teisės Maltos ordino
pagalbos tarnybos vaikų dienos centrui Užventyje teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“);
4. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras „Draugystė“
(vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-20 įsakymu Nr. A-1111 ,,Dėl
teisės Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centrui ,,Draugystė“ teikti
akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“);
5. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras „Samarietukas“
(vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-20 įsakymu Nr. A-1112 ,,Dėl
teisės Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centrui ,,Samarietukas“ teikti
akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo“);
6. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Parama“ (vadovaujantis
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-20 įsakymu Nr. A-1110 ,,Dėl teisės Kelmės
rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centrui ,,Parama“ teikti akredituotą socialinę priežiūrą
suteikimo“.
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimui ir teikimui finansuoti skirta
iš Savivaldybės biudžeto 34 622,50 Eur, o iš valstybės biudžeto 91 200 Eur. Iš viso skirta
125 822,50 Eur:
1. Maltos ordino pagalbos tarnybos socialinis vaikų dienos centras Kelmėje: Savivaldybės
biudžeto lėšos 7 920 Eur, valstybės biudžeto lėšos 16 800 Eur;
2. Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centras Užventyje: Savivaldybės
biudžeto lėšos 6 600 Eur, valstybės biudžeto lėšos 16 800 Eur;
3. Budraičių bendruomenės vaikų dienos centras ,,Kregždžiukų lizdas“: Savivaldybės
biudžeto lėšos 7 920 Eur, valstybės biudžeto lėšos 16 800 Eur;
4. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės vaikų dienos centras ,,Samarietukas“:
Savivaldybės biudžeto lėšos 5 280 Eur, valstybės biudžeto lėšos 16 800 Eur;
5. Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vaikų dienos centras ,,Draugystė“:
Savivaldybės biudžeto lėšos 6 600 Eur, valstybės biudžeto lėšos 16 800 Eur;
6. VšĮ ,,Vestos projektai“: Savivaldybės biudžeto lėšos 302,50 Eur;
7. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras ,,Parama“, valstybės
biudžeto lėšos 7 200 Eur.
Su visomis akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros įstaigomis yra sudarytos lėšų
naudojimo sutartys. Kas ketvirtį tikrinamos lėšų panaudojimo sąmatos ir pateikiama informacija
Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai vykdyti per 2021 metus buvo priimta
30 naujų sprendimų, o nutraukti 29 sprendimai. Paslaugas gauna socialinę riziką patiriantys vaikai ir
jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti vaikai.
Per 2021 metus buvo surašyti 8 paslaugų subjekto apsilankymo aktai. Akredituotos vaikų
dienos socialinės priežiūros įstaigos šiuo metu atlieka paslaugų gavėjų pasitenkinimo klausimyno
analizę ir klausimyno paslaugų gavėjų artimiesiems analizes.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

83
2021 m. vaikų dienos centruose buvo teiktos dienos socialinės priežiūros paslaugos
135 Kelmės rajono vaikams, 6 Raseinių rajono vaikams ir 1 vaikui iš Kauno.
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITUOTOS ĮSTAIGOS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio
30 d. įsakymo Nr. A1-622 ,,Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
4 punktu, nuo 2022 metų paslaugas galės teikti tik tos įstaigos, kurioms bus suteikta teisė teikti
akredituotą socialinę priežiūrą Kelmės rajone. Gauti 4 prašymai. Prašymus pateikė ir buvo
akredituoti Kelmės rajono socialinių paslaugų centras, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės
centras, VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir
plėtros biuras.
IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ PALEIDŽIAMŲ ASMENŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl Iš pataisos
įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo
patvirtintas Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašas.
Buvo parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-02-02 įsakymas Nr. A-77
,,Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos įgyvendinimo Kelmės
rajone“, paskirtas asmuo, atsakingas už nuteistųjų socialinės integracijos antrojo etapo priemonių
įgyvendinimą Kelmės rajone. 2021 m. parengta Savivaldybės administracijos direktoriaus
20 įsakymų dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos
įgyvendinimo Kelmės rajone. Taip pat išsiuntinėti raštai į pataisos namus ir į Lietuvos probacijos
tarnybą dėl atsakingų asmenų paskyrimo.
Per 2021 metus gauta 20 pranešimų apie asmenų paleidimą iš pataisos įstaigų. Paleistų
asmenų buvo 12, iš jų 6 asmenys atlikę visą bausmę, 6 asmenys paleisti lygtinai. Dar nepaleisti
8 asmenys. Kelmės rajone gyvena iš pataisos įstaigų paleisti 9 asmenys. 3 asmenys, šiuo metu
turimomis žiniomis, gyvena ir dirba kituose rajonuose. 10 asmenų buvo išmokėtos vienkartinės
išmokos po 160 Eur. Jiems vienkartinė pašalpa (4 BSI) skiriama nevertinant pajamų ir yra išmokama
per 24 darbo valandas. Su kiekvienu iš pataisos įstaigų paleistu asmeniu buvo susitikta, kalbėta,
spręstos jų problemos.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

84
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLA
I SKYRIUS
ŠVIETIMAS
I SKIRSNIS
MOKINIŲ, PEDAGOGŲ IR MOKYKLŲ SKAIČIAUS KAITA
2021 m. rugsėjo 1 d. sumažėjo mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo ir
bendrąsias ugdymo programas, skaičius, nežymiai padidėjo vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio
ugdymo programas, skaičius.
Mokinių skaičiaus kaita
Mokslo metai
2017–2018
2018–2019
2019–2020
2020–2021
2021–2022

Vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio
ugdymo programas,
skaičius
623 (+44)
633 (+10)
596 (–37)
601 (+5)
615 (+14)

Vaikų, ugdomų pagal
priešmokyklinio ugdymo
programas, skaičius

Mokinių, ugdomų pagal
bendrojo ugdymo
programas, skaičius

Iš viso

185 (–56)
195 (+10)
206 (+11)
193 (–13)
180 (–13)

2998 (–142)
2787 (–211)
2640 (–147)
2521 (–119)
2427 (–94)

3806 (–154)
3615 (–191)
3442 (–173)
3315 (–127)
3222 (–93)

Mokinių registras

Mokinių skaičiaus kaita lėmė ir pedagogų skaičiaus kaitą. Bendrojo ugdymo mokyklose
nebedirba 24 pedagoginiai darbuotojai.
Pedagoginių darbuotojų skaičiaus kaita
2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Skaičiaus
pokytis

Bendrojo ugdymo mokyklose

375

338

321

297

–24

Neformaliojo ugdymo įstaigose

59

61

59

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ir priešmokyklinio
ugdymo grupėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose

82

83

80

76

–4

516

482

460

Pedagoginiai darbuotojai (pagrindinėje
darbovietėje)

Iš viso:
ŠVIS

Mokytojų bendruomenė senėja. Didėja mokytojų, kurių amžius 50–65 m. ir vyresni, dalis.
Mokytojų, vyresnių negu 50 m., kaita
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

68.12

66.33
Mokytojų
dalis

63.32

2019

2020

2021

ŠVIS
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2021 m. rugsėjo 1 d. veikė 6 gimnazijos, 1 progimnazija, 3 pagrindinės mokyklos, 1 pradinė
mokykla-daugiafunkcis centras, 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 neformaliojo švietimo įstaigos
ir švietimo pagalbos tarnyba.
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla
reorganizuota į Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Vaiguvos Vlado Šimkaus
skyrių, Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis-darželis reorganizuotas į Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrių, Kelmės r. Tytuvėnų vaikų
lopšelis-darželis reorganizuotas į Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo skyrių.
VšĮ vaikų dienos centre „Vedika“ įsteigtos pradinio ugdymo klasės.
2021 m. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose klasių skaičius mažėjo iki 146.
Jungtinių klasių skaičius nežymiai padidėjo nuo 8 iki 9, bet žymiai sumažėjo lyginant su 2019 m. (be
Kelmės specialiosios mokyklos).
Klasių skaičiaus kaita

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2021

sujungtų daugiau
kaip po 3 klases

2019

proc.

sujungtų po 3
klases

2021

Iš viso:

sujungtų po 2
klases

2020

Metai
1–4
klasės
5–8
klasės
9–10 ir I–
II gimn.
klasės
III–IV
gimn.
klasės

2020

Klasių skaičius

2019

Pakopa

Iš jų

iš jų jungtinių
klasių skaičius

65

59

56

10

6

7

10

6

7

0

0

0

0

0

0

55

50

50

6

2

2

6

2

2

0

0

0

0

0

0

24

23

20

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

19

18

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

150

146

16

8

9

16

8

10

0

0

0

0

0

0

9,8

5,3

6,1

ŠVIS

II SKIRSNIS
VADOVŲ, PEDAGOGŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS,
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Savivaldybės mokyklose dirba mokytojai specialistai. Iš esmės specialistų trūkumo nėra,
tačiau yra mokytojų, dirbančių nepilnu krūviu.
2021 m. aukštos kvalifikacijos pedagoginių darbuotojų padidėjo tik 1. Nežymiai padidėjo
mokytojo kvalifikacinę kategoriją turinčių pedagoginių darbuotojų skaičius.
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Bendrojo ugdymo mokyklų atestuotų pedagoginių darbuotojų pagal kvalifikacines
kategorijas skaičiaus ir dalies (proc.) kaita
Kvalifikacinės kategorijos
Mokytojas
Vyresnysis mokytojas
Mokytojas metodininkas
Ekspertas
Iš viso:

2019 m.
(skaičius)
22
128

2019 m.
(proc.)
8,3
48,1

2020 m.
(skaičius)
26
116

2020 m.
(proc.)
10,0
44,8

2021 m.

2021 m.

22
97

9,2
40,9

115

43,2

116

44,8

117

49,4

1

0,4

1

0,3

1

0,4

266

78,7

259

80,7

237

79,8

ŠVIS

Ieškant galimybių pritraukti daugiau jaunų mokytojų ir išlaikyti esamus specialistus
mokyklose ketvirti metai kompensuojamos kelionės išlaidos Kelmės rajono bendrojo ugdymo
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. 2021 m. išrinkti ir pagerbti 6 geriausi rajono pedagogai.

III SKIRSNIS
ORGANIZACINĖ VEIKLA, STEBĖSENA, VERTINIMAS
2021–2022 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose didžiąją mokslo metų dalį ugdymas vyko
nuotoliniu būdu.
Vykdyti pasitarimai su ugdymo įstaigų 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. Parengti sprendimų projektai
dėl Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2019–2021 m. m. bendrojo plano
pakeitimo, dėl kuruojamų mokyklų veiklos ataskaitų, dėl klasių ir grupių komplektų skaičiaus
nustatymo, dėl 3 įstaigų reorganizavimo, dėl Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo
ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, mokykloms paskirstymo ir perdavimo ir kt. Parengti
dokumentai 4 ugdymo įstaigų konkursų direktoriaus pareigoms užimti. Į 2 įstaigas konkursai neįvyko,
neatsiradus kandidatų.
Skyriaus darbuotojai konsultavo ugdymo įstaigų vadovus sudarant mokyklų ugdymo planus,
veiklos planus, strateginius veiklos planus, rengiant įstaigos vadovų metines ataskaitas,
dokumentacijos planus, mokytojų atestacijos vykdymo, pagalbos mokiniui organizavimo ir teikimo,
naujausių teisės aktų, reglamentuojančių vaiko gerovės, specialiosios pagalbos teikimo, mokyklų
Vaiko gerovės komisijų veiklos tobulinimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimo, mokyklų
bendruomenių šeimos psichologinės gerovės, neformaliojo vaikų švietimo programų rengimo,
duomenų teikimo UKSIS sistemoje, Pedagogų registro, Mokinių registro pildymo ir kt. klausimais.
Organizuoti, vykdyti, koordinuoti valstybiniai ir mokykliniai brandos egzaminai,
nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testai, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.
Suorganizuotas bandomasis vokiečių kalbos egzaminas „Fit in Deutsch A1“. Tarptautinį vokiečių
kalbos egzaminą „Fit in Deutsch A1“ sėkmingai išlaikė 13 mokinių.
Skyriaus specialistai formavo ir tvirtino 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 ir kt. Teikė
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informaciją ŠVIS. Vykdytas bendrojo ugdymo mokyklų, NVŠ teikėjų (laisvųjų mokytojų ir kitų
švietimo teikėjų) duomenų koregavimas, tikslintas įvedimas į ŠMIR. Žymėtas neformaliojo švietimo
teikėjų teikiamų programų akreditavimas KTPRR. Vykdytas registrų vartotojų duomenų
atnaujinimas.
Organizuoti dalykinių olimpiadų ir konkursų rajono etapai, atrinkti laimėtojai. Pirmą kartą
surengtas IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados savivaldybės etapas. Organizuoti
geriausio abituriento, metų talento, filologų, meninio skaitymo, vokiečių, anglų, rusų kalbų,
raštingiausio mokinio, mokinių liaudies dailės konkursai.
2021 m. akredituotos 34 neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias vykdė 22 laisvieji
mokytojai, 4 kultūros centrai, 4 asociacijos, viešosios įstaigos. Daugiausia akredituota sporto krypties
programų – 8, toliau programos pasiskirsto taip: choreografijos – 5; technologijų – 4; muzikos – 3;
teatro – 4; pilietiškumo ugdymo – 1; dailės – 1; turizmo ir kraštotyros – 1; techninės kūrybos
(robotikos) – 1; kompiuterinių žaidimų – 1; fotografijos – 1; kitų – 4. Neformaliojo vaikų švietimo
programose dalyvavo 805 vaikai. NVŠ programai vykdyti panaudota 86 820 Eur valstybės biudžeto
lėšų.
Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas
Akredituota programų

Teikėjų skaičius

Dalyvavusių vaikų
skaičius

Panaudota lėšų
(Eur)

2018

45

35

912

98 106

2019

44

34

1008

90 014

2020

40

34

944

78 541

2021

34

30

805

86 820
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Siekiant paskatinti ir motyvuoti gerai besimokančius mokinius įgyvendinama Savivaldybės
gabių mokslui ir talentingų vaikų ugdymo ir skatinimo programa. Skatinami olimpiadų ir konkursų
nugalėtojai ir jų mokytojai. 34 mokiniams ir jų mokytojams įteiktos atminimo dovanos ir padėkos
raštai per gabiųjų mokinių šventę. Išrinktas ir nominuotas Metų abiturientas, Metų talentas.
Premijomis paskatinti 7 šimtu balų per valstybinius brandos egzaminus įvertinti mokiniai ir jų
mokytojai, Užvenčio Dvaro malūne surengta šventė mokiniams, jų tėveliams, mokytojams.
Buvo skiriamas dėmesys specialiųjų poreikių mokinių ugdymo sąlygoms gerinti.
Įgyvendinant įtraukiojo specialiųjų poreikių vaikų ugdymo nuostatas, įsteigta 3,5 mokytojo padėjėjo
etatų 6 rajono švietimo įstaigose (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Pakražančio gimnazija,
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, Tytuvėnų gimnazija, Elvyravos pagrindinė mokykla,
Kelmės „Kražantės“ progimnazija). Mokytojo padėjėjai teikė individualią pagalbą mokymosi
sunkumų patiriantiems, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Šiam tikslui įgyvendinti
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kelmės rajono savivaldybei skyrė
39 236 Eur naujiems mokytojo padėjėjo etatams įsteigti ir finansuoti.
Iš valstybės biudžeto buvo skirta lėšų mokymosi praradimams dėl COVID-19 pandemijos
sušvelninti. Abiturientų konsultacijoms organizuoti buvo skirta 2 909,00 Eur, mokiniams,
ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems mokymosi praradimų dėl nuotolinio
mokymo proceso organizavimo būdo, 2020–2021 m. m. konsultacijoms buvo skirta 36 405,00 Eur.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš Neformaliojo vaikų švietimo
veiklų nepanaudotų lėšų Savivaldybei leido 25 060 Eur skirti vaikų užimtumui organizuoti. Įvairaus
pobūdžio užimtumo veiklas vaikams vykdė 23 švietimo teikėjai. Vaikų užimtumo stovyklose ir
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neformaliojo švietimo veiklose dalyvavo 436 įvairaus amžiaus mokiniai, iš jų 85 mokiniai, esantys
jautresnėje socialinėje situacijoje.
Iš Savivaldybės biudžeto neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti
2021 m. buvo skirta 8 000 Eur. Įgyvendintos 8 programos.
Tęstas projekto „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-000 įgyvendinimas,
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. Kartu su Kelmės Jono
Graičiūno gimnazija parengta paraiška dėl mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą
mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Gimnazija įtraukta į iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“
dalyvaujančių mokyklų sąrašą.
7 bendrojo ugdymo mokyklos, vykdydamos 9 Erasmus projektus, pritraukė 166 390 Eur.
Dauguma ugdymo įstaigų įsitraukia į sveikos mitybos skatinimo programas. Programoje
„Vaisiai mokykloms“ dalyvauja 1583 pradinių klasių mokiniai, programoje „Pienas vaikams“
dalyvauja 1581 pradinių klasių mokinys iš 12 rajono ugdymo įstaigų.
4 ugdymo įstaigose įgyvendinamas ankstyvasis vokiečių kalbos ugdymas ir gabių vokiečių
kalbai mokinių ugdymas, kuriam finansinę paramą teikia Vokietijos paramos fondas „Jugend mit
Zukunft“ ir Kelmės garbės pilietis baronas Volfgangas fon Štetenas.
Skyriaus specialistai dalyvavo 5 mokytojų, siekiančių įgyti mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją, veiklos stebėsenoje. Įvertintas 5 kuruojamų bendrojo ugdymo mokyklų
pasirengimas organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. Išanalizuotos
pamokos, skirtos mokinių ugdymo poreikiams tenkinti Užvenčio Šatrijos Raganos ir Šaukėnų Vlado
Pūtvio-Putvinskio gimnazijose.
IV SKIRSNIS
PASIEKIMAI
Siekiant pagerinti gimnazijų IV klasių mokinių matematikos pasiekimus, 2021 m. sausio
mėn. pasirašyta mokymo paslaugų sutartis su MB „Lector Pro“, kuri teikė pasiruošimo matematikos
valstybinių brandos egzaminų kursų organizavimo paslaugą. Mokymo paslauga suteikta nuo 2021 m.
sausio 21 d. iki 2021 m. birželio 3 d. Ji kainavo 6 313,50 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų
gabių ir talentingų vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti. Kursus lankė 75 mokiniai.
Žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2021 m. Kelmės r. Pakražančio gimnazija užimė 14–15
vietas tarp 50 gimnazijų, kurios geriausiai išmoko matematikos (2020 m. buvo 37). Kelmės rajono
Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija užėmė 18 vietą tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių
lietuvių kalbos (2020 m. buvo 48) ir 16–29 vietas tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių
geografijos (2020 m. buvo 137). Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtvinskio gimnazija dalijosi 29–
32 vieta tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių biologijos (2020 m. buvo 14 vietoje) ir 23–31 vieta
tarp gimnazijų, geriausiai išmokančių chemijos.
Gimnazijų reitinge pagal olimpiadų rezultatus Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino
gimnazija dalijasi 53–62 vietomis (2020 m. – 75 vieta).

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

89
2021 m. PUPP rezultatai Savivaldybės mokyklose pagal dalykus
Dalykas

Surinktų taškų vidurkis

Maksimalus galimas
taškų skaičius

Savivaldybės

Šalies

Skirtumas

Lietuvių kalba ir
literatūra

60

27,1

29,5

–2,4

Matematika

45

21,0

25,0

–4,1

NSA

Savivaldybės tiek lietuvių kalbos ir literatūros, tiek matematikos patikrinimo rezultatai yra
žemesni už šalies vidurkį. 2020 m. patikrinimas dėl pandemijos nevykdytas.
Rajono mokyklų mokinių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis
lyginant su šalies mokyklų mokinių įvertinimų vidurkiu
Lietuvių Matekalba
matika

Anglų
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

2021

42,4

27,8

55,1

60,9

56,6

51,5

45,2

56,0

45,4

2021

42,4

31,2

61,1

50,7

46,6

42,7

47,4

47,3

43,1

Dalykai
Metai

Rajono
mokyklų
mokiniai
Šalies
mokyklų
mokiniai
Rajono
mokyklų
mokiniai
Šalies
mokyklų
mokiniai
Rajono
mokyklų
mokiniai
Šalies
mokyklų
mokiniai
NSA

Matematikos

Anglų k.

Biologijos

Chemijos

Fizikos

Istorijos

Geografijos

Rajono mokyklų mokiniai 2019

80,9

80,9

78,1

32,0

7,9

10,1

37,6

20,2

15,2

Šalies mokyklų mokiniai 2019

81,0

74,6

84,8

25,5

5,5

11,1

38,3

11,6

11,4

Rajono mokyklų mokiniai 2020

60,3

62,6

67,3

20,6

1,9

12,1

34,1

15,4

12,1

Šalies mokyklų mokiniai 2020

69,4

62,3

72,7

21,4

4,2

8,6

32

10,8

9,3

Rajono mokyklų mokiniai 2021

68,9

69,4

64,8

23,0

8,6

14,4

36,8

41,5

14,4

Šalies mokyklų mokiniai 2021

68,2

60,6

68,4

25,1

7,1

11,3

31,8

16,7

11,8

Informacinių
technologijų

Lietuvių k.

VBE laikiusiųjų abiturientų procentinė dalis

NSA
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Lyginant su šalies abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, dalimi, Kelmės
rajono mokyklose didesnė dalis abiturientų laikė matematikos, chemijos, fizikos, istorijos,
geografijos, informacinių technologijų egzaminus. Mažesnė dalis abiturientų rinkosi lietuvių kalbos,
anglų kalbos, biologijos egzaminus.
Lyginant su 2020 m. pagerėjo rajono mokyklų mokinių valstybinių egzaminų lietuvių
kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų dalykų
rezultatai. Biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų rezultatai geresni
negu šalies vidurkis. Matematikos, anglų kalbos, istorijos dalykų rezultatai žemesni negu šalies
vidurkis, tačiau geresni negu 2020 ir 2019 m.
VBE balų savivaldybės vidurkių skirtumas su šalies įvertinimų vidurkiais,
naudojant standartizuotus taškus
Visų
VBE
įverti
nimų
vidur
kis

Lietuvių k.
ir
literatūros
VBE
įvertinimų
vidurkis

Matematikos VBE
įvertinimų
vidurkis

Anglų
k. VBE
įvertini
mų
vidurkis

Biologijos VBE
įvertini
mų
vidurkis

Chemijos VBE
įvertini
mų
vidurkis

Fizikos
VBE
įvertini
mų
vidurkis

Istorijos
VBE
įvertini
mų
vidurkis

2019

–1,1

–0,2

–1,3

–0,7

0,2

0,2

0,2

–0,7

0,2

–0,3

2020

–1,6

–0,6

–1,6

–1,4

1,0

–0,9

–0,9

–0,4

–0,3

–1,0

2021

–0,32

–0,09

–0,37

–0,37

0,68

0,52

0,53

–0,02

0,66

0,14

Geografijos
VBE
įvertinimų
vidurkis

Informacinių
technologijų
VBE
įvertinimų
vidurkis
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6 valstybinių egzaminų Savivaldybės mokinių rezultatų vidurkis yra didesnis negu šalies.
Išanalizuoti brandos egzaminų rezultatai ir aptarti Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros
ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje, mokytojų metodiniuose būreliuose.
V SKIRSNIS
UGDOMOSIOS APLINKOS GERINIMAS
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje įrengta gamtos mokslų laboratorija iš priemonės
„Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą“ (Savivaldybės lėšos).
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai parengtas techninis projektas ir
atlikta ekspertizė priemonės „Mokslo paskirties pastato, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazijos, Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl., Kelmės r., paprastasis remontas“ (Savivaldybės lėšos).
Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įgyvendintas projektas „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ (Europos Sąjungos ir Savivaldybės lėšos).
Baigiamas įgyvendinti projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos
skyriaus modernizavimas“ (modernizuotos Menų mokyklos patalpos, įsigytos priemonės) (Europos
Sąjungos ir Savivaldybės lėšos).
Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje suremontuoti lauko laiptai, sutvarkyta sporto
salės lauko ventiliacija (Savivaldybės lėšos).
Įrengta fotovoltinė elektrinė Kelmės sporto centre (valstybės 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 1 autobusą Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai.
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Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos gauta ir išdalinta ugdymo įstaigoms įvairių
priemonių (nešiojamieji kompiuteriai – 176 vnt., laminavimo aparatai – 7 vnt., mobilieji vaizdo
įrašymo ir transliavimo įrenginiai – 20 vnt. už 144 018 Eur).
IŠVADOS:
 Kelmės rajono, esančio žemesniame ekonominiame socialiniame kontekste negu
Lietuvos vidurkis, mokinių mokymo(si) rezultatai aukštesni už Lietuvos vidurkį.
 Įgyvendinama gabiųjų mokinių ugdymo programa.
 Sudaromos sąlygos gabiems mokiniams laikyti vokiečių kalbos egzaminą rajone.
 Gerėja mokyklų ugdymo(si) aplinka.
 Padidėjo aprūpinimas informacinių technologijų priemonėmis.
 Mokyklos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.
 Pagerėjo vaikų užimtumas vasaros metu. Atsirado įvairesnių vaikų socializacijos formų.
 Tenkinami mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiai (NVŠ).

II SKYRIUS
KULTŪRA
2021 m. parengta: Savivaldybės tarybos sprendimų – 20, mero potvarkių – 19,
administracijos direktoriaus įsakymų – 11, dalyvauta 101 pasitarime įvairiais klausimais,
27 vykusiuose renginiuose rajono kultūros ir švietimo įstaigose, išklausyta 17 seminarų ar kitų
mokymų. Dėl sudėtingos pandeminės situacijos šalyje dalis kultūros renginių ir veiklų vyksta
interneto erdvėje. Kelta kvalifikacija dalyvaujant 17 įvairaus pobūdžio mokymų, seminarų ar
konferencijų (vedėjo pavaduotoja), viename seminare dalyvavo vyriausioji specialistė.
2021 m. kultūros sričiai buvo sudėtingi dėl COVID-19 pandemijos. Tai lėmė kultūros
renginių ribojimus: renginiai negalėjo vykti numatytu laiku, buvo ieškoma kitų renginių pateikimo
formų. Rajono kultūros įstaigos 2021 m. lengviau susitvarkė su kultūros ir meno veiklų bei renginių
pateikimu interneto erdvėje. Tai vis dar reikalauja didelių darbuotojų pastangų, kadangi dėl
kokybiškos transliacijos trūksta reikalingos įrangos ir specialistų, mokančių tai atlikti.
Siekiant padėti rajono kultūros įstaigoms gerinti paslaugų teikimą interneto erdvėje, 2022 m.
Savivaldybės biudžete buvo suplanuotos lėšos filmavimo įrangai įsigyti.
Skyriaus parengtas Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
2021 metų kultūros srities veiklos priemonių planas kultūros įstaigų veiklos priežiūros ir kontrolės
efektyvumui padidinti dėl pandemijos įgyvendintas 80 proc.
Rajono kultūros įstaigos aktyviai dalyvavo rašant projektus Lietuvos kultūros tarybai
(toliau – LKT). I etape dalinis finansavimas iš LKT skirtas 13 projektų, II etape – 3 projektams. Iš
viso 2021 m. LKT Kelmės rajono kultūros įstaigų projektams skyrė 83 632,32 Eur. 4 projektai buvo
gavę finansavimą 2020 m., tačiau dėl paskelbto karantino šalyje jie buvo vykdomi 2021 m. LKT
finansuotiems projektams kofinansuoti ir rajoną reprezentuojantiems renginiams organizuoti skirtos
lėšos iš Savivaldybės Kultūros rėmimo programos.
Dėl sudėtingos pandeminės situacijos Lietuvoje Kelmėje neįvyko vienas didžiausių renginių
– meno šventė „Kelmės ratas“. Rugpjūčio mėnesį Kelmės kultūros centras organizavo profesionaliojo
meno festivalį „Vasaros spalvos“, kuris buvo finansuojamas LKT. Šio festivalio metu tris vakarus iš
eilės žiūrovai buvo kviečiami pasiklausyti profesionaliosios muzikos atlikėjų.
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33-ieji žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai vyko nuotoliniu būdu.
Virtualių kursų lankytojams parengta ir transliuota: 4 virtualios paskaitos, 5 etnomuzikavimo
mokymai, 10 tradicinių amatų mokymų, pristatytos 2 parodos. Šiuose kursuose dalyvavo
2800 virtualių lankytojų.
Kelmės kultūros centro parengtas projektas „Šiuolaikinio meno festivalis „Erdvės“ buvo
finansuotas LKT. Festivalio tikslas – skatinti profesionaliojo meno raidą ir meno vartotojų
kūrybingumą, bendradarbiaujant su užsienio institucijomis, individualiais kūrėjais, pateikti įvairias
profesionaliojo meno formas įvairių pomėgių, kompetencijų, amžiaus bei išsilavinimo žmonėms.
Rugsėjo 10–23 dienomis Kelmės krašto gyventojams pristatytos kūrybinės dirbtuvės, perdirbtų
šiukšlių paroda, kamerinio orkestro „NIKO“ pasirodymas, „Šeiko šokio teatras“, „Gliukų teatras“,
grupės „Happyendless“ koncertas.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras antrus metus vykdė projektą „Jaunimo muzikos
festivalis „Muzikos džiunglės“. Projekto įgyvendinimo metu visu 100 proc. pasiektas išsikeltas
tikslas – skatinti jaunimo grupių, atlikėjų ir Lietuvos kultūros įstaigų glaudų bendradarbiavimą,
plečiant regiono kultūros įstaigoje vykdomų veiklų ir kūrybinių raiškų įvairovę. Festivalyje dalyvavo
muzikuojantis jaunimas iš Šiaulių, Klaipėdos, Kauno rajono, Telšių, Vilniaus.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro vykdomo projekto „Kražių festivalis“ metu vyko
15 įvairių formų bei žanrų renginiai, pokalbiai, spektaklis, klasikinės ir populiariosios muzikos
koncertai, kurie ženkliai prisidėjo prie regiono gyventojų meninio, kultūrinio akiračio plėtros,
kultūros paveldo objektų aktualizavimo ir sklaidos bei turistų srautų pritraukimo į regioną. Tai dar
vienas LKT finansuotas projektas.
Pakražančio kultūros centro projektas – „Nuo Jurginių – lig Žolinių“. Respublikinėje sūrių
šventėje savo sugebėjimus ir išmonę parodė šeimininkės iš 13 Lietuvos kaimų ir miestelių: vyko sūrių
degustacija, sūrių ir tautodailės gaminių prekyba, surengtos šakočių ir bandelių kepimo, odinių
apyrankių pynimo, vijimo iš virvelių edukacinės programos. Atvykusios bendruomenės pristatė savo
įgyvendinamas veiklas, kuriamą kulinarinį paveldą. Žiūrovams pristatytos įvairios koncertinės
programos, vyko tautinių kostiumų pristatymas ir kt. veiklos.
2021 m. Tytuvėnų miestas šventė 725 metų sukaktį. Ta proga Tytuvėnų krašte vyko įvairūs
renginiai: įgyvendintas Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios apšvietimo
projektas „Theta“, žiūrovams parodytas spektaklis – muzikinė istorija „Bernardinų ordinas „Lelijos
vardu“, Tytuvėnų miesto centrinėje aikštėje vyko floristinių kilimų konkursas „Auskit, sesės,
drobeles“, jubiliejaus proga atidengtas skulptoriaus Valiaus Remeikos jubiliejinis akmuo, vyko kiti
renginiai.
Užvenčio kultūros centras organizavo meno ir sporto šventę „Venta, Venta, Venta – tu
žemaičiui šventa“. Šventės metu vyko sporto varžybos, atrakcinės rungtys, meno mėgėjų kolektyvų
ir profesionalių atlikėjų koncertai. Tai tradicinė Užvenčio krašto šventė, sutraukianti ne tik vietos
gyventojus, svečius, bet ir į užsienį emigravusius užventiškius.
Savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka 2021 m. surengė 24-ąją R. Biržinytės literatūrinės
premijos įteikimo šventę, kurios metu buvo pagerbta premijos laureatė Dalia Griškevičienė. Šis
renginys buvo transliuojamas tiesiogiai interneto platformoje.
Savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka vykdė projektą „Trys dienos su Žemaite“, kuris
skirtas lietuvių literatūros klasikės Žemaitės, kūrybinį kelią pradėjusios Kelmės rajone, 100-osioms
mirties metinėms paminėti. Projekto įgyvendinimo metu ant bibliotekos sienos sukurtas rašytojos
Žemaitės portretas (dailininkas A. Seselskas), buvo organizuojama konferencija bei įvairios veiklos
skirtingų amžiaus grupių lankytojams.
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Kelmės krašto muziejaus projektas „Muzikinės popietės Kelmės dvare“ vyksta kiekvienais
metais ir yra finansuojamas iš LKT. 2021 m. įgyvendinant projektą surengti trys profesionalių atlikėjų
koncertai, kuriuose apsilankė beveik 500 žiūrovų.
Kelmės mažasis teatras žiūrovams pristatė du premjerinius spektaklius: Onos Jautakės
spektaklį „Prunelijaus sapnas“ (režisierius Algimantas Armonas) ir Eugene Ionesco komediją
„Plikagalviai“ (režisierius Gediminas Trijonis).
Už žemaitiškos kultūros ir kalbos populiarinimą Lietuvos Respublikos Seimo narė,
Laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Žemaičių kultūros draugijos
prezidiumo narys Edmundas Žalpys apdovanojo padėkomis ir Žemaitės sidabriniais medaliais
Kelmės mažojo teatro vadovą, režisierių Algimantą Armoną, aktorę Austėją Gendvilaitę ir
Savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorę Ritą Grišienę.
Šaukėnų kultūros ir amatų centro vykdomas projektas „Menininkų kūrybinės dirbtuvės
,,Bendrystėje šviesti Lietuvai“ pripažintas Kelmės rajoną reprezentuojančiu renginiu. Kūrybinėse
dirbtuvėse, kurios vyko Juodlėje, dalyvavo 23 menininkai. Jų darbai eksponuojami surengtose
kontaktinėse ir virtualiose parodose. Šio projekto metu vyko įvairios veiklos, susitikimai, edukacijos
įvairaus amžiaus žmonėms.
2021 m. skyrius koordinavo Kelmės krašto kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“
parengiamuosius darbus. Žurnalą parengė Žemaitės viešosios bibliotekos darbuotojai. Tai pirmasis,
analogų Kelmės krašte neturintis žurnalas. Jį sudaro 3 teminiai skyriai: „Istorijos vingiuose“,
„Kultūros duburyje“ ir „Įvykių tėkmėje“, kuriuose iš viso paskelbta 15 aktualių straipsnių, tiriamųjų
bei kūrybos darbų, aprašyti svarbiausi 2021 m. Kelmės rajono įvykiai.
2021 m. vasarą rajono kultūros įstaigos aktyviai dalyvavo organizuojant vasaros stovyklas
vaikams ir jaunimui. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras organizavo dieninę pradinių klasių
vaikų vasaros stovyklą „Aplink pasaulį“. Stovyklos metu stovyklautojai susipažino su įvairių šalių
kultūra, tradicijomis, tradiciniu maistu, muzika. Stovyklautojai patys gamino pietus pagal pasirinktą
šalį, buvo mokomi komandinio darbo, aktyviai leido laiką žaisdami įvairius aktyvius lauko žaidimus,
ėjo į žygius, gamino rankdarbius, šoko ir smagiai leido laiką „Protmūšyje“, kur galėjo išbandyti savo
jėgas atsakant į pateiktus klausimus apie įvairias šalių.
Tytuvėnų kultūros centras organizavo keletą stovyklų įvairaus amžiaus vaikams ir jaunimui:
 Bendruomenių vaikai-floristai: suorganizuoti jaunųjų floristų užsiėmimai su
profesionaliais menininkais. Kartu su floriste Regina Vaičiūniene papuošti Tytuvėnų Švč. Mergelės
Marijos Angelų Karalienės bažnyčioje altoriai Tytuvėnų miesto jubiliejaus proga;
 Teatro eksperimentas – „Išgyventi“: suorganizuotas jaunųjų teatralų stovyklos teatrinis
eksperimentas;
 Jaunieji architektai: suorganizuotas jaunųjų architektų užsiėmimas gražinant Tytuvėnų
kultūros centro buvusį pastatą prieš Tytuvėnų miesto jubiliejinę šventę;
 Keliauk, pažink, pramogauk – Tytuvėnai 725: vaikai ir jaunimas susipažino su Tytuvėnų
krašto istorija (lankė žydų kapus, senuosius liuteronų namus, partizanų kovos laukus).
Kelmės kultūros centras organizavo vaikų vasaros stovyklą – menų kiemelį „Vasaros
spalvos“: per moliotipijos-žolynų atspaudų, keramikos lipdinių, kulinarinio paveldo, šilkografijos,
tautinių lėlių kūrimo edukacijas buvo skatinamas vaikų kūrybiškumas, saviraiška, per teatro ir šokio
užsiėmimus ugdomos vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos. Stovyklos uždarymo dieną vyko
stovyklos dalyvių darbelių paroda ir koncertas.
Kelmės kultūros centro Lupikų skyrius organizavo stovyklą ,,Keliauk, pažink, pramogauk“:
stovykloje vyko kūrybinės bei edukacinės veiklos, užsiėmimai lauke, kurių metu buvo skatinamos
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aktyvaus užimtumo veiklos gamtoje, supažindinant vaikus su aplinka ir gamtos įvairove, atliekamos
įvairios užduotys emocijų, atsakomybės, pagarbos, tolerancijos ir draugystės temomis.
Užvenčio kultūros centras organizavo dvi vasaros poilsio stovyklas: teatro ir muzikos
stovyklą „Keliauk–pažink–kurk–tobulėk“ ir meninio šokio stovyklą „Judesio laisvė, įvairovė ir
svarba“: vaikai dalyvavo teatrinėse ir muzikinėse profesionaliojo šiuolaikinio šokio bei traumų
prevencijos šokėjams edukacijose, kuriose buvo ugdomas jaunos asmenybės kūrybingumas,
laisvumas, estetinis bei meninis pojūtis. Edukacijas vedė savo srities specialistai profesionalai.
2021 m. Kelmė parengė paraišką Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
organizuojamam konkursui „Lietuvos kultūros sostinė“. Sudaryta organizacinė grupė, kuri
intensyviai dirbo rengdama paraišką „Kelmė – Lietuvos kultūros sostinė 2024“. Paraiška pristatyta
Kultūros ministerijoje spalio mėnesį.
Skyrius organizavo konkursą dėl Kelmės rajono savivaldybės nominacijos „Metų darbas“
skyrimo. Konkursui savo 2021 m. nuveiktus darbus pateikė Užvenčio, Kražių, Šaukėnų, Liolių,
Tytuvėnų seniūnijos. Nominacija „Metų darbas“ už sporto renginį „Drakono valčių festivalis“
paskirta Kražių seniūnijai. Organizuoti nominacijos atrankos darbai, tvarkyti dokumentai.
Skyrius vykdė kultūros įstaigų vadovų veiklos užduočių vertinimą, nustatytos užduotys
kitiems metams, derintas klausimas dėl vadovų atlyginimo koeficientų kėlimo. Atsižvelgiant į
2018 m. pasirašytą memorandumą, kelti kultūros ir meno darbuotojų atlyginimo koeficientai.
Informacija dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo išsiųsta Kultūros ministerijai.
Skyrius kultūros įstaigų vadovams pristatė rezultatus, kaip pavyko įgyvendinti kultūros
įstaigų veiklos planus ir vykdomas veiklas pagal 2021 m. nustatytus kultūros prioritetus ir
prioritetines kryptis.
2021 m. pradžioje parengta 2020 m. kultūros centrų ir jų filialų, skyrių, padalinių bendra
metinė veiklos ataskaita ir pateikta Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui.
2021 m. Tytuvėnų biblioteka iškelta į Tytuvėnų gimnazijos patalpas.
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III SKYRIUS
SPORTAS
Kelmės rajono suaugusiųjų sporto biudžetas 2021 m. buvo 36 600 Eur: 16 600 Eur teko
sporto klubams, 20 000 Eur – pirmenybėms, turnyrams, rajono varžyboms organizuoti, dalyvauti
seniūnijų žaidynėse, už teisėjavimą ir kaip maistpinigiai sportininkams, už transportą, prizams pirkti
ir kt.
2022 m. sausio 28 d. VšĮ Kelmės sporto centro salėje vyko sportininkų pagerbimo šventė.
Jos metu buvo apdovanoti 14 sporto šakų geriausi rajono sportininkai, 6 treneriai, Savivaldybės 10
sporto entuziastų, padedančių vykdyti rajono sporto varžybas ir renginius. Pagerbta
10 perspektyviausių rajono sportininkų, padėkota 5 sporto rėmėjams.
Lietuvos čempionatuose dalyvavo „Aušros“ žolės riedulininkės, „Kelmės“ tinklininkai,
KK „Tritaškio“ krepšinio komanda, „Topso“ stalo teniso komandos, motociklų klubo „Spaghnum“
komanda, automobilių klubo „Kelmės ASK“ komanda, „Kražantės“ futbolo klubas, „Fobelos“ salės
futbolo komanda, lengvaatlečiai, imtynininkai, badmintonininkai, muaitai kovotojai, sunkiosios
atletikos atstovas.
Lietuvos čempionatų medaliais ir prizais gali pasigirti laisvųjų imtynių atstovai –
V. Mikalauskas ir P. Leščiauskas, jie tapo Lietuvos suaugusiųjų čempionais.
Šauniais renginiais ir gerais rezultatais džiugino Kelmės automobilių sporto klubo ir
motociklų sporto klubo „Sphagnum“ atstovai.
Įvairiuose turnyruose Lietuvoje ir užsienyje dalyvavo imtynininkai, stalo tenisininkai,
šaškininkai, šachmatininkai, krepšininkai, badmintonininkai, futbolininkai.
Nors prasidėjęs karantinas ir sutrukdė įvykti daugeliui varžybų rajone, bet buvo
suorganizuotos ir užbaigtos Kelmės veteranų krepšinio lygos rungtynės, vyrų krepšinio pirmenybės,
uždarų patalpų ir vasaros lauko teniso pirmenybės, stalo teniso asmeninės ir komandinės, šaškių vyrų
ir moterų pirmenybės, paplūdimio tinklinio pirmenybės ir TK „Rūta“ turnyras, 3x3 krepšinio turnyrai,
Pirmą kartą suorganizuotas krepšinio BIG3 turnyras veteranams ir jaunimui.
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.
Kelmės rajono sporto tarybai paruošus Kelmės rajono sporto rėmimo nuostatų pakeitimus,
buvo parengtas Savivaldybės tarybos sprendimas. Pateiktas projektas Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Projektui „Kiekvienas Kelmės
rajono gyventojas – Lietuvos krepšinio šimtmečio dalyvis“ įgyvendinti planuojama gauti
17 11,53 Eur finansavimą. 2021 m. birželio mėn. buvo baigtas projektas – nupirkta 20 stalo teniso
stalų su visa įranga varžyboms vykdyti. Bendra suma 17 300 Eur.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius glaudžiai bendradarbiavo su VšĮ Kelmės sporto centru.
VšĮ Kelmės sporto centras metus pradėjo be renginių dėl COVID-19 pandemijos. Kovo mėnesį
laisvėjant suvaržymams, prasidėjo varžybos, metų pabaigoje visus savaitgalius vyko varžybos bei
renginiai. VšĮ Kelmės sporto centre 2021 m. buvo surengta: Lietuvos tinklinio pirmosios lygos
varžybos, Lietuvos didžiosios tinklinio taurės finalai, Lietuvos stalo teniso lygos varžybos, Lietuvos
stalo teniso veteranų čempionatas, Lietuvos laisvųjų imtynių įvairaus amžių grupių čempionatai.
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su VšĮ Kelmės sporto centru organizavo jau 48 kartą vykusį
bėgimą Graužikai–Kelmė, kuriame dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių. Taip pat vykdyti kalėdiniai
futbolo, tinklinio turnyrai.
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Varžybų skaičius 2021 metais
Eil. Nr.

Mėnuo

Rajono pirmenybės

sausis
1.
vasaris
2.
kovas
3.
balandis
4.
gegužė
5.
birželis
6.
liepa7.
rugpjūtis
8.
rugsėjis
9.
spalis
10.
lapkritis
11.
gruodis
12.

4
1
3
7
12

3

Iš viso

4
34

Kiti renginiai

4
10
12
4
10
9
3
11
13
76

Iš viso
4
5
10
15
11
12
10
9
6
11
17
110

VšĮ Kelmės sporto centras bendradarbiauja su rajono bendrojo ugdymo mokyklomis. Centro
salėje „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai vykdo fizinio ugdymo pamokas,
Kelmės specialioji mokykla – savo sportinius renginius.
VšĮ Kelmės sporto centre sudarytos sąlygos saugiai sportuoti treniruoklių salėje, žaisti
biliardą, stalo tenisą, smiginį.
2021 m. VšĮ Kelmės sporto centro patalpos buvo nuomojamos:
krepšinio suaugusiųjų treniruotėms (pagrindinė salė),
tinklinio suaugusiųjų treniruotėms (pagrindinė salė),
futbolo suaugusiųjų treniruotėms (pagrindinė salė),
moterų aerobikos užsiėmimams (aerobikos salė),
senjorų aerobikos užsiėmimams (aerobikos salė).
VšĮ Kelmės sporto centre vyko ne tik geriausių 2021 m. centro auklėtinių pagerbimo šventė,
bet ir rajono geriausių sportininkų apdovanojimai.
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TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEIKLA

Savivaldybės administracijos 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.

I. TEISĖS AKTŲ KONTROLĖ, TEISINĖ PAGALBA
Vienas Teisės ir personalo skyriaus uždavinių – užtikrinti Savivaldybės institucijų rengiamų
teisės aktų teisėtumą. Įgyvendindami šį uždavinį, teisininkai tikrino ir teisiškai vertino Savivaldybės
tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir sudaromas
sutartis.
2021 metais Savivaldybės teisės ir teisėti interesai buvo ginami teismuose:
• dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo – 2 bylos;
• administracinės bylos – 4;
• civilinių bylų – 10;
• dėl skolos priteisimo – 27 bylos.
Savivaldybės administracijos teisininkai teikė valstybės garantuojamą teisinę pagalbą
Savivaldybės gyventojams. 2021 metais pirminė teisinė pagalba buvo suteikta 436 asmenims. Realus
skaičius didesnis, nes dėl karantino padaugėjo asmenų, besikreipiančių telefonu. Jų užregistruoti,
besikreipiančiajam pasirašant, nėra galimybės.
Surašyti 77 prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą bei 42 privalomosios mediacijos
prašymai. Parengta 10 dokumentų valstybės ir Savivaldybės institucijoms.
Teisės ir personalo skyriaus teisininkai dalyvavo įvairių komisijų darbe: Viešųjų pirkimų
komisijoje, Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje, Peticijų komisijoje ir kt.
Skyriaus vedėjas atlieka Savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų antikorupcinį vertinimą
(surašytos 34 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
Savivaldybės administracijoje asmens duomenų apsaugos pareigūnas paskirtas
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. PA-313.
2021 metais užtikrinant tinkamą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų
nuostatų Savivaldybės administracijoje įgyvendinimą, peržiūrėti ir atnaujinti duomenų tvarkymo
veiklos įrašai.
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Aktyviai dalyvauta įdiegiant Savivaldybės administracijoje kokybės vadybos sistemą (ISO
9001:2015 standartą), užfiksuotos 32 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), 2021 m. dalyvauta trijuose seminaruose asmens
duomenų apsaugos tema.
III. CIVINĖS BŪKLĖS AKTŲ TVARKYMAS
Teisės ir personalo skyriaus Civilinės metrikacijos įstaigos veikla – civilinės būklės aktų
registracija, keitimas, taisymas, pildymas, atkūrimas ir anuliavimas.
Statistiniai duomenys apie civilinės būklės aktų registravimą
Prašymai sudaryti vaiko gimimo įrašą
Pareiškimai ir pranešimai įregistruoti asmens mirties įrašą
Prašymai įregistruoti santuoką
Teismo sprendimai sudaryti santuokos nutraukimo įrašą
Teismo sprendimai dėl įvaikinimo ir nustatyti ar nuginčyti tėvystę (motinystę)
Prašymai nustatyti ir pripažinti tėvystę
Prašymai ištaisyti, atkurti, anuliuoti civilinės būklės akto įrašą; pakeisti vardą,
pavardę
Prašymai išduoti civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus
Atsakyta į paklausimus
Gauta įstaigų paklausimų

2021 m.
158
626
89
82
4
48
89
475
1399
480

Civilinės metrikacijos įstaiga kaupia duomenis apie Kelmės rajono demografinę situaciją.
Demografiniai duomenys rajone 2019–2021 metais
Metai

2019

2020

2021

Gimimo įrašai

Mirties įrašai

227
mergaičių – 106
berniukų – 121
165
mergaičių – 84
berniukų – 81
181
mergaičių – 80
berniukų – 101

461
vyrų – 235
moterų – 226
517
vyrų – 258
moterų – 259
626
vyrų – 312
moterų – 314

Santuokos
įrašai

Ištuokos
įrašai

Civilinės
būklės aktų
įrašų
papildymo,
pakeitimo įrašai

206

99

170

166

67

133

145

77

127

Rajone 2021 m. gimstamumas nežymiai padidėjo, mirtingumas – gerokai padidėjo, santuokų
skaičius sumažėjo, ištuokų skaičius padidėjo.
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Į apskaitą įtraukti 43 užsienyje gimę vaikai. Daugiausiai vaikų gimė Kelmės mieste – 64,
Kelmės apylinkių seniūnijoje – 20, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 23, Liolių ir Pakražančio
seniūnijose – po 14, mažiausiai gimė Kukečių seniūnijoje – 6. Pandemijos laikotarpis turėjo įtakos
gimimo įrašus įtraukiant į apskaitą (procesas vyko ilgiau), tai pakoregavo bendrą gimusiųjų per
2021 m. skaičių.
Kelmės rajone 2021 m. dažniausios mirties priežastys:
1. Kraujotakos sistemos ligos – 316 (50,47 proc.);
2. Piktybiniai navikai – 90 (14,37 proc.);
3. Plaučių ligos – 30 (4,79 proc.);
4. COVID-19 – 85 (13,57 proc.);
5. Kitos ligos – 70 (11,18 proc.);
6. Savižudybės – 11 (1,75 proc.);
7. Nelaimingi atsitikimai – 24 (3,83 proc.);
8. Teismo sprendimas pripažinti mirusiu – 1 (0,19 proc.).
Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai 2021 m. vyko tuokti poras į Gorainių dvarą,
Pakėvio dvarą, Kelmės dvarą, Užvenčio dvaro malūną, „Marčio sodybą“ Žvilgių k., sodybą
„Akmenukė“ Kumpiškės k., sodybą „Gaja“ Pabariukų k., sodybą „Tytuvos upelio krantinė“.
Per 2021 metus buvo įregistruotos ir įtrauktos į apskaitą 145 santuokos. Daugėjo santuokų
su kitų šalių piliečiais, pvz.: lietuvaitės tuokėsi su Belgijos, Latvijos, Nyderlandų, Norvegijos,
Vokietijos, Turkijos, Jungtinės Karalystės piliečiais, lietuvaičiai vedė Vokietijos, Rusijos, Jungtinės
Karalystės pilietes.
IV. PERSONALO VALDYMAS
Savivaldybės administracijos struktūra ir jos pokyčiai 2021 metais
2021 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo 206 etatai: valstybės
tarnautojų – 83, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 123. Centrinėje administracijoje buvo 99 etatai,
seniūnijose – 107.
2022 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo 206 etatai: valstybės
tarnautojų – 85, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 121. Centrinėje administracijoje ir seniūnijose etatų
skaičius nesikeitė.
Savivaldybės administracijos struktūroje šiuo metu yra laisvi etatai: specialistai,
nepriklausantys skyriams, (2) – savivaldybės inžinierius, vyriausiasis specialistas (korupcijos
prevencijos, duomenų apsauga), Finansų skyriuje (1), Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (3),
Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje (1), Statybos ir infrastruktūros skyriuje (1).
Savivaldybės administracijos darbuotojai priimami į darbą Valstybės tarnybos įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 2021 m. įvyko 4 konkursai į valstybės tarnybą (Teisės ir personalo
skyriuje, Apskaitos skyriuje, Liolių ir Užvenčio seniūnijose). Valstybės tarnautojų kaitumo būdu
perkelti 4 valstybės tarnautojai į laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.
Į darbą pagal darbo sutartis buvo priimta 11 darbuotojų, iš jų – 2 specialistai konkursų metu.
Atsižvelgus į darbuotojų prašymus, iš darbo per 2021 metus buvo atleista
17 Administracijos darbuotojų, iš jų – 1 vadovas.
Per 2021 metus parengta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su
personalo klausimais, 615, Savivaldybės mero potvarkių, susijusių su personalo klausimais, – 320.
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Darbuotojų kvalifikacija. Skatinimas ir nuobaudos
Kiekvieną darbą kokybiškai gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas, todėl Savivaldybės
administracijoje daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijai. 2021-01-01 Savivaldybės
administracijoje buvo 144 specialistų etatai, dirbo 136 specialistai, iš jų 109 turėjo aukštąjį
universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, 11 turėjo aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.
Sėkmingai keliama Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacija. 2021 m.
įvairiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 32 specialistai. Dėl pandemijos grupiniai mokymai
dokumentų valdymo ir kt. klausimais buvo organizuoti nuotoliniu būdu.
Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Darbo tvarkos
taisykles yra numatytas darbuotojų skatinimas. 2021 metais 33 Savivaldybės administracijos
darbuotojai gyvenimo sukakčių, jubiliejų progomis už nuoširdų ir gerą darbą buvo paskatinti
Savivaldybės mero ar direktoriaus padėkomis.
2021 m. vienam Savivaldybės administracijos darbuotojui buvo skirta tarnybinė nuobauda.
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, 2021 metais
vyriausiojo kalbos tvarkytojo veikla buvo vykdoma šiomis kryptimis:
1) tikrinamas įmonių ir įstaigų dokumentų kalbos taisyklingumas – patikrinta visų
seniūnijų (11) ankstesnių metų (2020 m.) veiklos ataskaitų kalba, nurodyti trūkumai ir klaidos,
pateiktos pastabos;
 tikrinamos reklamos, viešieji užrašai – patikrinti ir suderinti 7 užrašai, reklamos,
diskutuota su autoriais, dizaineriais, nurodytos arba aptartos klaidos;
2) tikrinama interneto svetainių kalba;
 kalbos klausimais konsultuojami juridiniai ir fiziniai asmenys. 2021 m. suteikta
konsultacijų: el. paštu – 39; raštu – 19; telefonu – 73; žodžiu – 23;
 kontroliuojant valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, Kelmės rajono savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai buvo konsultuojami darbo vietose, mokomi
kompiuterinio raštingumo – suteiktos 5 konsultacijos;
3) vykdoma informacinė ir šviečiamoji veikla:
 kiekvieną savaitę kalbos konsultacijų lentoje skelbiami kalbos patarimai (konsultacijos)
aktualiais kalbos vartojimo klausimais (rašyba, skyryba, kirčiavimas ir kt.). 2021 m. paskelbtos
48 konsultacijos;
 tvarkoma Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainės skiltis „Valstybinė kalba“,
paskelbtos 48 publikacijos;
 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nurodymu surinkta informacija iš Kelmės rajono
švietimo, kultūros ir kitų įstaigų, parengtas 2021 metų Lietuvių kalbos dienų renginių planas;
 Lietuvių kalbos dienų metu vasario 16 d. parengtas lankstinukas su kalbos patarimais;
 2021-02-21 paskelbta informacija Kelmės rajono savivaldybės tinklalapyje apie Lietuvių
kalbos draugijos (LKD) Kelmės skyriaus suorganizuotą Gimtosios kalbos dieną;
 tęsiamas Kelmės rajono lituanistų praktikų ir dab. Vilniaus universiteto Šiaulių
akademijos lituanistų mokslininkų bendradarbiavimas: Kelmės rajono savivaldybės administracija
įtraukta į konferencijos-seminaro „Gimtoji kalba mokykloje“, organizuotos Šiaulių akademijoje
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2021 m. kovo 10 d., organizatorių (partnerių) grupę, O. L. Gudzinevičiūtė – konferencijos
organizacinio komiteto narė. Apie konferenciją-seminarą „Gimtoji kalba mokykloje“ paskelbtas
O. L. Gudzinevičiūtės informacinis straipsnis žurnale „Gimtoji kalba“, 2021 m. balandis, p. 31–34;
 parengta informacija leidiniui „Kelmės rajono savivaldybės 2020 metais atliktų darbų
panorama“ apie LKD Kelmės skyriaus veiklą (p. 125–131);
4) kita veikla, atliekant kalbos tvarkytojo funkcijas Savivaldybėje:
 suredaguota Savivaldybės interneto svetainėje ar kitose viešosios informacijos
priemonėse skelbiamų informacinių tekstų kalba (112 p.);
 suredaguota raštu ir el. būdu Savivaldybės tarybos sprendimų projektų, aiškinamųjų
raštų – per 1300 p.;
 suredaguota įvairių dokumentų kalba – per 1400 p.;
5) kiti Savivaldybės administracijos pavedimai:
 Komisijoje literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir
jų leidimo eilės tvarkai nustatyti buvo vertinti pretendentų kūriniai, jų kalba;
 parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus 34 įsakymai apdovanoti ir
111 padėkos raštų;
 parengti Savivaldybės mero 26 potvarkiai apdovanoti ir 64 padėkos raštai;
 parašyti Savivaldybės vadovų 35 sveikinimo tekstai;
 sumaketuota ir suredaguota Savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos
2020 metų veiklos ataskaita (207 p.);
 dalyvauta komisijų veikloje:
 dalyvauta Kelmės rajono valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo egzaminų
komisijos darbe (1 posėdis – 2021-05-20);
 dalyvauta Literatūrinių premijų skyrimo ir Atminimo įamžinimo komisijos darbe –
3 posėdžiai;
 sekretoriauta 7 komisijose (parašyti protokolai, parengta medžiaga, išsiųsti raštai):
 valstybės tarnautojų konkursuose, atrankose – 9;
 Etikos komisijoje – 16;
 Eismo saugumo komisijoje – 7;
 Komisijoje, sudarytoje valstybės tarnautojų prašymams dėl profesinio stažo
įvertinimo nagrinėti, – 1;
 Savivaldybės strateginio planavimo komisijoje – 4;
 Savivaldybės strateginio planavimo grupėje – 3;
 Komisijoje medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti – 1 ;
6) bendradarbiavimas:
 bendradarbiauta su VKI, VLKK, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Šiaulių ir
Kauno miestų savivaldybių kalbos tvarkytojais, LKD skyriais, Kelmės rajono savivaldybės
įstaigomis;
7)
kita veikla:
 LR kultūros ministro sudarytos Lietuvių kalbos priežiūros (tvarkybos) sistemos reformos
projektui parengti darbo grupės narė;
 VKI viršininko sudarytos Darbo grupės, rengiančios kalbos tvarkybos metodiką, narė;
 LKD tarybos pirmininkė.
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VI.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

2021 metais įvykdyti 1329 pirkimai, iš jų 1245 – mažos vertės pirkimai, supaprastinto atviro
ir atviro konkurso būdais vykdyta 18 pirkimų. Iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO)
katalogo buvo pirkta techninės priežiūros paslaugų, projektavimo paslaugų, kompiuterinės įrangos ir
spausdintuvų kasečių, kitų prekių bei paslaugų, kurias privaloma pirkti iš CPO katalogo. Iš viso per
CPO katalogą buvo vykdyti 66 pirkimai, sudaryta sutarčių – 64.
Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki metų galo perkančiosios organizacijos buvo įpareigotos pasiekti
ne mažesnį kaip 10 proc. visų viešųjų pirkimų vertės žaliųjų pirkimų rodiklį. Vyriausybės nustatytas
tikslas pasiektas ir beveik padvigubintas, t. y. žaliųjų pirkimų rodiklis 2021 m. III ketvirtį ir IV ketvirtį
sudarė 18,5 proc. visų įvykdytų pirkimų vertės.
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. Pirkimai, kurių ekonomiškiausias pasiūlymas
išrenkamas tik pagal kainą, negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. visų pirkimų vertės. 2021 m.
pirkimai, kurių pasiūlymai išrinkti tik pagal kainą, sudarė 60,7 proc. Pirkimai, kai taikytas kainos ar
sąnaudų ir kokybės kriterijai, 2021 m. sudarė 39,3 proc. visų pirkimų vertės.
Vykdant pirkimų procedūras neišvengta ir tiekėjų pretenzijų, kurių didžioji dalis buvo
pripažintos nepagrįstomis. 2021 metais nebuvo pradėtas nė vienas teisminis ginčas, susijęs su
viešaisiais pirkimais.
Savivaldybėje viešieji pirkimai jau ketvirtus metus vykdomi VIPIS sistemos priemonėmis,
atsisakyta popierinių pirkimų paraiškų ir pažymų pildymo. Šie pakeitimai leido sumažinti
administracinę naštą ir supaprastinti patį viešųjų pirkimų vykdymo procesą, užtikrinant šio proceso
greitumą, efektyvumą bei skaidrumą.
Viešųjų pirkimų poskyrio darbuotojai teikia konsultacijas įvairiais viešųjų pirkimų vykdymo
klausimais ne tik Savivaldybės administracijos darbuotojams, bet ir kitoms rajono įstaigoms bei
įmonėms.
Siekdami ugdyti kompetencijas viešųjų pirkimų srityje, Viešųjų pirkimų poskyrio
darbuotojai kartu su kitais Savivaldybės administracijos darbuotojais dalyvauja mokymuose ir
seminaruose.
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SKYRIAMS NEPRIKLAUSANČIŲ SPECIALISTŲ VEIKLA

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO VEIKLA
Savivaldybės gydytojas savo veikloje, įgyvendindamas pavestas funkcijas, vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Savivaldybės
tarybos sprendimais, 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 ligonių kasa, VšĮ Respublikine Šiaulių ligonine, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais, Lietuvos savivaldybių asociacijos
atstovais, Savivaldybės administracijos skyrių darbuotojais, seniūnais, seniūnijų socialiniais
darbuotojais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Savivaldybės gydytoja 2021 metais gavo 272 raštus ir prašymus.
Savivaldybės gydytoja 2021 metais:
 parengė 48 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, 22 Savivaldybės tarybos
sprendimus;
 vertino sveikatos priežiūros įstaigas pagal veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklius;
 parengė Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitą ir pateikė tvirtinti Savivaldybės tarybai;
 parengė 2021 metų Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją
programą ir koordinavo jos vykdymą bei įgyvendinimą;
 organizavo susitikimus su gydymo įstaigų vadovais, Savivaldybės tarybos 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 Savivaldybės interneto svetainę;
 dalyvavo įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2022
metų programą;
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 teikė pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl
teisės aktų projektų;
 nagrinėjo pacientų skundus ir vykdė kitas veiklas pagal pareigybės nuostatus, kitus
nurodymus;
 kėlė kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
organizuojamuose mokymuose.
COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PANDEMIJOS VALDYMAS
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.
Savivaldybėje 2021 metais buvo vykdomi konkretūs veiksmai pandemijai valdyti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-13 patvirtintas
greitųjų testų perdavimas ir naudojimas imuniniam atsakui į SARS-COV-2 identifikuoti prieš
skiepijimą vakcina nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). VšĮ Kelmės rajono pirminės
sveikatos priežiūros centrui, vakcinaciją organizuojančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, buvo
perduoti 425 greitieji serologiniai testai „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“. Viešoji įstaiga
Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras greitaisiais testais ištyrė viešosios įstaigos
Kelmės ligoninės pacientus, viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro
pacientus ir darbuotojus, Kelmės rajono savivaldybės mobilaus tyrimų punkto darbuotojus, Vaiko ir
šeimos gerovės centro, Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos
socialinės globos neįgaliųjų vaikų grupės, Kelmės specialiosios mokyklos Dienos socialinės globos
centro darbuotojus, taip pat Aukštelkės socialinės globos namų, Liolių socialinės globos namų,
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro, VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro
gyventojus ir darbuotojus.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A-41
Savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ar įmonių vadovai įpareigoti užtikrinti, kad skiepijamų
nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) darbuotojų, pacientų, globotinių sąrašai būtų sudaryti
griežtai laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakyme
Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ nustatytos skiepijimo vakcina
prioritetinių gyventojų grupių eilės.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A-28 pavesta
Švietimo, kultūros ir sporto skyriui organizuoti norinčių išsitirti Kelmės rajono švietimo įstaigų ir
kitų švietimo teikėjų darbuotojų, turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais,
ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenų, dirbančių
specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turinčių tiesioginį
(nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir
pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas,
asmenų, dirbančių profesinio mokymo įstaigose ir turinčių tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą
su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių
įgūdžių programas, išskyrus darbuotojus, sirgusius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per
pastarąsias 90 dienų ar turinčius teigiamą serologinio antikūnų tyrimo atsakymą per pastarąsias
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60 dienų, ištyrimą greitaisiais serologiniais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“. Ištirta
218 darbuotojų.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-440
įpareigotos organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais
greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
nustatyti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-465
įpareigotos organizuoti, koordinuoti ir vykdyti mokinių savanorišką tyrimą savikontrolei skirtais
greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai)
nustatyti.
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-855
Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
direktorė Lina Balčiūnienė įpareigoti priimti bendrus sprendimus, reikalingus testavimui Kelmės
rajono ugdymo įstaigose vykdyti.
2021 m. iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Klientų aptarnavimo
skyriaus užsakyta 42 116 greitųjų testų „SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test COVID-19“.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų centro vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. V-1022 „Dėl
pavedimo perduoti pulsoksimetrų komplektus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“,
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro 2021 m. gegužės 11 d.
perdavimo–priėmimo aktu Nr. 11113 perduoti pulsoksimetrų komplektai Savivaldybės pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
2020 m. spalio 15 d. įsteigtas Savivaldybės mobilus tyrimų punktas Kaštonų g. 1,
Naudvario k., Kelmės apyl. sen. 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
ir mobilių laboratorinių tyrimų paėmimo komandų sudėtis buvo nustatoma atsižvelgiant į užsikrėtimo
atvejų skaičių.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Savivaldybės mobiliame tyrimų punkte atlikti
4 135 COVID-19 (koronaviruso) molekuliniai PGR tyrimai iš nosiaryklės ir 4 094 greitieji SARSCoV-2 (koronaviruso) antigeno testai.

Savivaldybės mobiliame tyrimų punkte dirbančios komandos
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2021 m. spalio 8 d. Savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje aptartos aktualijos,
susijusios su COVID-19 ligos situacija Kelmės rajone ir gyventojų skiepijimu.

Savivaldybėje vykusi spaudos konferencija
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 asmens sveikatos priežiūros įstaiga, organizuojančia
ir koordinuojančia paslaugų teikimą Savivaldybės teritorijoje.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 12 d. įsakymu patvirtintas
VšĮ Kelmės ligoninėje COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų
lovų su deguonies tiekimo įranga skaičius – 50.
2021 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu VšĮ Kelmės
ligoninėje pradėjo veikti COVID-19 poskyris, kuris įrengtas buvusiose Vaikų ligų skyriaus patalpose.
Suformuotas atskiras personalas. Įsteigtos 25 lovos su deguonies tiekimo įranga.
Gerėjant epidemiologinei situacijai 2021 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu VšĮ Kelmės ligoninėje buvo patvirtinta 21 lova su deguonies tiekimo
įranga.
Blogėjant epidemiologinei situacijai dėl COVID-19 ligos buvo atnaujintos mobilių komandų
paslaugos – komandos turėjo teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas koronaviruso infekcija
sergantiems ir rizikos grupei priklausantiems asmenims jų namuose arba socialinės globos namuose,
kuriuose asmenys gyvena.

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro mobili komanda, teikianti
paslaugas namuose asmenims, sergantiems COVID-19 liga
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Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. A-1219
Savivaldybės vakcinacijos koordinatore paskirta Reda Každailienė, o vakcinaciją Kelmės rajone
organizuojančia įstaiga – VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.
Iš viso 2021 metais gauta 32 510 vakcinų, utilizuotos 374 vakcinos (priežastis – neatvykę
pacientai).
Paskiepyta 27 618 asmenų.

Į Kelmę buvo kelis kartus atvykusi Nacionalinio kraujo centro komanda – norintieji
buvo be išankstinės registracijos vakcinuojami Janssen vakcina

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2021 metais Savivaldybėje teikė 6 viešosios ir
2 privačios įstaigos.
Eil.
Nr.
1.
2.

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos vadovas

Įstaigos adresas

VšĮ Kelmės ligoninė
VšĮ Kelmės rajono pirminės
sveikatos priežiūros centras
VšĮ Kelmės rajono bendrosios
praktikos gydytojų centras
VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ Šaukėnų ambulatorija

Edita Brazienė
Vaiva Krasauskaitė

Nepriklausomybės g. 2, Kelmė
Nepriklausomybės g. 2, Kelmė

Rima Radzevičienė

A. Mackevičiaus g. 10, Kelmė

Vida Pikutienė

6.

VšĮ Kelmės rajono psichikos
sveikatos centras

Rokas Laurinaitis

J. Basanavičiaus g. 6,
Tytuvėnai
Mokyklos g. 4,
Šaukėnai
Vytauto Didžiojo g. 23, 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

3.
4.
5.

Dalė Leliukienė

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikė Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras (Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė, direktorė Lina Balčiūnienė).
Savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-91 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.
Atsižvelgiant į VšĮ Kelmės ligoninės 2021-06-01 raštą „Dėl gydytojų kelionės išlaidų
kompensavimo“, į VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 2021-06-03 prašymą dėl kelionės
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išlaidų kompensavimo, į VšĮ Šaukėnų ambulatorijos 2021-06-08 raštą „Dėl gydytojų kelionės išlaidų
kompensavimo“, parengtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 d.
įsakymas Nr. A-631 ir skirta lėšų:
1. 15 427,50 Eur (penkiolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt septyni Eur 50 cnt) –
viešajai įstaigai Kelmės ligoninei gydytojų kelionės išlaidoms kompensuoti;
2. 2 250,90 Eur (du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt Eur 50 cnt) – viešajai įstaigai
Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui gydytojų kelionės išlaidoms kompensuoti.
3. 252,00 Eur (du šimtai penkiasdešimt du Eur) viešajai įstaigai Šaukėnų ambulatorijai
gydytojų kelionės išlaidoms kompensuoti.
Pinigai buvo pervesti iš Savivaldybės visuomenės sveikatos programos (kodas 5) priemonės
„Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas“ (kodas 5.1.2.5, valstybės funkcija – Kitos
sveikatos priežiūros funkcijos, kodas 07.06.01.02, lėšų šaltinis – savivaldybės biudžeto lėšos, kodas
102) viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBA
Kelmės rajono bendruomenės sveikatos taryba, įgyvendindama Savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių planą, priemones finansavo
atsižvelgdama į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, Kelmės rajono bendruomenės
sveikatos tarybos patvirtintus sveikatinimo veiklos prioritetus bei Savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos rodiklius.
Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-321 patvirtintas Savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių planas.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės
Paplūdimių smėlio ir
maudyklų vandens
mėginių tyrimų dalinis
finansavimas

Lėšos, Eur

2 700,00

2.

Projekto „FAST herojai“
dalinis finansavimas

3 000,00

3.

Pedikuliozės prevencija

300,00

4.

Fizinio aktyvumo
skatinimas

5 000,00

5.

Tuberkuliozės prevencija

1 000,00

6.

Kelmės rajono pradinių
klasių mokinių mokymas
plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje

6 000,00

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos

Savivaldybės administracija;
Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos

Savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto
skyrius;
Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos
Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos
Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos
Aplinkos apsaugos
rėmimo specialiosios
programos lėšos
(3 000 Eur),
savivaldybės biudžeto
lėšos (3 000 Eur)

Kelmės rajono
socialinių paslaugų centras
Savivaldybės administracija
VšĮ Kelmės rajono pirminės
sveikatos priežiūros centras;
Savivaldybės administracija
VšĮ Kelmės profesinio
rengimo centras
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Paplūdimių smėlio ir maudyklų vandens mėginių tyrimų dalinis finansavimas
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-290
patvirtintos Savivaldybės maudyklos ir rekreacinės zonos: Kražantės užtvanka, Giliaus ežeras,
Bridvaišio ežeras, Gauštvinio ežeras, Šaukėnų tvenkinys, Užvenčio tvenkinys, Vėjinės tvenkinys,
Karklėnų ežeras.
Siekdamas 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 2021 m. gegužės–rugsėjo mėn. vykdė Kelmės rajono
maudyklų vandens kokybės stebėseną – rinko ir analizavo bei teikė visuomenei ir seniūnijoms
informaciją apie maudyklų vandens kokybę.
Pedikuliozės prevencija
Kelmės rajono socialinių paslaugų centras vykdė pedikuliozės prevencijos programą.
2021 m. priemonės buvo skirtos 8 šeimoms, t. y. 42 asmenims, iš kurių 26 – vaikai, gyvenantys
socialinę riziką patiriančiose šeimose.
Projekto „FAST herojai“ dalinis finansavimas
Šią programą įgyvendinimo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Tai
edukacinė programa, skirta 5–9 metų amžiaus vaikams. Vaikai mokomi empatijos ir meilės, jiems
suteikiama praktinių gyvybės gelbėjimo žinių. Ugdymas vykdomas taikant skirtingas pedagoginio,
pramoginio ir žaidybinio pobūdžio veiklas, parinktas pagal vaikų amžių.
Programoje dalyvavo rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokiniai, ugdomi pagal
5 pamokų programą apie insulto požymius. Į programą buvo įtraukti ir mokinukų tėvai, seneliai.
Programos lėšomis įsigyta ir išdalinta pratybų sąsiuvinių, plakatų, vokų, laiškų rašymo
priemonių, taip pat skatinamųjų priemonių aktyviausioms klasėms ir mokykloms, atšvaitų ant
kuprinių su FAST herojų atributika.
Tuberkuliozės prevencijos programa
VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendino Tuberkuliozės
prevencijos programą. Programai įgyvendinti skirta 1 000 Eur.
Šioje sveikatos priežiūros įstaigoje yra įsteigtas Savivaldybės DOTS kabinetas, kuriame
bendrosios praktikos slaugytojas teikia DOTS paslaugas. DOTS paslaugos – tai tiesiogiai stebimas
trumpo gydymo kursas (anglų k. – directly observed treatment short course (sutr. DOTS), Pasaulio
sveikatos organizacijos patvirtinta strategija, kurią Pasaulio bankas įvardijo kaip vieną iš ekonomiškai
efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės
gydymo rezultatų.
Skirtos lėšos buvo panaudotos tuberkulioze sergantiems pacientams gydyti ambulatoriškai,
tiesiogiai stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui.
Tuberkulioze sergančiam pacientui pasirinkus gydytis DOTS kabinete, šio kabineto
bendrosios praktikos slaugytojas kiekvieną darbo dieną paduoda tuberkulioze segančiam pacientui
paskirtą kasdienę vaistų dienos dozę ir tiesiogiai stebi bei kontroliuoja, kad vaistai būtų išgeriami, tai
įrašo paciento medicinos dokumentuose.
2021 metais Savivaldybės DOTS kabinete gydėsi 9 pacientai.
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Kelmės rajono pradinių klasių mokinių mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
programa
VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras įgyvendino Kelmės rajono pradinių klasių mokinių
mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje programą, kuri skirta 3–4 klasių mokiniams. Programai
įgyvendinti skirta 6 000 Eur. Programa buvo gyvendinama 2021 m. spalio–gruodžio mėnesiais,
dalyvavo 721 mokinys.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ TINKLO PETVARKA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo
2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XI-72 ir Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m.
kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 4.2.7 papunktyje numatyta Vyriausybės priemonė „priimti Vyriausybės
sprendimą dėl kompetencijos centrų ir regioninio bendradarbiavimo modeliu pagrįsto ASPĮ tinklo
sukūrimo ir reglamentavimo (esamų teisės aktų pakeitimo), atsižvelgiant į demografinių pokyčių
nulemtų paslaugų poreikio vertinimą ir viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatus“.
Siekdama įgyvendinti nurodytą Vyriausybės priemonę, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija inicijuoja sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą.
Reformos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti reikalingi savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų tinklo pokyčiai, drauge ir finansų planavimas šiems pokyčiams įgyvendinti
tinkamai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija reformos tikslus ir uždavinius pristatė
savivaldybių merams, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, kitiems socialiniams partneriams.
2021 m. rugpjūčio 19 d. susitikimo su sveikatos apsaugos ministru A. Dulkiu Kelmėje metu
buvo aptarta Kelmės rajono sveikatos priežiūros įstaigų situacija, diskutuota apie sveikatos priežiūros
įstaigų tinklo pokyčius ir jiems reikalingas investicijas.
2021 m. rugsėjo mėnesį Savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta Savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupė. Darbo grupės posėdžiuose buvo svarstoma
esama sveikatos priežiūros įstaigų situacija, teiktinų paslaugų poreikis, galimybės teikti kokybiškas
ir prieinamas paslaugas Kelmės rajono gyventojams.
2021 m. lapkričio 9 d. vykusiame Kelmės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir rajono
savivaldybės vadovų pasitarime sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, Savivaldybės tarybos Socialinių
klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto nariai buvo supažindinti su Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos raštu dėl planuojamų vykdyti pokyčių ir jiems reikalingų investicijų planavimo.
Šios reformos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti yra reikalingi savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų tinklo pokyčiai ir finansų planavimas šiems pokyčiams tinkamai įgyvendinti.
Siekdama kuo sklandesnių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokyčių ir jiems reikalingų investicijų
suplanavimo bei reformos įgyvendinimo numatytu laiku, Savivaldybės administracija numatė
planuojamus vykdyti pokyčius ir jiems įgyvendinti reikalingas investicijas (2021 m. lapkričio 19 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai buvo pateikta priemonių lentelė apie
planuojamus vykdyti pokyčius ir jiems reikalingų investicijų planavimą).
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Pasitarimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos

SVARBIAUSI PASIEKIMAI
1. Savivaldybės administracijos, gydymo ir kitų įstaigų susitelkimas COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) pandemijai valdyti.
2. Įkurtas Savivaldybės mobilus tyrimų punktas, kad rajono gyventojams būtų patogu atlikti
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ligos nustatymo procedūrą.
3. Įkurtas Vakcinavimo centras, esantis Kelmės kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 73),
sėkmingai vykdė savo veiklą.
4. Sėkmingai įgyvendinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.
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TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS VEIKLA
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;
•
naikinti tarpžinybinius barjerus, didinti empatiją ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu
vaiku, kiekviena šeima.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės Virginijos Čerkauskienės 2021 m.
veiklos rezultatai:
1. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (toliau – TBK) užtikrino šeimoms,
auginančioms vaikus, informacijos prieinamumą apie Kelmės rajone teikiamas paslaugas:
 Savivaldybės interneto puslapyje nuolat atnaujindavo ir papildydavo informaciją apie
Kelmės rajone teikiamas paslaugas vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 parengė skrajutę apie pagalbą vaikams, kurie turi priklausomybę, ir jų įstatyminiams
atstovams ir ją perduos ugdymo įstaigoms, seniūnijoms, socialinės įstaigoms, kad skleistų šią
informaciją vaikams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).
2. TBK vykdė paslaugų poreikio ir prieinamumo stebėseną:
 2021 m. sausio mėn. interneto erdvėje atliko jaunų tėvelių apklausą – siekta išsiaiškinti
jiems trūkstamų paslaugų, mokymų poreikį. Šią apklausą padėjo įvykdyti asociacija „Vaikystės
svajonė“. Informacija apie trūkstamus mokymus pateikta Kelmės švietimo pagalbos tarnybai, Kelmės
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, kad ieškotų galimybių šiuos mokymus organizuoti.
Šios įstaigos, organizuodamos savo veiklą, atsižvelgė į jaunų tėvelių pageidavimus.
 2021-02-23 organizuotas vaiko teisių apsaugos, trūkstamų paslaugų analizės ir
glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame
dalyvavo Savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, Savivaldybės administracijos vadovai,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas ir atstovė, Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus Kelmės rajone patarėja, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro, Kelmės
rajono socialinių paslaugų centro vadovai, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja.
 Trūkstant šeimos mediacijos paslaugos, kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių
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apsaugos skyriaus Kelmės rajone patarėja ieškota galimybių šią paslaugą gauti kitoje savivaldybėje.
Pavyko susitarti su Šiaulių mieste dirbančia mediatore, kuri šiuo metu paslaugas teikia ir Kelmės
rajono šeimoms, auginančioms vaikus.
 2021-09-06 buvo organizuota tarpinstitucinė nuotolinė apskritojo stalo diskusija su
Raseinių krizių centru dėl specializuotos pagalbos vyrams, patekusiems į krizę. Šis krizių centras
kvietė Kelmės rajono įstaigas bendradarbiauti teikiant pagalbą vyrams, patekusiems į krizę, ir siūlė
savo kompleksines paslaugas. Po diskusijos Kelmės rajono socialinių paslaugų centras ir kitos
įstaigos, esant poreikiui, bendradarbiauja su Raseinių krizių centru.
 2021-10-09 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas su Savivaldybės administracijos
vadovais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone patarėja, Savivaldybės
administracijos Socialinės paramos vedėja, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vadovais
dėl nuolatinių globėjų (rūpintojų) paieškos 12 vaikų.
 2021-10-14 Savivaldybės šeimos komisijoje aptartas vaikų kambario poreikis
Savivaldybės administraciniame pastate ir vaikų žaidimų aikštelių atnaujinimo Kelmės mieste
klausimas. Kreiptasi į Savivaldybės tarybą – inicijuotas klausimo dėl vaikų žaidimų aikštelės
Draugystės parke atnaujinimo svarstymas. Planuojama, kad šiame parke atsiras didelė, moderni,
pritaikyta jaunesnio ir vyresnio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė, kur šeimos su vaikais galės
daugiau laiko praleisti gryname ore, kokybiškai ir turiningai leisti laisvalaikį, mokytis bendrauti. Taip
pat aptartas vaikams ir šeimoms trūkstamų paslaugų poreikis.
 2021-10-29 organizuotas pasitarimas su Kelmės rajono socialinių paslaugų centro
socialiniais darbuotojais darbui su šeimomis, atvejo vadybininkais, aptartas švietimo pagalbos,
socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir nustatytas trūkstamų paslaugų poreikis.
 2021-12-21 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl laikinojo globėjo (rūpintojo)
suradimo 7 vaikams.
3. TBK nuolat teikė pagalbą institucijoms, mažino tarpžinybinius barjerus:
 organizuota 14 pasitarimų dėl pagalbos vaikams;
 2021-01-20 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo,
vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo ir koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo.
Pasitarime dalyvavo mokyklų socialiniai pedagogai, atvejo vadybininkai, Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko
teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone atstovas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus atstovas;
 2021-02-02 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas su Globos centro darbuotojais,
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais darbui su šeimomis, atvejo
vadybininkais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone atstovais dėl
glaudesnio bendradarbiavimo organizuojant vaikams, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba),
susitikimus su tėvais;

2021-02-15 organizuotas pasitarimas su ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų
pirmininkais vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo ir koordinuotai teikiamų paslaugų
teikimo klausimais;
 2021-06-11 organizuotas susitikimas su mokyklų socialiniais pedagogais ir Vaiko
gerovės komisijų pirmininkais vaiko minimalios priežiūros priemonės vykdymo ir koordinuotai
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

114
teikiamų paslaugų teikimo klausimais. Aptartos Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonės įstatymo naujovės;
 2021-11-25 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo
teikiant pagalbą vaikams ir šeimoms. Pasitarime dalyvavo ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų
pirmininkai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone patarėja, Kelmės rajono
socialinių paslaugų centro ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro vadovai. Kelmės rajono
socialinių paslaugų centras ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras pristatė šių įstaigų
teikiamas paslaugas;
 2021 m. gruodžio mėnesį su Savivaldybės tarpinstitucine grupe parengtos
rekomendacijos seniūnijų tarpinstitucinių grupių veiklai plėsti;
 pakoreguotas Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo
tvarkos aprašas.
4. TBK vykdė Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko
funkcijas:
 suorganizuota 12 Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžių,
svarstyta 20 klausimų:
 skirtos koordinuotai teikiamos paslaugos 4 vaikams;
 skirtos minimalios priežiūros priemonės 5 vaikams;
 1 vaikui minimali priežiūros priemonė nutraukta, nes įvyko teigiami pokyčiai;
 1 vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 2021 m. kovo mėnesį keistas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar
auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir
kontrolės tvarkos aprašas;
 2021 m. balandžio mėnesį keistas Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisijos darbo reglamentas;
 2021-06-25 organizuotas Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos narių
pasitarimas su Kelmės rajone veikiančiais vaikų dienos centrais, Atviro jaunimo centro darbuotojais
dėl glaudesnio bendradarbiavimo teikiant vaikams minimaliais priežiūros priemones ir koordinuotai
teikiamas paslaugas vaikams ir jų įstatyminiams atstovams;
 2021-10-28 keista Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos sudėtis;
 2021-11-23 suorganizuota Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos
nariams metodinė diena Gruzdžių socializacijos centre.
5. TBK aktyvino prevencinį darbą su vaikais ir šeimomis:
 11 vaikų inicijavo prevencinę pagalbą ugdymo įstaigose;
 2021-01-20 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas nepilnamečių nusikalstamumo
prevencijos klausimais, kuriame dalyvavo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus atstovas, policijos atstovas, probacijos atstovas, TBK, jaunimo reikalų koordinatorė,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone patarėja. Numatytos prevencinės
priemonės vaikų rūkymo klausimais;
 su Savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisija parengtas Narkotikų,
alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje 2021–2023 m. priemonių planas ir Savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimu
Nr. T-238 patvirtintas;
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 2021-09-21 organizuotas tarpinstitucinis pasitarimas su mokyklų socialiniais
pedagogais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone atstovais ir policijos
atstovais nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos klausimais. Aptarti vaikų daromi teisės
pažeidimai, numatytos prevencinės priemonės vaikų teisės pažeidimo prevencijos klausimais;
 2021-10-20 buvo organizuotas pasitarimas su vaikų dienos centrų ir Atviro jaunimo
centro darbuotojais dėl narkotikų, alkoholio ir tabako prevencijos.
6. TBK dalyvavo darbo grupėse:
 dalyvauta atvejo vadybos posėdžiuose – 11;
 dalyvauta koordinuotos pagalbos atvejo vadybos posėdžiuose – 6;
 dalyvauta rengiant vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo ir koordinuotai
teikiamų paslaugų planus vaiko atstovams pagal įstatymą, planų peržiūrose – 7;
 dalyvauta Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose – 3;
 dalyvauta Socialinio būsto komisijos posėdžiuose – 5;
 dalyvauta Savivaldybės šeimos komisijos 1 posėdyje ir vykdytos sekretoriaus funkcijos;
 dalyvauta Savivaldybės narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės komisijos posėdžiuose
ir vykdytos sekretoriaus funkcijos – 3.
7. TBK ruošė dokumentus laikinajai priežiūrai tėvų prašymu nustatyti ir nutraukti:
 parengta įsakymų dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo – 37;
 parengta įsakymų dėl laikinosios priežiūros tėvų prašymu nutraukimo – 21.
8. TBK ruošė dokumentus laikinajai globai (rūpybai) nustatyti:
 parengta įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo – 17;
 parengta įsakymų dėl laikinosios globos (rūpybos) nutraukimo – 8;
 parengta įsakymų dėl gyvenamosios vietos pakeitimo – 10;
 parengta teikimų dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo – 6.
9. TBK dalyvavo:
 3 nuotoliniuose pasitarimuose su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos atstovais minimalios priežiūros priemonės, koordinuotos pagalbos teikimo klausimams
aptarti;
 2021-01-29 nuotoliniame pasitarime su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovais teisės aktų nesuderinamumo problemoms aptarti;
 2021-04-16 nuotoliniame pasitarime su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovais, policijos atstovais
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones skyrimo ir vykdymo klausimams aptarti;
 teikė informaciją Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl Lietuvos Respublikos vaiko
teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atliktų tyrimų, pastabas dėl Laikinosios priežiūros tvarkos
aprašo pakeitimų projekto, metodikų projekto.
TBK pasiūlymai:
1. Siekiant stiprinti specialistų, dirbančių vaiko minimalios priežiūros ir koordinuotai
teikiamų paslaugų srityse, kompetencijas, organizuoti mokymus Savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos nariams, mokyklų Vaiko gerovės komisijų nariams, vaiko minimalios priežiūros
priemones vykdantiems asmenims.
2. Kelmės rajone gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) šiuo metu
trūkstant vaikų ir paauglių psichiatro, šeimos mediacijos specialisto, psichoterapeuto, mobilaus
psichologo paslaugų, ieškoti galimybių šias paslaugas teikti Kelmės rajone.
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CIVILINĖS SAUGOS FUNKCIJOS ĮGYVENDINIMAS RAJONE
Savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas Savivaldybei valstybės perduotą
civilinės saugos organizavimo funkciją ir atsakydamas už civilinės saugos sistemos parengtį rajone,
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijai pritarus, 2021 m. patvirtino Ekstremaliųjų situacijų
prevencijos priemonių planą 2021−2023 metams ir priemones, numatytas pirmaisiais 2021 m.,
įgyvendino 100 proc.
2021 m. buvo suformuota darbo grupė galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos
analizei atlikti ir Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planui atnaujinti (grėsmės nustatytos,
atnaujintos pagrindinės plano dalys, patikslinti duomenys, taip pat numatyti tęstiniai darbai dėl
dokumento atitikties PAGD rekomendacijoms įgyvendinti).
Koordinuota Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos ir Savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų Operacijų centro veikla (atnaujinti duomenys, veiklos nuostatai, suorganizuoti ir įvykdyti 4
planuoti prevenciniai posėdžiai, visi prevenciniai klausimai aptarti paskirstant juos metų ketvirčių
laikotarpiais ir siejant pagal poreikį su ypač skubių klausimų svarstymu, siųsti tobulinti civilinės
saugos žinias – 11 ESK narių, 3 ESOC nariai), organizuotas Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
Operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimo atnaujinimas (vykdyta atsarginių patalpų tinkamumo
veikti ekstremaliosiomis sąlygomis apžiūra, vertinimas, numatyta pagerinti Savivaldybės
ekstremaliųjų situacijų Operacijų centrui reikalingų darbo, apsaugos priemonių kaupimo patalpa,
įsigyti 2 generatoriai elektros tiekimui palaikyti, išgyvenimo inventorius: surenkamos lovos,
miegmaišiai, pripučiamos pagalvės); vykdyti veiksmai, reikalingi Vyriausybės paskelbtos
ekstremaliosios situacijos VESOC sprendimams įgyvendinti (koordinuota ESOC darbo grupių veikla,
susijusi su COVID-19 ligos plitimo prevencinėmis ir realiomis priemonėmis), tuo pačiu metu su
turimomis žmogiškosiomis galimybėmis vykdyta nustatytų reikalavimų įgyvendinimo kontrolė,
teiktos ataskaitos šios srities suinteresuotoms institucijoms. Organizuotos ir įvyko Vyriausybės
nustatyta tvarka Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos tema „Gyventojų evakavimas“.

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų Operacijų centro Informacijos valdymo ir
visuomenės informavimo grupės nariai, Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nariai
(2021 m.)
Aktyviai dalyvauta ir PAGD prie VRM organizuotose valstybės lygio civilinės saugos
funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai
Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ (jų metu buvo pavesta realiai
jungti perspėjimo sirenas įspėjant rajono gyventojus ir teikti informaciją PAGD prie VRM SKS apie
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atliktus veiksmus, apgyvendinimo galimybes, judančių gyventojų srautų nurodyta kryptimi
suvaldymą).

Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
Operacijų centro grupių nariai pratybų metu (2021 m.)
2021 m. organizuotas Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais
(2021 m. vasario 9 d. patvirtinti Savivaldybės gyventojų civilinės ir priešgaisrinės saugos ir
Savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2021 m. grafikai; priemonės įgyvendintos
pagal galimybes, atsižvelgiant į esamą situaciją dėl kontaktinio ribojimo).
Vyriausybės nustatyta tvarka peržiūrėtas ir nustatytas reikiamas kolektyvinės apsaugos
statinių poreikis (Savivaldybės teritorijoje yra numatyti 36 kolektyvinės apsaugos statiniai, iš jų
12 įstaigų, kuriose laikinai būtų galima apgyvendinti evakuotus gyventojus. Įstaigų valdytojai
įpareigoti juos pažymėti specialiuoju ženklu. 2021 m. apskaičiuotas minimalus kolektyvinės
apsaugos statiniuose galimų apsaugoti Savivaldybės gyventojų skaičius rajone – 8 487. 2021 m.
atnaujinta Savivaldybės Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos, Gyventojų kolektyvinės
apsaugos organizavimo grupės sudėtis, patikslinti nuostatai, naujai patvirtintas Savivaldybės
teritorijoje esančių kolektyvinės apsaugos statinių ar patalpų, kurie būtų paruošti priimti evakuotus
gyventojus, sąrašas.
2021 m. III ketvirtį peržiūrėti ir patikslinti gyventojų surinkimo, tarpinių evakavimo,
priėmimo punktų sąrašai); kontroliuota, kaip rajono ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi
civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi šio įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių
teisės aktų reikalavimų (atliktas ir Savivaldybės ESK pristatytas pasirengimo veikti
ekstremaliosiomis sąlygomis vertinimas, pagal nustatytą grafiką įvykdyti planuoti 5 rajono įstaigų,
ūkio subjektų kompleksiniai patikrinimai dėl vykdomos civilinės saugos veiklos atitikties Lietuvos
Respublikos civilinės saugos įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose numatytiems reikalavimams,
patikrinti UAB „Kelmės vanduo“, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės lopšelis-darželis
„Ąžuoliukas“, Kelmės specialioji mokykla, Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla. Visų įstaigų
civilinės saugos būklė įvertinta gerai, surašytos pastebėtų neatitikimų atitaisymo rekomendacijos);
atnaujinta su gretimomis savivaldybėmis sudarytų tarpusavio pagalbos planuose numatyta
informacija; pagal kompetenciją rengtos tvarkos ir priimti, tikslinti Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymai civilinės saugos klausimais (23); nuolatos rinkta informacija iš visų
Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų, reikalinga civilinės saugos
uždaviniams vykdyti, kaupta ir teikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus
nustatyta tvarka pagal turimas galimybes ją teikti esant ekstremaliai situacijai COVID-19 ligos
intensyvaus plitimo laikotarpiu; koordinuoti pagal nustatytą tvarką kiekvieną savaitę vykdomų
gyventojų perspėjimo mobiliosiomis žinutėmis GPIIS sistemos patikros, taip pat turimų gyventojų
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perspėjimo garsinėmis sirenomis techninės priežiūros ir faktiniai patikrinimai pagal patvirtintus
grafikus ir inicijuotas pratybų metu realias patikras. Pagal finansines galimybes organizuotas
inicijuoto turimos garsinės gyventojų perspėjimo sistemos atnaujinimas (įsigytos 2 naujos sirenos,
atitinkančios nustatytus reikalavimus, taip padidintas perspėjamų gyventojų skaičiaus diapazonas);
organizuotas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos
mokymas (tema – evakavimasis iš pastato ekstremaliojo įvykio atveju; organizuota 2 etapais:
Savivaldybės administracijos pastate dirbančiam personalui ir atskirai seniūnijų darbuotojams, iš viso
civilinės saugos mokymuose dalyvavo 183 asmenys).

Akimirka iš civilinės saugos mokymų
(evakuacija iš pastato ekstremaliojo įvykio metu, 2021 m. )
2021 m. organizuotas rajono įstaigų, ūkio subjektų vadovų, žmogaus saugos mokytojų
dalyvavimas PAGD prie VRM UGM Civilinės saugos mokymo centro ir Šiaulių APGV mokymo
kursuose pagal nustatytas mokymų programas (surinkti duomenys, pateiktos paraiškos, apskaita,
pažymėjimus gavo rajono 36 asmenys); besitęsiančios ekstremaliosios situacijos metu vykdytas
Vyriausybės nutarimas dėl apsaugos priemonių (surinkti duomenys ir pagal nustatytą tvarką
paskaičiuotas reikiamas sukaupti savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kurių savininkė ar
dalininkė yra savivaldybė (toliau – savivaldybių ūkio subjektai), apsaugos priemonių atsargų poreikis
mėnesio laikotarpiui, kai sukauptos apsaugos priemonės naudojamos tais atvejais, kai savivaldybių
institucijoms, įstaigoms ir savivaldybių ūkio subjektams nepakanka; taip pat buvo vykdomos
Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos su civilinės saugos
sistemos uždavinių įgyvendinimu susijusios funkcijos.
II. MOBILIZACIJOS IR PILIETINIO PASIPRIEŠINIMO FUNKCIJOS
ĮGYVENDINIMAS RAJONE
Savivaldybės administracijos direktorius, vykdydamas valstybės perduotą Savivaldybei
įgyvendinti funkciją – dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios
šalies paramą, 2021 m. koordinavo reikalingos susistemintos informacijos ir duomenų teikimo
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui procesą, inicijavo kitų priskirtų užduočių
įvykdymą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais šios veiklos klausimais, teikė teisės
aktais numatytų ir įvykdytų pavedimų ketvirčių ataskaitas nustatytu laiku.
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JAUNIMO VEIKLA
Kelmės rajone yra aktyviai veikiančios 7 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos.
2021 m. jaunimo veikloms finansuoti iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 3 000 Eur, iš jų
jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai – 2 800 Eur.
Per 2021 m. buvo paremtos 5 jaunimo projektų iniciatyvos, projektinei veiklai skirta
3 000 Eur. Jaunimo veiklų finansavimo konkursas patvirtintas Savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. A-503 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės jaunimo
veiklų finansavimo konkurso lėšų panaudojimo“. Finansavimas skirtas Kelmės anglų kalbos klubui
„ABC“ projektui „Aš galiu!“ įgyvendinti; Kelmės tinklinio sporto klubui ,,Rūta“ projektui
,,Sportuokime kartu!“ įgyvendinti; Kražių bendruomenei projektui „Muzikos džiunglės“ įgyvendinti;
Kelmės stalo teniso klubui „Topsas“ projektui „Vikrusis kamuoliukas-11“.
Rodikliai
Jaunimo projektams
skirta lėšų ir gauta
paraiškų

2018 m.
6990 Eur
14 paraiškų

2019 m.
3698 Eur
10 paraiškų

2020 m.
3000 Eur
6 paraiškos

2021m.
2800 Eur
5 paraiškos

Paskirstytos lėšos 2021 m.
Eil.
Nr.

Organizacija ir projekto pavadinimas

1. Kelmės anglų kalbos klubui „ABC“ projektui „Aš galiu!“ įgyvendinti

Suma
(Eur)
700

2. Kelmės tinklinio sporto klubui ,,Rūta“ projektui ,,Sportuokime kartu!“ įgyvendinti

700

3. Kražių bendruomenei projektui „Muzikos džiunglės“ įgyvendinti

500

4. Kelmės stalo teniso klubui „Topsas“ projektui „Vikrusis kamuoliukas-11“įgyvendinti
Kelmės rajono Vaiguvos jaunimo bendruomenei „Lyderiai“ projektui „Grožiui ir
5.
sveikatai – du jaunimo savaitgaliai“ įgyvendinti
Iš viso

500
400
2800

2021 m. gegužės 27 d. Kelmės profesinio rengimo centre buvo pristatytos savanorystės
galimybės „Savanorystė – kas tai?“ (nuotolinė diskusija).
2021 m. rugpjūčio 18–20 d. Pajūrio kempinge Kelmės savivaldybės jaunimas dalyvavo
Jaunimo vasaros akademijoje „Kartu mes galim daug!“ Lietuvos jaunimas rinkosi 15-ąjį kartą į
Jaunimo vasaros akademiją. Šio renginio tikslas – suteikti jaunimui žinių, socialinių įgūdžių bei
kompetencijų, reikalingų veiksmingai jaunimo veiklos plėtrai, skatinti bendradarbiavimą tarp regionų
aktyvaus pilietiškumo, dalyvavimo demokratiniame gyvenime, užimtumo, tarptautinio
bendradarbiavimo srityje ir skatinti domėtis naujausiomis technologijomis ir inovacijomis.
Pagrindinė akademijos tema – darnaus vystymosi tikslai.
2021 m. vasario 10 d. ir gruodžio 8 d. suorganizuoti mokymai Jaunimo reikalų tarybos
nariams.
2021-10-12 Užvenčio gimnazijoje kalbėta apie jaunimo politiką, užimtumą, jaunimo
organizacijas, jų veiklą, savanorystę, savanoriškos veiklos galimybes Kelmės rajone.
2021 m. gruodžio 14 d. suorganizuoti jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims
mokymai „Savęs pateikimas ir efektyvus bendravimas. Iškalba, charizma, psichologinės įtakos
technikos“.
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2021 m. gruodžio mėn. vykdyta jaunimo (14–19 m.) apklausa dėl jaunuolių psichologinės ir
fizinės savijautos įsivertinimo. Apklausoje dalyvavo 124 jauni asmenys.
2021 m. gruodžio 20 d. Savivaldybėje vyko informacinis renginys su savanorius
priimančiomis akredituotomis organizacijomis. Organizacijos susitiko su Jaunimo reikalų
departamento projektų ir programų vadove ir SVO Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų
sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ mentore. Į susitikimą buvo pakviestos ir rajone esančios
akredituotos savanorius priimančios organizacijos: Kultūros centro Kelmės jaunimo centro skyrius,
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro
vaikų dienos centras „Parama“, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Tytuvėnų kultūros
centras, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kelmės jaunimo darbo centro atstovai.
2021 m. atliktas jaunimo politikos kokybės vertinimas (toliau – JPKV). Kelmės rajono
savivaldybės 2018–2020 m. jaunimo politikos kokybės vertinimas atliktas vadovaujantis Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 (Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-1 redakcija). Tikslas –
siekti maksimalaus valstybės ir Savivaldybės vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos
srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų
sprendimą, nuolat tobulinti institucinius gebėjimus.
2021 m. gruodžio 27 d. Jaunimo reikalų tarybos nariai lankėsi Kretingoje – aplankė
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąją biblioteką, sužinojo apie jos teikiamas
paslaugas jaunimui, su kolegomis iš Kretingos rajono savivaldybės diskutavo apie kylančius iššūkius
ir sunkumus darbe su jaunimu, atvirų jaunimo centrų, atvirųjų jaunimo erdvių veiklą, mobilųjį darbą
su jaunimu, jaunimo reikalų tarybų veiklą bei dalijosi gerąja patirtimi.
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SENIŪNIJŲ VEIKLA 2021 METAIS

Savivaldybės administracijai priklauso 11 seniūnijų:
1. Kelmės seniūnija.
2. Kelmės apylinkių seniūnija.
3. Kražių seniūnija.
4. Kukečių seniūnija.
5. Liolių seniūnija.
6. Pakražančio seniūnija.
7. Šaukėnų seniūnija.
8. Tytuvėnų seniūnija.
9. Tytuvėnų apylinkių seniūnija.
10. Užvenčio seniūnija.
11. Vaiguvos seniūnija.
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VALDYMO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOSE 2019–
2021 METAIS (TŪKST. EUR)
Iš jų

Eil.
Nr.

Seniūnijos
pavadinimas

1. Kelmės sen.
Kelmės apyl.
2.
sen.
3. Tytuvėnų sen.
Tytuvėnų
4.
apyl. sen.
5. Užvenčio sen.
6. Kražių sen.
7. Šaukėnų sen.
Pakražančio
8.
sen.
9. Liolių sen.
10. Kukečių sen.
11. Vaiguvos sen.
Iš viso:

InformaKomucinių
Ilgalai2019 m. 2020 m. 2021 m. nalinių Ryšių Trans- technolo Materia- Kvalifika- Kitų
liojo turto
prekių ir kio turto
išleista išleista išleista paslau- paslaugų porto
gijų
cijos
gų
paprastojo
paslaugų įsigijiiš viso: iš viso: iš viso:
įsigijimo išlaiky prekių ir
kėlimo
įsigijiremonto
įsigijimo
mo
išlaidos
mas paslaugų
išlaidos
mo
išlaidos
išlaidos išlaidos
įsigijimo
išlaidos
išlaidos

10,6

22,2

11,9

3,9

0,1

1,8

1,6

12,5

16,5

11,8

4,5

0,3

4,6

0,1

14,4

18,3

12,8

1,8

0,3

6,6

1,3

9,8

11,0

8,2

0,1

0,2

4,1

13,7
10,5
14,9

13,7
14,1
17,5

13,3
21,7
13,2

1,0
3,2
3,0

0,3
0,3
0,3

9,1

13,6

8,9

2,0
0,8
1,0
1,0
22,3

12,0
9,0
9,0
125,50

16,0 11,5
14,4 10,6
25,1
6,6
182,4 130,5

0,1

4,4
0,2

2,1

0,4

0,2

1,2

0,8

1,0

0,2

1,8

3,5
9,2
6,3

2,1
1,0
1,1

1,0

0,3

0,5

0,3

3,6
1,9
1,7

0,3

3,7

1,1

0,2

0,2
0,1
0,3
2,7

4,6
2,2
2,6
49,2

1,1
1,7
0,7
12,6

0,9

4,1

1,0

1,5
6,1

1,6
0,3
0,2
0,3
2,0

3,6
3,7
1,7
27,3

1,7
10,3

2021 m. Savivaldybės administracijos seniūnijų valdymo išlaidos sudarė 130,5 tūkst. Eur.
Seniūnijų valdymo išlaidos sumažėjo 51,9 tūkst. Eur, nes 2020 m. sudarė 182,4 tūkst. Eur.
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas (10,3 tūkst. Eur) sudaro:
Kukečių sen. iš viso – 1 741,55 Eur: nešiojamasis kompiuteris Lenovo TP E15 15.6 R-5 su
programine įranga Office Home&Business 2019, jungtis Lenovo USB-C Mini Dock – 1 216,00 Eur,
spausdintuvas Epson EcoTank L14150 spalvotas, Inkjet ir spausdintuvo kabelis GEMBIRD –
525,55 Eur.
Tytuvėnų sen. iš viso – 970,00 Eur: spausdintuvas HP Color Laser MFP M479DN.
Užvenčio sen. iš viso – 1 473,67 Eur: kompiuteris Lenovo TC M75q R-5, programinė įranga
Office Home&Business 2019, Microlab B-77 Speaker, monitorius Samsung S24A400VE.
Kražių sen. – 6 102,27 Eur: kietojo kuro katilas Kalvis – 2 752,75 Eur, šildymo sistemos
remonto ir naujo kietojo kuro katilo įrengimo darbai seniūnijos administraciniame pastate –
2 223,99 Eur, nešiojamasis kompiuteris Lenovo TP E15 15.6 R-5 su programine įranga Office
Home&Business 2019, klaviatūros ir pelės komplektas Lenovo – 1 125,53 Eur.
Valdymo išlaidų skolas (1,1 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen. iš viso – 148,57 Eur: už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas –
20,74 Eur, už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 127,83 Eur.
Vaiguvos sen. iš viso – 71,73 Eur: už kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas – 22,99 Eur,
už komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidas – 48,74 Eur.
Tytuvėnų apyl. sen. iš viso – 183,74 Eur: už transporto išlaikymo ir transporto paslaugų
įsigijimo išlaidas –183,74 Eur.
Šaukėnų sen. iš viso – 140,30 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
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Tytuvėnų sen. iš viso – 260,36 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Kelmės sen. iš viso – 274,28 Eur: už komunalines paslaugas (šildymas ir karšto vandens
sistemų priežiūra).

KOMUNALINIO ŪKIO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOSE 2019–
2021 METAIS (TŪKST. EUR)

Eil.
Nr.

Seniūnijos
pavadinimas

1. Kelmės sen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

2021 metų išlaidos:
Mokėtinos
sumos
kitos
2019 m. 2020 m. 2021 m.
darbo užmokestis
ilgalaikio
2021gatvių transporto prekių ir
ir soc. draudimo
turto
12-31
apšvietimas išlaikymas paslaugų
įmokos
įsigijimas
išlaidos

313,3

335,0 415,3

2,3

152,5

44,6

49,5

66,2

52,8

0,1

13,9

4,3

135,7

258,1 237,7

4,3

96,7

14,3

8,4

51,0

67,3

106,9

117,7 124,8

2,5

51,5

5,0

9,7

43,6

15,0

174,9
103,8
135,0

114,3 136,5
107,8 124,9
103,8 182,4

0,1
0,3

65,7
55,4
62,5

6,3
7,9
5,4

10,2
7,4
4,8

48,0
54,2
46,7

6,3
63,0

65,0

69,3

0,2

35,1

4,3

8,1

33,0

10,5

0,4
0,1

52,7
31,8
17,7
635,5

5,1
2,7
2,1
102,0

6,6
2,2
3,2
91,3

29,5
36,5
18,6
512,6

0,8

91,0

76,0
70,7
94,7
58,8
48,3
73,2
31,9
35,8
41,6
1250,8 1327,0 1574,9

10,3

30,7

116,9

70,6

34,6

233,5

2021 m. Savivaldybės administracijos seniūnijų komunalinio ūkio išlaidos sudarė
1574,9 tūkst. Eur. Seniūnijų komunalinio ūkio išlaidos padidėjo 247,9 tūkst. Eur, nes 2020 m. sudarė
1327 tūkst. Eur.
Kitų prekių ir paslaugų išlaidas sudaro: ryšių paslaugos, komunalinių reikmenų
įsigijimas, vandentiekis ir kanalizacija, ilgalaikio turto remontas, gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis
(gatvių apšvietimo įrenginių priežiūra ir remontas, sniego valymas, šiukšlių vežimas, pakelių
šienavimas, medžių kirtimas, parkų, kapinių priežiūra ir kiti darbai).
Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas (233,5 tūkst. Eur) sudaro:
Tytuvėnų apyl. sen. iš viso – 15 002,37 Eur: įrengta pralaida 6 m – 1 210 Eur, sutvarkytas
Budraičių bendruomenės pastato fasadas – 6 795,31 Eur, atliktas Budraičių vaikų dienos centro
patalpų remontas – 4 997,06 Eur, įrengtas buitinių nuotekų vamzdynas Parko g. 3, Johampolio k. –
2 000 Eur.
Tytuvėnų sen. iš viso – 67 305,49 Eur: Tytuvėnų m. Giliaus ežero paplūdimio aikštelės
remonto darbai (dangos keitimas, įvažiavimo žmonėms su negalia įrengimas) – 11 999,62 Eur, sporto
aikštyno su taku, susisiekimo komunikacijų ir kitos paskirties statinių statyba prie Bridvaišio ežero,
Aušros g. 16 – 2 420,00 Eur, atliktas pastato, esančio Paparčių g. 20, Tytuvėnų m., remontas –
51 185,87 Eur, įsigytos krūmapjovės STIHL FS 460 C-EM, 2 vnt. – 1 700,00 Eur.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

124
Šaukėnų sen. iš viso – 62 953,96 Eur: fotovoltinės saulės elektrinės įrengimas ant Šaukėnų
seniūnijos pastato stogo – 3 499,99 Eur; ratinis traktorius Zetor Major CL 80 – 39 998,97 Eur,
socialinio būsto, esančio Mokyklos g. 7-2, Lykšilio k., Šaukėnų sen., remontas – 10 599,00 Eur;
socialinio būsto, esančio Dubėnų g. 8-2, Dubėnų k., Šaukėnų sen., remontas – 8 856,00 Eur.
Pakražančio sen. iš viso –10 531,39 Eur: krūmapjovės Husqvarna 545FR (2 vnt.) –
1 598,00 Eur, grandininis pjūklas Husqvarna 550XP – 801,00 Eur, Pakražančio k. Kražantės g.
apšvietimo tinklo įrengimo darbai – 4 133,39 Eur, sodo vejos traktoriukas Al-ko T20-105,6 HD-V2 –
3 999,00 Eur.
Užvenčio sen. iš viso – 6 292,00 Eur: šlaitinis smulkintuvas (mulčeris) GIRAFFA L RH 190.
Kelmės sen. iš viso – 70 611,92 Eur: Draugystės parko takų ir stadiono Kelmės mieste
apšvietimo įrengimo darbai – 53 792,92 Eur, nulinio apsisukimo vejapjovė KUBOTA ZD121160R –
16 819,00 Eur.
Liolių sen. iš viso – 849,00 Eur: krūmapjovė 545RX.
Komunalinio ūkio išlaidų skolas (10,3 tūkst. Eur) sudaro:
Kelmės apyl. sen. iš viso 70,31 Eur: už komunalines paslaugas.
Tytuvėnų apyl. sen. iš viso 2 547,84 Eur: už komunalines paslaugas – 1 904,83 Eur (elektros
energijos tiekimas), už transporto išlaidas –539,56 Eur, už atsargines dalis – 103,45 Eur.
Tytuvėnų sen. iš viso –4 363,32 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Kražių sen. iš viso – 260,94 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Šaukėnų sen. iš viso – 0,06 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Užvenčio sen. iš viso – 79,76 Eur: už komunalines paslaugas – 79,76 Eur.
Kukečių sen. iš viso – 53,46 Eur: komunalines paslaugas – 16,24 Eur, transporto išlaidos –
37,22 Eur.
Liolių sen. iš viso – 373,87 Eur: už komunalines paslaugas.
Kelmės sen. iš viso – 2 257,60 Eur: už transporto išlaidas – 1 898,74 Eur, už komunalines
paslaugas – 353,48 Eur, informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 5,38 Eur.
Pakražančio sen. iš viso – 210,99 Eur: už komunalines paslaugas (elektros energiją).
Vaiguvos sen. iš viso – 48,74 Eur: už komunalines paslaugas.
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KELMĖS SENIŪNIJA

KELMĖS SENIŪNIJOS VEIKLA
1. Statistiniai duomenys
Kelmės seniūnijos plotas – 875,24 ha. 2022 m. sausio 1 d. Kelmės seniūnijoje gyvenamąją
vietą buvo deklaravę 7 836 asmenys (145 mažiau negu 2021 m. sausio 1 d.). Gyventojų mažėjimas
susijęs tiek su emigracija, tiek su natūraliu gyventojų skaičiaus mažėjimu, nes per praėjusius metus
gimė tik 64 kūdikiai, o mirė 145 asmenys. Iš viso 2021 m. Kelmės kapinėse palaidoti 292 žmonės
(13 iš jų – kolumbariume).
2. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų dokumentų
išdavimas ir notariniai veiksmai
2021 m. Kelmės mieste buvo užpildyta 500 atvykimo deklaracijų ir 46 išvykimo
deklaracijos, išduotos 293 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, priimti 26 sprendimai dėl
deklaravimo duomenų pakeitimo. Buvo patvirtinta 30 prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitą, išduota 21 pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą. Išduotos 6 pažymos gyvenamųjų patalpų savininkams, 79 pažymos apie šeimos
sudėtį.
3. Leidimų išdavimas
Kelmės seniūnija, vykdydama tiesiogines ir valstybės perduotas funkcijas, 2021 m. išdavė
66 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)
199 kartus, išduota 12 charakteristikų.
4. Socialinės pašalpos
2021 m. Kelmės seniūnijos socialinių pašalpų skirstymo komisija 284 šeimoms skyrė
socialines pašalpas. Šioms šeimoms išmokėta 370,7 tūkst. Eur.
Už pašalpas 2021 m. Kelmės seniūnijoje 147 asmenys savanoriškai talkininkavo: tvarkė
aplinką, rinko šiukšles, kasė sniegą, dirbo kitus darbus, kuriems atlikti nereikia kvalifikacinių
gebėjimų.
5. Komunalinis ūkis
2021 m. Kelmės seniūnijai su papildomomis lėšomis buvo skirta 108,1 tūkst. Eur.
Transportui išlaikyti panaudota 30,7 tūkst. Eur.
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Ilgalaikiam turtui įsigyti išleista 16,8 tūkst. Eur, buvo pirkta nulinio apsisukimo greitaeigė
žoliapjovė.
Kalėdinės eglės ir šventiniam miesto papuošimui išleista 13,0 tūkst. Eur.
Už 2020 metų apdovanojimą „Seniūnijos metų darbas“ buvo gauta 5,00 tūkst. Eur, už šias
lėšas Draugystės parke įrengta pavėsinė.

Draugystės parko pavėsinė

2021 m. gruodžio 10 d. Kelmėje įžiebta Kalėdų eglė

6. Gatvių apšvietimas
2021 m. seniūnija gatvėms apšviesti išleido 73,7 tūkst. Eur, iš jų 45,0 tūkst. Eur sumokėta
už elektros energiją ir 9,6 tūkst. Eur už apšvietimo tinklų remontą ir eksploataciją.
Iš gatvių apšvietimo programos už 18,5 tūkst. Eur įrengtas tako per Draugystės parką iki
kolektyvinių sodų apšvietimas. Taip pat seniūnijai buvo skirti 45,0 tūkst. Eur Draugystės parkui ir
stadionui apšviesti. 2021 metais panaudoti 36,0 tūkst. Eur. Šiuo metu projektas įvykdytas.

Įrengtas Draugystės parko ir stadiono apšvietimas

7. Kelių transporto ir plėtros programa
2021 metais Kelių plėtros ir priežiūros programai vykdyti buvo skirta 5,6 tūkst. Eur, didžioji
lėšų dalis išleista druskos, smėlio ir druskos mišiniui įsigyti. Už 0,5 tūkst. Eur buvo išvalyti paviršinio
vandens nubėgimo kanalai Lauko ir J. Janonio gatvėse.
13%
22%
18%
47%
transporto išlaikymas
gatvių apšvietimas
kitos prekės ir paslaugos
Draugystės parko takų ir stadiono Kelmės m. apšvietimo įrengimas

Komunalinio ūkio ir gatvių apšvietimo išlaidos, proc.
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8. Kelių priežiūros ir plėtros programa
Kelmės seniūnijai 2021 metais buvo skirti 548 tūkst. Eur iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšų.
Atlikti darbai:
 Mindaugo g. kapitalinis remontas už 73,2 tūkst. Eur;
 Sporto g. kapitalinis remontas už 97,8 tūkst. Eur;
 Vyšnių g. kapitalinis remontas už 114,0 tūkst. Eur;
 Pėsčiųjų tilto per Kražantės upę kapitalinis remontas už 79,5 tūkst. Eur;
 Pradėtas Žvilgių g. kapitalinis remontas;
 Atnaujintos asfalto dangos Dariaus ir Girėno, Algirdo, Pabalio, Prūdo, Nemakščių
gatvėse 4 cm storio asfalto sluoksniu.

Pėsčiųjų tiltas per Kražantės upę po kapitalinio remonto

9. Kitos programos
2021 m. administravimui ir valdymui vykdyti išleista 11,9 tūkst. Eur. Transportui išlaikyti
išleista 1,8 tūkst. Eur. Likusios lėšos išleistos administraciniam pastatui išlaikyti: šildyti, apšviesti,
patalpoms valyti.
Iš atliekų tvarkymo lėšų 10,0 tūkst. Eur išleisti atliekoms išvežti iš kapinių ir sniegui valyti.
Vaizdo stebėjimo kamerų duomenims pirkti išleista 6,6 tūkst. Eur.
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninei veiklai remti išleista 1,2 tūkst. Eur.
Per dvi Darbo rinkos programas 2021 metais išleista 22,8 tūkst. Eur. Įdarbinti įvairiai laiko
trukmei (nuo 1 mėn. iki 6 mėn.) 9 žmonės.
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KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJA

KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
2021 m. seniūnijos savarankiškoms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti
seniūnijai skirta 106,2 tūkst. Eur, iš jų :
1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 43,4 tūkst. Eur;
2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 301,4 tūkst. Eur;
3. Biudžetinių įstaigų įplaukos ir deleguotų funkcijų vykdymas – 0,2 tūkst. Eur;
4. Viešųjų darbų programa – 4144,0 tūkst. Eur.
Asignavimai buvo formuojami ir vykdomi vadovaujantis programomis, kurias seniūnija
vykdė.
1. Per 2021 metus organizuojama ir kontroliuojama savivaldybės vietinės reikšmės kelių,
bendrojo naudojimo teritorijų, senkapių valymas ir priežiūra, gatvių apšvietimas, socialinių būstų
administravimo ir kita veikla:
1.1. Kelių priežiūros darbai:
1.1.1. Asfalto dangos išdaužų įrengimas Naudvario k. Kaštonų g., Liepų g (34 m2) – 867 Eur;
1.1.2. Kelių su žvyro danga priežiūra (žvyravimo darbai) (3506 m3) – 46 280 Eur;
1.1.3. Kelių lyginimas autogreideriu (114 km) – 11516 Eur;
1.1.4. Kelių su žvyro danga priežiūra (dangos lyginimas ir atnaujinimas 0/32 mm frakcijos
skalda) Verpenos k. Pamiškės g. – 10 001,10 Eur;
1.1.5. Kelio „Kelias 2103–Vaidžiai-Minergiai“ Kea-13 kapitalinis remontas – 230 789 Eur;
1.2. Atlikti kelių kadastriniai matavimai;
1.3. Prižiūrimų 10 gyvenviečių gatvių apšvietimo išlaidos – 5 532 Eur;
1.4. Sniego valymas – 15 118 Eur;
1.5. Žaliųjų plotų (parkų, senųjų kaimo kapinaičių, pakelių) priežiūros darbai – 3 817 Eur;
1.6. Įsigyta kelių priežiūrai smėlio ir druskos mišinio – 309 Eur;
1.7. Atliktas socialinio būsto Graužikų k. remontas – 4971 Eur.
2. Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje:
2.1. Per 2021 metus buvo įdarbinti dirbti viešuosius darbus 2 asmenys po 4 mėn. ir 1 asmuo
2 mėn.;
2.2. Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 50 socialines pašalpas gaunančių
asmenų (sudarytos 84 sutartys visuomenei naudingiems darbams atlikti).
3. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo
ir paramos būdų:
3.1. 247 prašymai socialinei pašalpai gauti;
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3.2. 51 prašymas vienkartinėms pašalpom gauti, iš jų – 6 gimus vaikui;
3.3. 60 prašymų išmokai vaikui gauti;
3.4. 29 prašymų globos (rūpybos) išmokai gauti;
3.5. 4 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti;
3.6. 27 prašymai socialinei paramai mokiniams gauti;
3.7. 81 prašymas kompensacijoms kietajam kurui įsigyti;
3.8. 40 prašymų ES paramą maisto produktais gauti;
3.9. 13 prašymų socialinėms paslaugoms gauti;
3.10. surašyta 328 buities tyrimo aktai socialinei paramai gauti;
3.11.
užpildyti 42 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. 2021 m. seniūnijoje gyveno 3 socialinę riziką patirianti šeima, kurioje auga
7 nepilnamečiai vaikai.
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, 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. Per
praėjusius metus bendruomenės rengė įvairias, jau tapusias tradicinėmis, šventes. Žymiausios iš jų:
Užgavėnių šventė Šalteniuose, Onos vardinių šventė Verpenoje.
6. Susirašinėjimas su Savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos klausimais:
6.1. Seniūnijoje parengtas 91 raštas, susirašinėjant su Savivaldybės skyriais ir institucijomis
veiklos klausimais;
6.2. Išduota 61 pažyma 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 127 notariniai veiksmai.
8. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos
Dėl 2021 metais šalyje grėsmę kėlusio viruso COVID-19 ir dėl to skelbiamų gyventojų
judėjimo ir kontaktavimo suvaržymų, seniūnijoje per 2021 metus atsisakyta organizuoti gyventojų
susirinkimus bei susitikimus su Savivaldybės meru, administracijos atsakingais darbuotojais, tarybos
nariais. Suorganizuota 12 komisijos posėdžių dėl socialinių pašalpų mokėjimo svarstymo, dalis vyko
nuotoliniu būdu.
9. Žemės ūkis:
9.1. užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 378;
9.2. papildomų dokumentų susijusių su deklaracijomis – 25;
9.3. valdų atnaujinimas ir registravimas – 558;
9.4. ūkininkų ūkių registrų atnaujinimas – 264;
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9.5. apklausti 25 ūkininkai, deklaravę daugiau kaip 50 ha žemės grūdinių augalų, ir pateiktos
7 statistinės ataskaitos apie derliaus nuėmimo eigą;
9.6. konsultuota įvairiais klausimais dėl KPP programų, išmokų dydžių – 84;
9.7. patenkinti prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 22;
9.8. išdalinti valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimai – 20;
9.9. elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 3407;
9.10. ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų bandą –
265;
9.11. panaudos ir nuomos sutarčių užpildymas pranešėjui prašant – 13.
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. išduotos 136 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
10.2. užpildytos 24 gyvenamosios vietos deklaracijos išvykstant iš Lietuvos Respublikos
(10 pateikta seniūnijoje, 14 – internetu);
10.3. užpildytos 145 gyvenamosios vietos deklaracijos atvykus gyventi į Lietuvos
Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą;
10.4. išduota 12 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
10.5. išduotos 38 pažymos gyvenamųjų pastatų savininkams;
10.6. priimta 17 prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.
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KRAŽIŲ SENIŪNIJA

KRAŽIŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
Seniūnijos savarankiškosioms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti 2021 m.
seniūnijai skirta 103 tūkst. Eur, iš jų:
1. Kelių transporto plėtros, kontrolės ir priežiūros lėšos – 9,5 tūkst. Eur;
2. Komunalinio ūkio plėtros lėšos – 11 tūkst. Eur;
3. Gatvių apšvietimo lėšos – 14,3 tūkst. Eur;
4. Atliekų tvarkymo lėšos – 7,7 tūkst. Eur;
5. Kamerų išlaikymo lėšos – 1,2 tūkst. Eur;
6. Kultūrinės ir meninės veiklos lėšos – 0,3 tūkst. Eur;
7. Seniūnijos išlaikymo lėšos – 16 tūkst. Eur;
8. Socialinių būstų remonto lėšos – 4,9 tūkst. Eur;
9. Viešųjų darbų vykdymo lėšos – 17,5 tūkst. Eur;
10. Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo lėšos – 7,1 tūkst. Eur;
11. Įsigytas lengvasis automobilis – 21,9 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 2021 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2133 gyventojai. Kaip ir visoje
Lietuvoje, Kražių seniūnijoje pastebimas neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis – gyventojų
mirtingumas viršija gimstamumą, visuomenė senėja, jaunos šeimos sudaro tik nedidelę gyventojų
dalį, didesnė gyventojų dalis – senyvo amžiaus asmenys. Per 2021 metus mirė 75 gyventojai,
naujagimių registruota tik 9.
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Gyventojų skaičiaus pokytis Kražių seniūnijoje
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Gyventojų skaičius vis mažėja. Kasmet seniūnija praranda vis didesnį gyventojų skaičių.
Nuo 2017 metų didžiausias seniūnijoje gyventojų skaičiaus sumažėjimas pastebėtas 2019 metais –
134 gyventojais mažiau, per 2021 metus seniūnijoje deklaravusių savo gyvenamąją vietą sumažėjo
67 gyventojais. Priežastys – jaunimo emigracija, mažas gimstamumas. Tai lemia, kad seniūnijos
teritorijoje atsiranda vis daugiau tuščių vienkiemių, retėja gretos miesteliuose bei kaimuose.
Kultūra, švietimas, verslas
Kražių seniūnija yra išskirtinė tuo, kad turi Kražius – vieną seniausių Žemaitijos miestelių,
žymų savo turtinga istorija, buvusį reikšmingu švietimo ir religinio gyvenimo centru. Seniūnijos
kraštovaizdis, susiformavęs kalvotas reljefas nuostabus. 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 2021 metais veikė Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Pašilės mišri
ikimokyklinio ugdymo grupė, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, muziejus ir biblioteka,
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. 2021 m. savo veiklą sustabdė Karklėnų medicinos punktas.
Kražių seniūnijai būdinga agrarinė visuomenė – seniūnijoje yra registruoti 365 ūkininkų
ūkiai. Be ūkinės veiklos, seniūnijoje yra įsikūrusios šios įmonės: UAB ,,Evirmedas“ – metalo
supirkimo ir žemės kasimo darbus atliekanti įmonė, IĮ ,,Vaigupė“ – parduotuvės Petrališkės ir
Butkiškės kaime, Kražiuose įsikūrusios kavinės – MB „Niderita“ ir „Kražita“, Vidmanto Patlabos
ūkis – kaimo turizmo sodyba „Gorainių dvaras“, asociacija ,,Medžiokalnio pasaga“. 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. Įvertinti šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, poreikiai ir pateikti Savivaldybės
administracijai siūlymai dėl socialinės paramos skyrimo:
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

133
1.1. priimta 19 prašymų aprūpinti neįgalius asmenis specialiomis pagalbos priemonėmis;
1.2. surašyti 423 buities tyrimo aktai;
1.3. įvyko 12 posėdžių socialinės paramos klausimams spręsti, kurių metu svarstyti 239
socialinės paramos gavėjai;
1.4. surašytos 239 rekomendacijos dėl socialinės pašalpos skyrimo;
1.5. surašyti 36 socialinių paslaugų teikimo kokybės įvertinimo aktai;
1.6. išrašytas 131 siuntimas visuomenei naudingai veiklai atlikti;
1.7. priimta 130 prašymų 252 asmenims gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo paramą.
Socialinės paslaugos, pagalba namuose 2021 m. buvo teikiama 23 asmenims, su jais dirbo 4
Kelmės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojų padėjėjai. Be to, ištisus metus seniūnija,
pasitelkdama asmenis, atliekančius visuomenei naudingus darbus, teikė socialines paslaugas
vienišiems seneliams ir socialiai remtiniems asmenims.
2021 metais įvyko keturi 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 8 asmenis ir
šeimas. Per 2021 metus Kražių seniūnijoje suorganizuotas vienas iš Europos labdaros fondų gautomis
lėšomis finansuojamas seminaras – užsiėmimas, skirtas labiausiai nepasiturintiems, socialinių ir kitų
įgūdžių stokojantiems seniūnijos gyventojams. Seminare dalyvavo 10 moterų. Bendradarbiaujant su
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru buvo suorganizuoti du susitikimai su
psichologe ir kineziterapeute, dalyvavo 20 vyresnio amžiaus asmenų. Kelmės rajono
bendruomeniniuose šeimos namuose psichologai teikė individualias konsultacijas kontaktiniu būdu
bei vyko konsultacijos ir paskaitos nuotoliniu būdu. Jų metu buvo padedama šeimoms ir asmenims,
turintiems psichologinių problemų, patiriantiems psichosocialinę įtampą, stokojantiems pozityvios
tėvystės įgūdžių.
Per metus įvairiais socialiniais klausimais informuota, konsultuota tarpininkaujant žodžiu,
telefonu ar atstovaujant tiesiogiai. Bendradarbiauta su seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais,
ugdymo / mokymo, sveikatos priežiūros įstaigomis, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuru, Liolių socialinės globos namų dienos centru, Tytuvėnų jaunimo mokykla, Telšių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, Respublikiniu
priklausomybės ligų centru, Kelmės neįgaliųjų draugija, Kelmės aklųjų ir silpnaregių centru, Šiaulių
kurčiųjų reabilitacijos centru, Kelmės rajono psichikos sveikatos centru, Tauragės moters užimtumo
ir informacijos centro Specializuotos kompleksinės pagalbos centru. Buvo vykdomos socialinėskultūrinės paslaugos.
Kalėdiniu laikotarpiu buvo paruošta ir išdalinta 20 kalėdinių dovanėlių vienišiems
seneliams. Pasveikinti 7 seneliai, kuriems suėjo 90 metų, ir 2 senelės, kurioms suėjo 95 metai.
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. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos 2021 m. buvo
teikiamos 16 patiriančių socialinę riziką šeimų, kuriose augo 28 nepilnamečiai vaikai. Su šiomis
šeimomis dirbo du Kelmės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis;
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2.2. 2 vaikai iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, kuriems nustatyta laikinoji globa,
globojami Vijurkų vaiko ir šeimos gerovės centre, 2 vaikai auga pas globėjus;
2.3. 2 vaikams, augantiems šeimose, su kuriomis dirbamas socialinis darbas, organizuotas
aprūpinimas mokymuisi reikalingomis priemonėmis.
Teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas socialinę riziką
patiriančioms šeimoms, bendradarbiaujama su VVTAĮT prie SADM Šiaulių apskrities Vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistais Kelmės rajone, ugdymo / mokymo, sveikatos priežiūros įstaigomis,
Kražių seniūnijos bendruomenėmis, seniūnaičiais, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelmės rajono policijos komisariatu, Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro
Specializuotos kompleksinės pagalbos centru, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore,
Kelmės rajono bendruomeniniais šeimos namais, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru,
Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Kelmės rajono psichikos sveikatos centru,
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kelmės
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Respublikiniu priklausomybės ligų centru.
3. Įgyvendinant seniūnijos gyventojų užimtumo programas per 2021 metus dirbti
viešuosius darbus buvo įdarbinti 9 asmenys. Visuomenei naudingus darbus už gaunamas pašalpas
seniūnijoje dirbo 47 asmenys (sudaryta 121 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis). Į
pagalbą skirstant ir prižiūrint darbus pasitelkiami seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai.
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 dėl pandemijos 2021 metais švenčių suorganizuota mažiau nei įprastai:
Užgavėnės, Joninės, Petrinės, Oninės šventės, Kražių festivalis.
2021 metais Kražiuose įvyko 16-asis Kražių festivalis, kurio metu Kražių seniūnija
organizavo prekybą miestelyje bei svečių priėmimą. Kražių festivalio metu buvo organizuojama
edukacinė teatro stovykla ,,Collegium“. Taip pat Kražių festivalio metu vyko Baltijos šalių galiūnų
čempionatas.
2021 m. rugpjūčio 14 d. pirmą kartą Kelmės rajone, Kražiuose, Vėjinės tvenkinyje,
įvyko ,,Drakono valčių festivalis“ – unikalus sporto renginys, kuris į Kražius subūrė gausų būrį
dalyvių, žiūrovų. Šis festivalis Lietuvoje yra didžiausias komandų renginys, kadangi vieną komandą
sudaro iki 12 žmonių: 10 irkluotojų, būgnininkas ir vairininkas. Kražiuose dalyvavo 10 komandų.
Festivalis nuskambėjo kaip vienas įsimintiniausių sportinių renginių Kelmės rajone, todėl Kražių
seniūnija tapo Savivaldybės nominacijos ,,Metų darbas“ pirmosios vietos laimėtoja.
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. Bukantiškės kelyje, kelyje Pašilė–Karklėnai–Severėnai atlikti 2 km ruožo remonto
darbai – 1,6 tūkst. Eur; vykdyti kitų kelių bei gatvių remontas ir priežiūra, įsigyta šalto asfalto ir
skaldos už 2,3 tūkst. Eur;
5.2. Remontuoti socialiniai būstai – mediniai langai pakeisti plastikiniais 5 vnt., įstatyti
3 vnt. šarvuotų durų, atlikti kiti smulkūs remonto darbai – 4,9 tūkst. Eur;
5.3. Gėlėmis apsodinti Kražių miestelio skverai – 0,09 tūkst. Eur;
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5.4. Apgenėti medžiai Karklėnų ir Kražių civilinėse kapinėse;
5.5. Žvyruojami keliai žvyru iš seniūnijos karjerų;
5.6. Sutvarkytos teritorijos aplink rezistencines ir kitas žymias vietas, paminklus;
5.7. Socialinio darbuotojo funkcijoms įgyvendinti nupirktas kompiuteris su priklausiniais –
1,1 tūkst. Eur;
5.8. Remontuotas tarnybinis automobilis SUBARU FORESTER ir įsigytos 2 padangos–
1,2 tūkst. Eur;
5.9. Remontuotas tarnybinis automobilis MAZDA CX7 – 3,7 tūkst. Eur;
5.10. Įsigytas naujas tarnybinis automobilis SUBARU XV – 21,99 tūkst. Eur;
5.11. Seniūnijos administraciniame pastate pastatytas naujas kuro katilas ir sutvarkyta
šildymo sistema – 4,9 tūkst. Eur;
5.12. Tvarkyti ir prižiūrėti parkai, skverai, paplūdimiai ir kitos viešosios vietos;
5.13. Prižiūrėtos civilinės žydų kapinės.
Be visų minėtų darbų, pasitelkiant visuomenei naudingą veiklą atliekančius asmenis ir
viešųjų darbų darbininkus, seniūnijoje nuolat valomi nuo šiukšlių ir sniego šaligatviai ir gatvės,
šienaujami skverai ir parkai, valomos nuo šiukšlių ir krūmų pakelės, 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, tvarkomi apleisti kapai
seniūnijos kapinėse.
6. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas,
kitų pažymų gyventojams išdavimas:
6.1. 2021 metais 72 asmenys deklaravo atvykimą arba gyvenamosios vietos pasikeitimą
Lietuvos Respublikoje;
6.2. 2 asmenys deklaravo išvykimą į užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių
laikotarpiui;
6.3. Išduotos 89 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
6.4. Priimtas 31 prašymas ir sprendimas dėl deklaravimo duomenų keitimo, taisymo ar
naikinimo;
6.5. Išduotos 15 pažymų apie įtraukimą į Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6.6. Išduotos 69 pažymos patalpų savininkams ar bendraturčiams;
6.6. Išduotos 72 pažymos apie šeimos sudėtį, pažymų, skirtų VĮ Registrų centrui dėl pastatų
įteisinimo ir kitus faktinius duomenis patvirtinančių pažymų.
7. Susirašinėjimas su Savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos klausimais, išduoti
leidimai laidoti, prekiauti ir kasinėti:
7.1. Paruošta 170 raštų Savivaldybei ir kitoms institucijoms;
7.2. Išduoti 75 leidimai laidoti seniūnijos kapinėse;
7.3. Išduoti 99 leidimai prekiauti viešose vietose;
7.4. Išduota 13 leidimų organizuoti renginį.
8. Notariato nustatyta tvarka neatlygintinai atliekami notariniai veiksmai:
8.1. užregistruoti 107 notariniai veiksmai.
9. Žemės ūkis:
9.1. Užpildytos 467 žemės ūkio deklaracijos;
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9.2. Paruošta 60 papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis;
9.3. Atnaujinta ir įregistruota 650 valdų;
9.4. Apklausta 10 grūdinių kultūrų augintojų ir pateiktos 5 statistinės ataskaitos apie derliaus
nuėmimo eigą, grūdų laikymą sandėliuose ir pardavimą nuo 2021 m. rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 15 d.;
9.5. Konsultuota 295 kartus įvairiais klausimais, susijusiais su KPP programomis, išmokų
dydžiais;
9.6. Patenkinti 222 prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo;
9.7. Surašyta 15 raštų NMA, VIC ir ŽŪM;
9.8. Elektroniniu būdu įbraižyti 5 504 laukai;
9.9. Ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas) – 107 pranešimai apie ūkinių gyvūnų
bandą.
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KUKEČIŲ SENIŪNIJA

KUKEČIŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
2021 m. seniūnijos savarankiškoms ir valstybės perduotoms funkcijoms įgyvendinti
seniūnijai skirta 134,11 tūkst. Eur, iš jų:
1. Savivaldybės biudžeto lėšos – 40,5 tūkst. Eur;
2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 80,74 tūkst. Eur;
3. Biudžetinių įstaigų įplaukos ir deleguotų funkcijų vykdymas – 0,375 tūkst. Eur;
4. Viešųjų darbų programa – 12,5 tūkst. Eur.
Asignavimai buvo formuojami ir vykdomi vadovaujantis programomis, kurias seniūnija
vykdė.
1. Per 2021 metus organizuojama ir kontroliuojama Savivaldybės vietinės reikšmės kelių,
bendrojo naudojimo teritorijų, senkapių valymas ir priežiūra, gatvių apšvietimas, socialinių būstų
administravimo ir kita veikla:
1.1. Kelių priežiūros darbai:
1.1.1. Asfalto dangos išdaužų įrengimas (345 m2) – 8 815 Eur;
1.1.2. Kelių su žvyro danga priežiūra (žvyravimo darbai) (2241 m3) – 30 478 Eur;
1.1.3. Kelių lyginimas autogreideriu (113 km) – 9 887 Eur;
1.1.4. Asfaltbetonio dangos atnaujinimas Kukečių gyv. Aukštaičių g. – 13 673 Eur;
1.1.5. Asfalto sluoksnio įrengimas (500 m2 ) – 9 895 Eur;
1.2. Atlikti kelių kadastriniai matavimai;
1.3. Prižiūrimų 11 gyvenviečių gatvių apšvietimo išlaidos – 3 900 Eur;
1.4. Sniego valymas – 10 757 Eur;
1.5. Žaliųjų plotų (parkų, senųjų kaimo kapinaičių, pakelių, Burbaičių piliakalnio (37,5 ha)
priežiūros darbai – 6 050 Eur;
1.6. Įsigyta saugaus eismo priemonių, pralaidų – 799 Eur.
2. Įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje:
2.1. Per 2021 metus buvo įdarbinti atlikti viešuosius darbus 7 asmenys.
2.2. Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 49 socialines pašalpas gaunantys
asmenys (sudarytos 98 sutartys visuomenei naudingiems darbams atlikti).
3. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo
ir paramos būdų:
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3.1. 215 prašymų socialinei pašalpai gauti;
3.2. 25 prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti, iš jų – 4 gimus vaikui;
3.3. 56 prašymai išmokai vaikui gauti;
3.4. 16 prašymų globos (rūpybos) išmokai gauti;
3.5. 4 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti;
3.6. 9 prašymai tikslinei kompensacijai gauti: 4 – slaugos, 5 – priežiūros (pagalbos);
3.7. 21 prašymas socialinei paramai mokiniams gauti;
3.8. 50 prašymų kompensacijoms kietajam kurui įsigyti;
3.9. 58 prašymai ES paramą maisto produktais gauti;
3.10. 7 prašymai socialinėms paslaugoms gauti.
Surašyta 215 buities tyrimo aktų socialinei paramai gauti, 105 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, surašyta 215
rekomendacijų dėl socialinės pašalpos skyrimo / neskyrimo. Surašyta 18 socialinių paslaugų teikimo
kokybės įvertinimo aktų. Užpildyti 42 asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai (Kelmės m.,
Kelmės apylinkių, Pakražančio, Kražių, Šaukėnų ir kt. seniūnijose).
Iš investicinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais ir higienos
priemonėmis labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Per 2021 metus paramą gavo 190 asmenų.
4. Organizuojama vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
4.1. 2021 m. seniūnijoje gyveno 2 socialinę riziką patirianti šeima, kurioje auga
5 nepilnamečiai vaikai. Laikinoji globa nustatyta 5 vaikams globėjų šeimoje.
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, 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“ (spausdinių paroda virtualioje
erdvėje KKC Lupikų sk.).
5.2. Vasario 16 d. Piešinių paroda, skirta Vasario 16 d. (virtualioje erdvėje KKC Lupikų sk.).
5.3. Kovo 3–4 d. Tautodailininko Rimanto Paunksnio darbų paroda (virtualioje erdvėje KKC
Lupikų sk.).
5.4. Kovo 11 d. Spaudinių paroda, skirta Kovo 11-ajai (virtualioje erdvėje KKC Lupikų sk.).
5.5. Užgavėnių švenčių prisiminimai (virtualioje erdvėje KKC Lupikų sk.).
5.6. Balandžio 1 d. Popietė ,,Žaliais vieškeliais Velykos atėjo“ (Šv. Velykos kartu su
biblioteka, bendruomeniniais namais ,,Šypsena“).
5.7. Balandžio 30 d. Liaudies meistrės Virginijos Norkienės darbų paroda (virtualioje
erdvėje KKC Lupikų sk.).
5.8. Gegužės 2 d. Raimondos Kančiauskienės rankdarbių paroda (virtualioje erdvėje KKC
Lupikų sk.).
5.9. Birželio 1 d. Sveikinimas Tėvo dienai (virtualioje erdvėje KKC Lupikų sk.).
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5.10. Birželio 24 d. Joninių šventė (kartu su bendruomenėmis).
5.11. Rugpjūčio 14 d. Seniūnijos tradicinė šventė ,,Piliakalnis senas mums praeitį mena“.
5.12. Rugpjūčio 18–22 d. Vaikų vasaros stovykla.
5.13. Rugsėjo 22 d. Kūrybinės dirbtuvės (kartu su biblioteka, bendruomeniniais namais
,,Šypsena“).
5.14. Spalio 12 d. Popietė košės dienai paminėti (kartu su biblioteka, bendruomeniniais
namais ,,Šypsena“).
5.15. Lapkričio 5 d. Popietė ,,Pyragai – gerumas“ (kartu su biblioteka, bendruomeniniais
namais ,,Šypsena“).
5.16. Lapkričio 25 d. Poezijos vakaras – Dalios Griškevičienės knygos pristatymas (kartu su
biblioteka).
5.17. Gruodžio 6–13 d. Virtuali Gabrielės Rastenytės ,,Mintys, mintyse“ piešinių paroda
(bus paskelbta KKC Lupikų sk. feisbuko paskyroje).
5.18. Gruodžio 21 d. 15.00 val. Kalėdinė edukacija ,,Šiltas Kalėdų eglutės žaisliukas“.
Edukaciją veda Renata Savickienė (kartu su biblioteka, bendruomeniniais namais ,,Šypsena“).
6. Susirašinėjimas su Savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos klausimais:
6.1. Seniūnijoje parengti 98 raštai, susirašinėjant su Savivaldybės skyriais ir institucijomis
veiklos klausimais;
6.2. Išduotos 22 pažymos 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 užregistruotas 81 notarinis veiksmas.
8. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigo
Seniūnijoje per 2021 metus suorganizuoti 4 Kukečių seniūnijos tarpinstitucinės grupės
posėdžiai, 12 komisijos posėdžių dėl socialinių pašalpų mokėjimo svarstymo.
Susitikimai su Savivaldybės tarybos nariais vyko nuotoliniu būdu.
9. Žemės ūkis:
9.1. užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 286;
 papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis – 29;
 valdų atnaujinimas ir registravimas – 376;
9.2. išregistruota valdų – 11;
9.3. ūkininkų ūkių registrų atnaujinimas – 188;
9.4. išregistruota ūkininkų ūkių – 4;
9.5. pranešimai apie augalų apsaugos priemonių apdorotus plotus per PPIS – 70;
9.6. apklausta 17 ūkininkų, deklaravusių daugiau kaip 50 ha žemės grūdinių augalų, ir
pateiktos 5 statistinės ataskaitos apie derliaus nuėmimo eigą;
9.7. konsultuota įvairiais klausimais dėl KPP programų, išmokų dydžių – 364;
9.8. patenkinti prašymai dėl EDV ir VED peržiūros ekrane ir pažymų išdavimo – 53;
9.9. išdalinti valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimai ;
9.10. elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 2 512;
9.11. patvirtintas plotas – 5 284,11;
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9.12. Suteikta informacija pasėlių įvairinimo ir žalinimo reikalavimų atitikties klausimais –
333;
9.13.
9.14.
bandą – 152;
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.

konsultacijos apie išmokas, informacinis portalas – 63;
ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas), pranešimai apie ūkinių gyvūnų
įsigyta paršelių – 20;
paskersta kiaulių – 82;
panaudos ir nuomos sutarčių užpildymas pranešėjui prašant – 82;
bičių deklaravimas – 3.

10. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų funkcijų
seniūnijoms vykdymas:
10.1. užpildyta 80 gyvenamosios vietos deklaracijų atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką
ar pakeitus gyvenamąją vietą;
10.2. išduota 98 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
10.3. užpildyta 10 gyvenamosios vietos deklaracijų išvykstant iš Lietuvos Respublikos;
10.4. išduota 18 pažymų dėl gyvenamosios vietos išvykstant iš Lietuvos;
10.5. išduotos 4 pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą;
10.6. išduotos 37 pažymos gyvenamųjų pastatų savininkams;
10.7. priimta 13 prašymų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
10.8. priimta 13 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

141
LIOLIŲ SENIŪNIJA

LIOLIŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
Seniūnijos bendras plotas 15 000 ha, iš jų miškų – 3000 ha. Yra 85 kaimai, 1 viensėdis ir
Liolių miestelis. Iš viso gyvena 2 153 gyventojai. Daugiausia gyventojų gyvena Liolių miestelyje,
Maironių, Gailių, Dikšių, Laugalio kaimuose.
Kaip buvo panaudojamos valdymui skirtos lėšos, pateikiama lentelėje.
Valdymo lėšų panaudojimas 2021 metais (tūkst. Eur)
Iš jų

Seniūnijos
pavadinimas

Liolių sen.

Komu2019 2020 2021 nalinių
m.
m.
m. paslauišleista išleista išleista gų
iš viso: iš viso: iš viso: įsigijimo
išlaidos

12,0

16,0

11,5

0,8

Ryšių
paslaugų
įsigijimo
išlaidos

Transporto
išlaikymas

Informacinių
technologijų
prekių
ir
paslaugų
įsigijimo
išlaidos

0,2

4,6

1,1

Reprezentacinės
išlaidos

-

MateriaKoliojo
Kitų
Kvalifimanturto
prekių ir
kacijos
diruo- papraspaslaugų
kėlimo
čių
tojo
įsigijimo
išlaidos
išlaidos remonto
išlaidos
išlaidos

-

0,9

0,3

Ilgalaikio turto
įsigijimo
išlaidos

3,6

Valdymo lėšų ilgalaikio turto įsigijimo išlaidų nebuvo.
Valdymo išlaidų skolos 2021 metais nebuvo.
Kaip buvo panaudojamos lėšos komunaliniam ūkiui, pateikiama lentelėje.
Komunalinio ūkio lėšų panaudojimas 2021 metais (tūkst. Eur)
2021 metų išlaidos:
Seniūnijos
pavadinimas

Liolių sen.

2019 2020 2021
m.
m.
m.

76,0 70,7 94,7

Mokėtinos
darbo
sumos
užmokestis ir
gatvių
2021-12-31
soc. draudimo apšvietimas
įmokos

0,4

52,7

5,1

transporto
išlaikymas

6,6

kitos prekių ir ilgalaikio turto
paslaugų išlaidos
įsigijimas

29,5

0,8

Komunalinio ūkio lėšų, kitų prekių ir paslaugų išlaidas sudaro: ryšių paslaugos, komunalinių
reikmenų įsigijimas, vandentiekis ir kanalizacija, 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 849,10 Eur –
įsigyta nauja krūmapjovė 545RX pakelėms tvarkyti.
Komunalinio ūkio išlaidų skola 2021 metais sudaro 373,87 Eur už komunalines paslaugas.
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1. Gyventojų užimtumo programos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje
įgyvendinimas
Per 2021 metus pagal Užimtumo didinimo programą dirbo 6 asmenys. Visuomenei
naudingus darbus seniūnijoje dirbo 27 socialines pašalpas gaunantys asmenys, sudarytos
68 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys. Visi asmenys turi galiojančias medicinines
pažymas, leidžiančias atlikti visuomenei naudingą veiklą.
Remonto, aplinkos tvarkymo bei kiti ūkiniai darbai seniūnijoje yra 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.
Maironių kaimo bendruomenė feisbuke kvietė gyventojus jungtis prie akcijos ,,Atmintis
gyva, nes liudija“, sausio 13 dieną 8 valandą ryto namuose ir žmonių širdyse uždegti atminimo
žvakutes ir taip pagerbti Lietuvos laisvės gynėjų atminimą.
Minint Vasario 16-ąją, Liolių seniūnija feisbuke skelbė konkursą ir kvietė kurti Užgavėnių
kaukę, skirtą Lietuvai.
Kovo mėnesį, artėjančių šv. Velykų proga, Kelmės kultūros centro Maironių skyrius kartu
su kaimo bendruomene kvietė visus dalyvauti „Gražiausio margučio“ konkurse ir savo margučių
fotonuotraukas skelbti feisbuke iki 2021-04-02. Nugalėtoju buvo išrinktas tas margutis, kuris surinko
daugiausia patiktukų. Gražiausio margučio autorius buvo apdovanotas saldžiu prizu.
Likus kelioms dienoms iki šv. Velykų, Liolių seniūnija mažuosius seniūnijos gyventojus
kvietė kurti darbelius tema ,,Mano šeimos Velykos“. Daugiausiai patiktukų feisbuke sulaukusių
darbelių autoriai buvo apdovanoti piešimo rinkiniais.
Birželio 23 d. Kelmės kultūros centro Maironių skyriaus ir Maironių kaimo bendruomenė
aplankė Jonus ir Janinas, pasveikino artėjančių šv. Joninių proga. Gailiuose vyko Joninių šventė, kurią
suorganizavo Gailių kaimo bendruomenė ir seniūnaitė Danguolė Viršilienė. Šventėje puoselėtos
senosios Joninių (Rasų) tradicijos, žaisti įvairūs žaidimai, degintas laužas, leisti į vandenį vainikai,
vyko šokiai.
Liepos 6 d. Liolių seniūnija, Liolių miestelio bendruomenė ir partneriai Liolių socialinės
globos namai, Kelmės kultūros centro Liolių skyrius Liolių mokyklos stadione suorganizavo
Karališkąjį kino vakarą. Vaikai galėjo pašokinėti ant batuto, linksmino animatorė, šventės dalyviai
galėjo pajodinėti Lapkalnio žirgeliais, buvo giedamas himnas, vaišinamasi sriuba, filmo ,,Šeimos
albumas: rugpjūtis“ peržiūra po atviru dangumi.
Liepos 24 d. Virtukų miške, Vedecko ąžuolyne, iškilmingai buvo paminėtos Virtukų
kautynių 76-osios metinės.
Liepos 31 d. Gailiuose vyko šventė ,,Koks čia miegas, kai pas kaimynus banketas!“, kurią
organizavo Gailių kaimo bendruomenė. Šventėje dalyvavo Liolių seniūnijos seniūnė, Savivaldybės
vicemeras, atliekantis mero pareigas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės tarybos
narė Janina Skeberdienė, kaimynai iš Raseinių rajono – Alėjų kaimo bendruomenės atstovės, Liolių
seniūnijos teritorijoje įsikūrusių bendruomenių pirmininkai ar jų atstovai.
Rugpjūčio 25 d. Šaukėnų kultūros centre vyko Kelmės krašto bendruomenių šventė.
Šventėje dalyvavo ir Liolių seniūnijos Gailių, Liolių ir Maironių bendruomenių atstovai. Šventės
tikslas – skatinti bendruomenių bendradarbiavimą su rajono kultūros įstaigomis, pristatyti vietos
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bendruomenių indėlį į Kelmės rajono krašto tradicijų puoselėjimą. Už tradicijų puoselėjimą bei
bendradarbiavimą su kultūros įstaiga buvo apdovanota Liolių seniūnijos Maironių kaimo
bendruomenės narė, seniūnaitė Laima Stonienė.
Rugsėjo 30 d. Kelmės kultūros centro Maironių skyrius organizavo edukacinį užsiėmimą
,,Molinių vazonėlių dekoravimo dirbtuvėlės“. Kūrybinį užsiėmimą vedė mokytoja Milda Krauzienė,
moterys dekoravo vazonėlius.
Spalio 2 d. Dubysos slėnyje vyko tradicinis motokroso sezono uždarymas, kuriame 10 Liolių
seniūnijos įsteigtų prizų buvo apdovanoti jauniausi motokroso dalyviai.
Lapkričio mėnesį Kelmės kultūros centro Maironių skyriaus humoro grupė suvaidino
spektaklį ,,Maišas obuolių“. Grupės vadovė – Maironių seniūnaitijos seniūnaitė Laima Stonienė.
Lapkričio 25 d. Kelmės kultūros centre apdovanoti konkurso ,,Metų ūkis 2021“ nugalėtojai.
Liolių seniūnijos vyriausioji specialistė ir specialistė žemės ūkiui pasveikino II vietos laimėtojus
Laimą ir Henriką Minelgas.
Lapkričio paskutinėmis savaitėmis Kelmės kultūros centro Maironių skyriaus ir Maironių
kaimo bendruomenė kvietė gyventojus skaptuoti moliūgus-žibintus, dalyvauti akcijoje ,,Tegul
šviečia...“. Liolių miestelio bendruomenė kvietė gyventojus savo moliūgais-žibintais papuošti
pievelę, esančią prie autobusų stotelės, dalyvauti fotonuotraukų konkurse feisbuke. Liolių seniūnijos
darbuotojai taip pat prisidėjo prie Moliūgų pievelės kūrimo, atnešdami savo skaptuotus moliūgus.
Gruodžio 3 d. Maironių kaime, prie kultūros namų buvo įžiebta Kalėdų eglė. Kalėdų Senelio
padėjėjos vaišino arbata, skambėjo šventiška muzika. Maironių kaimo bendruomenė kvietė
gyventojus dalintis gerumu, gyventojų parengtos kalėdinės dovanėlės perduotos Liolių socialinės
globos namų globotiniams. Maironių kaimo bendruomenė Liolių seniūnijos įsteigtais prizais
apdovanojo Maironių seniūnaitijoje esančių gražiausiai papuoštų sodybų savininkus. Laugalio kaimo
bendruomenės eglutės įžiebimo šventėje Liolių seniūnijos saldžiomis dovanomis apdovanota
20 vaikų, dalyvavusių šventėje. Gailių kaimo bendruomenė eglutę įžiebė ir šventę organizavo
gruodžio 4 dieną. Liolių miestelio bendruomenė sukūrė vaizdo sveikinimą, kuriame Liolių seniūnijos
gyventojus artėjančių žiemos švenčių proga sveikino Liolių seniūnijos vyriausioji specialistė,
pavaduojanti seniūną, Liolių pagrindinės mokyklos mokiniai, choras bažnyčioje, Liolių miestelio
bendruomenės pirmininkė ir kiti.
3. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme numatytų, taip pat
šeimos sudėtį ir kitokius juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas:
 išduotos 92 pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 priimtos 8 gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui išvykstant iš Lietuvos
Respublikos;
 priimta 101 gyvenamosios vietos deklaracija atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar
pakeitus gyvenamąją vietą;
 išduota 18 pažymų gyvenamosios patalpos savininkui;
 priimti 8 sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo, naikinimo;
 išduotos 37 įvairios pažymos šeimos sudėties, juridiniams ir kitokiems faktams
patvirtinti.
4. Susirašinėjimas su institucijomis ir Savivaldybės skyriais veiklos klausimais:
 parengti 109 raštai, susirašinėjant su Savivaldybės skyriais ir institucijomis veiklos
klausimais;
 užregistruoti 157 raštai, gauti iš institucijų ir Savivaldybės skyrių.
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5. Notarinių veiksmų atlikimas:
 užregistruoti 87 notariniai veiksmai.
6. Vykdoma veikla žemės ūkio klausimais:
 patvirtintos pasėlių deklaravimo paraiškos – 481;
 patvirtintų paraiškų redagavimas – 49;
 atnaujintos žemės ūkio valdos – 532;
 įregistruota naujų valdų – 15;
 išregistruota valdų – 9;
 atnaujintų ūkininko ūkių duomenų skaičius – 300;
 suteikta informacija dėl privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų
mokėjimo – 622;
 suteikta informacija pasėlių įvairinimo ir žalinimo reikalavimų atitikties klausimais –
518;
 išdalyti valstybinės žemės mokesčių mokėtojų deklaracijų pranešimai – 23;
 ūkinių gyvūnų registras (kiaulių deklaravimas) – 177;
 ūkinių gyvūnų registras (įsigytų paršelių registravimas) – 17;
 ūkinių gyvūnų registras (kiaulių nurašymas) – 40;
 ūkinių gyvūnų registras (bičių deklaravimas) – 17;
 ūkinių gyvūnų registras (vištų deklaravimas) – 1;
 užpildyta panaudos ir nuomos sutarčių pareiškėjui prašant – 122;
 EDV ir VED išrašų išdavimas pareiškėjams – 128;
 Pareiškėjų, deklaravusių grūdinių ir aliejinių augalų daugiau kaip 50 ha, GS-5 ataskaitų
teikimas – 24 pareiškėjai, 5 ataskaitos.
7. Seniūnijoje įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo ir paramos būdų:
 priimta 160 prašymų socialinei pašalpai gauti ir 56 šeimoms išmokėta socialinė pašalpa,
iš viso 74,5 tūkst. Eur;
 priimti 46 prašymai kietojo kuro kompensacijai gauti;
 surašyti 236 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai;
 išduoti 68 siuntimai visuomenei naudingiems darbams atlikti;
 priimta 18 prašymų vienkartinei paramai gauti: 10 prašymų tikslinei pašalpai ir
8 prašymai – susidarius sunkiai materialinei padėčiai;
 išmoka vaikui mokama 195 šeimoms. Priimti 42 prašymai papildomai vaiko išmokai
gauti;
 globos (rūpybos) išmoka mokėta 4 asmenims, o globos (rūpybos) tikslinis priedas –
2 asmenims;
 sudarytas vienas globojamo vaiko šeimoje socialinės adaptacijos bendruomenėje planas.
2 seniūnijos globojamiems vaikams patikslintas socialinės adaptacijos bendruomenėje planas ir
paskirtos vienkartinės išmokos įsikurti;
 priimta 12 prašymų vienkartinei išmokai gimus vaikui gauti ir 5 prašymai vaiko gimimo
išmokai iš Savivaldybės lėšų;
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 priimti 23 prašymai tikslinėms kompensacijoms gauti. Seniūnijoje 43 asmenys gauna
slaugos išlaidų ir 68 asmenys – priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas;
 dėl specialiųjų poreikių nustatymo 46 asmenims užpildytas asmens veiklos ir gebėjimų
dalyvauti įvertinimo klausimynas;
 priimta 10 prašymų vienkartinei išmokai nėščiai moteriai;
 priimti 6 prašymai išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 1 asmeniui mokama išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliems
asmenims, auginantiems vaikus;
 priimti 32 prašymai socialinei paramai mokiniams ir paramai mokinio reikmenims įsigyti.
Paramą gavo 57 mokiniai;
 priimti 95 prašymai gauti paramą iš Europos pagalbos fondo labiausiai skurstantiems
asmenims. Parama maisto produktais ir higienos prekėmis buvo teikiama 195 asmenims;
 priimta 11 prašymų socialinėms paslaugoms gauti ir 9 asmenims atliktas socialinių
paslaugų poreikio vertinimas;
 atlikti asmenų, kurie gauna socialines pagalbos į namus paslaugas ar pagalbos pinigus,
socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimai ir išvados bei rekomendacijos pateiktos Socialinės
paramos skyriui.
Liolių seniūnijoje teikiama informacija ir konsultuojama apie socialinių paslaugų teikimą ir
jų tikslus, analizuojami seniūnijos gyventojų poreikiai, kad kiekvienas asmuo ar šeima, praradusi
gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, galėtų spręsti socialines
problemas, palaikyti ryšius su visuomene, kad būtų įveikta socialinė atskirtis ir užtikrintas socialinis
saugumas.
8. Organizuojama vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis
šeimomis, kuriose auga vaikai arba apribota tėvų teisė į vaikus:
 metų pradžioje pagalbai teikti į apskaitą buvo įrašytos 6 šeimos, jose augo 19 vaikų;
 pagalbai teikti iš apskaitos išbrauktos 5 šeimos, jose augo 13 vaikų;
 pagalba teikiama disponuojant mokinio reikmenų pinigais 2 šeimoms, 14 vaikų;
 vasaros stovykloje dalyvavo 1 šeima, 2 vaikai;
 šeimos lankomos buvo 1–4 k./sav.
 įrašytos į Lietuvos probacijos registrą iš 2 šeimų po vieną suaugusį asmenį;
 2 šeimoms buvo teikiama Maisto banko parama;
 transporto paslauga periodiškai buvo teikiama 4 šeimoms;
 1 šeima prižiūrima, kad būtų lankomasi pas medikus ir kas 10-ą dieną susileistų
medikamentus;
 pagalbai teikti į 2021 metus perkeltos 7 šeimos, jose auga 16 vaikų;
 1 šeima buvo apgyvendinta Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Krizių skyriuje;
 3 šeimos buvo motyvuojamos dalyvauti Bendruomeninių šeimos namų organizuojamose
paskaitose;
 Prieš šv. Kalėdas dvi Liolių seniūnijos šeimos gavo paramą: naujos patalynės, antklodes,
pagalves, virdulį, daug maisto produktų;
 Gruodžio mėn. aštuoni seniūnijos vaikai dalyvavo projekte ,,Vaikų svajonės“. Gavo
svajonių dovanas.
2021-03-29 seniūnijos šeimos, auginančios paauglius vaikus, buvo pakviestos dalyvauti
nuotolinėje paskaitoje „Paauglių lytiškumo aspektai“. Paskaitos metu buvo siekiama padėti tėvams
įgyti žinių ir informacijos apie paauglių lytiškumo ugdymą, suprasti ir gebėti atsakyti į paaugliams
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kylančius klausimus, susijusius su lytiškumu, tinkamai įvertinti šiam amžiaus tarpsniui būdingus
poreikius, Paskaitą organizavo Kelmės rajono socialinių paslaugų centras, bendradarbiaudamas su
Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės rajono bendruomeniniais šeimos namais.
2021-09-17 trylika Liolių seniūnijos asmenų, gaunančių paramą maisto produktais ir
higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo, dalyvavo
praktiniame užsiėmime, kuriame kūrė stabilizuotų augalų kompozicijas namų interjerui dekoruoti.
2021-11-17 seniūnijos šeimos buvo pakviestos dalyvauti nuotolinėje paskaitoje „Padėkime
patirti vaikams džiaugsmą“, skirtoje vaikų ir paauglių probleminio mobiliojo telefono, kompiuterinių
žaidimų naudojimo prevencijai. Paskaita buvo siekiama stiprinti paslaugų gavėjų tėvystės įgūdžius,
siekiant gerinti vaikų psichoemocinę gerovę, kad vaikams kompiuteriniai žaidimai netaptų emocinio
nepasitenkinimo kompensavimo priemone ir galimybe atsiriboti nuo stresinės situacijos ar laiko
praleidimo būdu ir tikslu. Paskaitą organizavo Kelmės rajono socialinių paslaugų centras,
bendradarbiaudamas su Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.
9. Seniūnijos gyventojų susirinkimai, sueigos, renginiai
Seniūnijoje per 2021 metus vyko 1 Savivaldybės mero ir tarybos narių susitikimas su
gyventojais, suorganizuotos 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos, 12 Socialinės paramos klausimams
spręsti komisijos posėdžių, iš kurių 2 vyko, kai dalis komisijos narių dalyvavo nuotoliniu būdu,
1 Tarpinstitucinės grupės posėdis.
Birželio 5 d. įvyko Gailių kaimo bendruomenės visuotinis ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas. Jo metu bendruomenės pirmininkė Vilma Ivoškienė pristatė praeitų metų nuveiktus
darbus, finansinę ataskaitą. Vyko naujo bendruomenės pirmininko rinkimai. Kandidatėmis buvo
pasiūlytos Kristina Bazarienė, Diana Kuskienė ir Danguolė Viršilienė. Pagal nuostatus daugiausia
balsų nuo susirinkusiųjų narių skaičiaus gavusi kandidatė tapo bendruomenės pirmininke, ja išrinkta
Kristina Bazarienė. Į bendruomenės tarybą išrinktos N. Guščikienė, D. Kuskienė, V. Gerybienė,
J. Ralienė, G. Dargienė, R. Skimutienė, D. Viršilienė, E. Garbačiauskienė.
Liepos 1 d. Antano ir Teresės Matulų kieme vyko gyventojų susitikimas dėl Jukniškės
koplytėlės priežiūros, Šv. Augustino atlaidų organizavimo bei kitų aktualių Maneikių ir aplinkinių
gyvenviečių gyventojams klausimų.
Per 2021 metus vyko 3 nuotoliniai vieši poveikio aplinkai vertinimo ataskaitų pristatymai
dėl vėjo elektrinių parko 17-oje Liolių seniūnijos kaimų. Visuose susirinkimuose dalyvavo Liolių
seniūnijos seniūnė arba vyriausioji specialistė, pavaduojanti seniūną, gyventojai, Savivaldybės
tarybos nariai, kiti suinteresuoti asmenys.
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 ir Maironių – Laima Stonienė. Veiklą aktyviai vykdo penkios bendruomenės:
Liolių miestelio, Gailių kaimo, Laugalio kaimo, Maironių kaimo ir Padubysio kaimo.
Liolių seniūnija dovanojo Liolių pagrindinės mokyklos pradinių klasių vaikams ir seniūnijos
vaikams iki 7 metų kalėdinius saldainių rinkinius. Seniūnaičiai padėjo išdalyti kalėdines dovanėles –
saugiai perdavė jų seniūnaitijose gyvenantiems vaikams.
Kartu su seniūnaičiais per 2021 metus pasveikinti 23 senjorai jubiliejinių gimtadienių proga:
90 metų proga pasveikinti 5 senjorai, 85 metų – 8, 80 metų – 10 senjorų.
Liolių miestelio bendruomenė įgyvendino projektą Nr. NPKB-21-V-202 ,,Poilsio ir
laisvalaikio erdvės gyventojams prie Liolių II tvenkinio sutvarkymas“, finansuojamą iš Lietuvos
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valstybės biudžeto lėšų pagal 2021 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu
Nr. 3D-862 „Dėl 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių
patvirtinimo“. Bendra projekto vertė – 5 624,12 Eur, paramos suma – 5 000,00 Eur. Savivaldybė
skyrė šiam bendruomenės projektui kofinansavimą – 506,18 Eur, tai sudaro 9 proc. bendros projekto
vertės. Likusius 117,94 Eur, tai sudaro 2,10 proc. bendros projekto vertės, padengė bendruomenė
nuosavomis lėšomis. Prie Liolių II tvenkinio pastatyta pavėsinė-scena. Seniūnija savo lėšomis padarė
užvažiavimą neįgaliesiems, kad būtų patogu naudotis ir socialinių partnerių Liolių socialinės globos
namų gyventojams, visiems, turintiems judėjimo negalią į poilsiavietę atvykstantiems, senyvo
amžiaus asmenims, jaunoms šeimoms su vaikų vežimėliais ir pan. Pastatyti 2 stalai su integruotais
suoliukais, 4 šiukšliadėžės, 4 suoliukai metalinėmis kojomis, 1 suoliukas su dviračių stovu.
Tautiškumui skatinti pastatytas dvivietis vėliavos stovas su tautine vėliava. Seniūnijos lėšomis
padarytos ir pastatytos 2 šašlykinės, atlikti visų prekių montavimo darbai, sutvarkyta teritorija,
išlygintos žemės ir pan. Taip pat pastatytas komunalinių atliekų konteineris, kuris reguliariai
išvežamas (anksčiau jo niekada nebuvo). Siekiant užtikrinti poilsio zonos funkcionalumą bei joje
organizuoti kokybiškus renginius ir šventes, iš projekto lėšų buvo įsigytas alternatyvus elektros
šaltinis – benzininis generatorius ir akumuliatorinis elektrinis prožektorius su stovu, – renginiams
apšviesti, įgarsinti, pramoginėms paslaugoms vaikams (batutas ir pan.) teikti. Taip pat buvo įsigyta
nešiojama garso kolonėlė ir bevieliai mikrofonai.
Seniūnaičiai ir bendruomenių pirmininkai perduoda gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus
apie iškilusias problemas jų seniūnaitijose, bendruomenėse, dalyvauja Tarpinstitucinės grupės
veikloje, daug prisideda prie socialinių išmokų klausimų svarstymo ir kitų sprendimų priėmimo.
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PAKRAŽANČIO SENIŪNIJA

PAKRAŽANČIO SENIŪNIJOS VEIKLA
Pakražantis išsidėstęs prie Kražantės upės, nuo jos gavo ir pavadinimą. Istoriniuose
šaltiniuose minimas nuo 1574 metų.
Pakražančio seniūnija yra Kelmės rajono pietvakarinėje dalyje ir ribojasi su Kelmės
apylinkių, Kražių, Liolių seniūnijomis bei Raseinių, Šilalės ir Tauragės savivaldybėmis. Seniūnijos
plotas 16 158 ha, iš jų apie 2900 ha užima miškai, teka Ančios, Kražantės ir Žalpės upės, tyvuliuoja
Plūsčių ežeras. Seniūniją kerta automagistralė Ryga–Kaliningradas.
Pakražančio seniūnijos kolektyvą sudaro 10 darbuotojų: seniūnas, vyriausioji specialistė,
specialistė socialiniam darbui, specialistė žemės ūkiui, traktorininkas-kūrikas, darbininkas-kūrikas,
valytoja, trys kapininių prižiūrėtojai.
Seniūnijos demografiniai duomenys
2021 m. gruodžio 31 d. Pakražančio seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo
1695 gyventojai. 2020 m. gruodžio 31 d. – 1761 gyventojai. Per metus Pakražančio seniūnijoje
66 asmenimis sumažėjo gyventojų skaičius.
Gyventojų skaičius Pakražančio
seniūnijoje

1835

1805

1761

1695

2018 M.

2019 M.

2020 M.

2021 M.

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus duomenimis, 2021 m.
Pakražančio seniūnijoje gimė 14 vaikų (8 mergaitės, 6 berniukai), 2021 m. mirė 40 Pakražančio
seniūnijos gyventojų (21 moteris ir 19 vyrų).
Seniūnijos teritorija suskirstyta į keturias seniūnaitijas. Seniūnaičiai perduoda gyventojų
pageidavimus ir pasiūlymus dėl iškilusių problemų jų seniūnaitijoje, dalyvauja posėdžiuose svarstant
socialinių pašalpų skyrimą, priimant kitus sprendimus.
Pakražančio seniūnaitijoje yra 24 kaimai – 663 gyventojai (Grinių k. – 286),
Valpainių seniūnaitijoje – 21 kaimas – 407 gyventojai (Valpainių k. – 131),
Stulgių seniūnaitijoje – 16 kaimų – 328 gyventojai (Stulgių k. – 110),
Žalpių seniūnaitijoje – 10 kaimų – 297 gyventojai (Žalpių k. – 174).
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Gyventojų skaičius seniūnaitijose

663
407

PAKRAŽANČIO VALPAINIŲ

328

297

STULGIŲ

ŽALPIŲ

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas, kitų
prašymų priėmimas ir pažymų, leidimų gyventojams išdavimas
2021 m. priimta:
 85 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą (iš jų 22 elektroniniu būdu);
 20 prašymų deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos (iš jų 7 el. būdu);
 13 prašymų taisyti, keisti, naikinti deklaravimo duomenis (iš jų 7 naikinti duomenis,
6 papildyti, keisti adresus);
 95 prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą (iš jų 9 el. būdu);
 41 savininko ar įgalioto asmens prašymas gauti informaciją apie jam nuosavybės teise
priklausančioje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 5 prašymai prekiauti šventės metu;
 1 prašymas atlikti kasinėjimo darbus;
 133 raštai užregistruoti dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
2021 m. parengta:
 86 raštai dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“;
 33 pažymos, pažymėjimai, leidimai ir kitų dokumentai juridiniams faktams patvirtinti;
 64 leidimai laidoti Pakražančio seniūnijos kapinėse (Pakražančio – 31, Stulgių – 28,
Žalpių – 5).
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atliekami
seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai
2021 metais užregistruoti 74 notariniai veiksmai (parašų, dokumentų kopijų tikrumo
paliudijimas ir įgaliojimų pensijai paimti tvirtinimas).
Komunalinio ūkio plėtra
2021 m. komunalinio ūkio lėšų panaudojimas
(tūkst. Eur)
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Pakražančio seniūnijos ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas 2021 metais sudarė 10 531,39 Eur:
 pirkta krūmapjovė Husqvarna (2 vnt.) – 1 598,00 Eur;
 pirktas grandininis pjūklas Husqvarna 550XP – 801,00 Eur;
 Pakražančio k. Kražantės gatvės apšvietimo tinklo įrengimo darbai – 4 133,39 Eur;
 Pirktas sodo vejos traktoriukas AL-ko T20-105,6 HD-V2 – 3 999,00 Eur.
Socialinė padėtis seniūnijoje
Pakražančio seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija rinkosi 12 kartų.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikė 254 rekomendacijas. Surašyti
242 buities tyrimo aktai. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei
poreikiai ir pateikti Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms
reikalingumo. Seniūnijoje mokėtos socialinės pašalpos 82 šeimoms, išmokėta suma 123 125 Eur.
2021 metais priimti 542 prašymai:
 276 prašymai socialinei pašalpai gauti;
 12 prašymų vienkartinėms pašalpoms gauti;
 42 prašymai vaiko išmokai gauti;
 2 prašymai globos (rūpybos) išmokai gauti;
 7 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti;
 32 prašymai socialinei paramai mokiniams gauti;
 41 prašymas kompensacijoms kietajam kurui įsigyti;
 4 prašymai aprūpinti neįgaliuosius specialiomis pagalbos priemonėmis;
 8 prašymai gimus vaikui;
 7 prašymai slaugos išmokai gauti;
 8 prašymai priežiūros pagalbai gauti;
 7 prašymai ilgalaikei socialinei globai institucijoje gauti;
 1 prašymas trumpalaikei socialinei globai institucijoje gauti;
 1 prašymas dienos socialinei globai gauti;
 2 prašymai socialinei paslaugai gauti (pagalba pinigais);
 92 prašymai Europos pagalbai labiausiai nepasiturintiems asmenims (paramai maisto
produktais) gauti. Iš viso 2021 metais 196 asmenys gavo maisto paketus.
Priimta prašymų socialinei pašalpai
gauti

234

2019 M.

276
196

2020 M.

2021 M.

Seniūnijos vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis, kuriose
auga vaikai ar apribota tėvų teisė į vaikus:
 Socialinės paslaugos 2021 metais teiktos 10 šeimų, kuriose auga 27 nepilnamečiai
vaikai: Pakražančio seniūnijoje – 7 šeimoms, jose auga 23 nepilnamečiai vaikai, Kelmės apylinkių

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

151
seniūnijoje – 2 šeimoms, auga 5 nepilnamečiai vaikai, Kelmės miesto seniūnijoje – 1 šeimai, auga
1 mažametis vaikas;
 Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis, 2021 metais šeimose apsilankė per
600 kartų;
 2021 metais įvyko 25 šeimų atvejo nagrinėjimo posėdžiai. Atvejo vadyba užbaigta
3 šeimoms;
 1 šeima su kūdikiu laikinai apgyvendinta Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre;
 1 šeimos vaikams organizuotas mokyklinių reikmenų pirkimas;
 Vaiko teisių apsaugos klausimais bendraujama ir bendradarbiaujama 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 vaiko ir šeimos gerovės
centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, socialine darbuotoja, Kelmės psichikos
sveikatos centro medikais, Šiaulių profesinio rengimo centro socialine pedagoge, Pakražančio
gimnazijos socialine pedagoge, Kelmės specialiosios mokyklos socialine pedagoge ir šeimų vaikų
auklėtojomis, Bendruomeninių šeimos namų psichologais, socialine darbuotoja, Kelmės
,,Kūlverstuko“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, vaikų grupių
auklėtojomis.
Seniūnijos gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
2021 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 1 asmuo (160 val.). Sudarytos visuomenei naudingų darbų sutartys su
46 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.
Žemės ūkis:
 užpildyta žemės ūkio deklaracijų – 428;
 deklaravimo metu įbraižyta laukų skaičius – 3 556;
 deklaravimo metu įbraižyta laukų skaičius plotas – 5673,95;
 informuoti pareiškėjai dėl valdų atnaujinimo – 280;
 priimti prašymai dėl valdų perdavimo – 3;
 informuoti pareiškėjai dėl azoto kiekio viršijimo – 13;
 veiksmai su žemės ūkio valdomis – 483;
 veiksmai su žemės ūkininko ūkiais – 232;
 apklausti 6 grūdinių kultūrų augintojai ir pateiktos 5 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 – 46;
 Gyvūnų registro informacinėje sistemoje įsigytų paršelių užregistruota – 16;
 nurašyta kiaulių – 61;
 deklaruota sistemoje kiaulių – 125.
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Vykdoma veikla organizuojant gyventojų laisvalaikį ir poilsį
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. Tradicinės seniūnijos šventės:
 Žalpių krašto „Loskavos“ Švč. Marijos Maloningosios atlaidų šventė;
 Mindauginės – Valstybės dienos minėjimo šventė Valpainiuose;
 Šv. Onos atlaidai Stulgiuose;
 Joninių atlaidai Pakražantyje;
 Respublikinė sūrių šventė ,,Nuo Jurginių – lig Žolinių“.
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ŠAUKĖNŲ SENIŪNIJA

ŠAUKĖNŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
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 9000 ha
užima miškai. Bendras seniūnijos kelių ilgis 521,26 km, žiemą valomų kelių – 170 km.
Šaukėnų seniūnijos kolektyvą sudaro 13 darbuotojų: seniūnas, vyriausioji specialistė,
specialistė socialiniam darbui, specialistė žemės ūkiui, komunalinio ūkio specialistas, traktorininkas,
traktorininkas-kūrikas, valytoja, trys kapininių prižiūrėtojai, du kūrikai.
Seniūnijos demografiniai duomenys
2021 m. sausio 1 d. Šaukėnų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2 095 gyventojai,
2021 m. gruodžio 31 d. – 2031 gyventojas.
Šaukėnų seniūnijoje per metus gyventojų skaičius sumažėjo 64.
2019 m. sausio 1 d. Šaukėnų seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravo 2 215 gyventojų,
2020 m. sausio 1 d. – 2148 (1062 moterys ir 1086 vyrai).
GYVENTOJŲ SKAIČIUS
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Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Civilinės metrikacijos įstaigos
duomenimis, 2021 m. Šaukėnų seniūnijoje gimė 7 vaikai, 2021 m. mirė 67 Šaukėnų seniūnijos
gyventojai (35 moterys ir 32 vyrai).
Seniūnijos teritorija suskirstyta į penkias seniūnaitijas:
Kalniškių seniūnaitijoje yra 6 kaimai – 217 gyventojų (Kalniškių k. – 141),
Laikšių seniūnaitijoje – 11 kaimų – 212 gyventojų (Laikšių k. – 130),
Lykšilio seniūnaitijoje – 22 kaimai – 410 gyventojų (Lykšilio k. – 225),
Šaukėnų seniūnaitijoje – 28 kaimai – 812 gyventojų (Šaukėnuose – 521),
Vidsodžio seniūnaitijoje – 15 kaimų – 380 gyventojų (Aunuvėnų – 211, Vidsodžio – 65).
GYVENTOJŲ SKAIČIUS SENIŪNAITIJOSE
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Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas, kitų
prašymų priėmimas ir pažymų, leidimų gyventojams išdavimas
2021 m. priimti:
 prašymai deklaruoti gyvenamąją vietą – 133 (iš jų 44 – elektroniniu būdu, 15 – iš
užsienio);
 prašymai deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos – 8 (iš jų 6 – elektroniniu būdu);
 prašymai taisyti, keisti, naikinti deklaravimo duomenis – 6 (iš jų 1 – naikinti duomenis,
5 – papildyti, keisti adresus);
 prašymai išduoti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 60 (iš jų 8 elektroniniu
būdu);
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 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 – 53;
 prašymai išduoti pažymas, pažymėjimus, leidimus, kitus dokumentus juridiniams
faktams patvirtinti, gyventojų skundai, pasiūlymai – 148 (iš jų 45 dėl pažymų išdavimo, 8 dėl
informacijos pateikimo apie asmenis, 84 dėl leidimo palaidoti, 1 gyventojų prašymas, 10 teisėsaugos
institucijų);
 prašymai dėl leidimo išdavimo organizuoti renginį – 1;
 prašymai prekiauti viešoje vietoje – 14;
 prašymai atlikti kasinėjimo darbus – 3;
2021 metais:
 išduota 314 pažymų;
 išduoti 3 leidimai organizuoti renginį seniūnijos teritorijoje;
 išduota 14 leidimų prekiauti viešose vietose;
 išduoti 3 leidimai atlikti kasinėjimo darbus;
 išduoti 84 leidimai laidoti Šaukėnų seniūnijos kapinėse (Pagančiukų – 7, Šaukėnų – 66,
Vidsodžio – 11).
 atlikti gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmai – 99.
2021 metais dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruoti gaunami ir siunčiami
dokumentai.
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijai paskirtos teritorijos
gyventojams neatlygintinai atliekami notariniai veiksmai
2021 metais užregistruota 17 notarinių veiksmų (parašų tikrumo paliudijimas).
Kelių priežiūra ir plėtra
2021 m. vykdant kelių priežiūrą ir plėtrą:
 atlikti kelių su žvyro danga remonto (lyginimo greideriu) darbai už 8 000 Eur (169 km);
 atlikti kelių su žvyro danga remonto (žvyravimo) darbai už 26 274 Eur (1932 m3);
 atlikti 4 cm storio išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimo darbai Šaukėnų miestelio
Juodlės, Jūros, Žemdirbių gatvėse už 28 254 Eur (2365 m2).
Komunalinio ūkio plėtra
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS KOMUNALINIAM ŪKIUI PLĖSTI
(TŪKST. EUR)
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Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas 2021 metais sudarė:
1. Ratinis traktorius Zetor Major CL80 – 39 998,97 Eur;
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita

156
2. Socialinio būsto remontas – 19 455,00 Eur.
2021 metais nupirkta konsultacinė paslauga – paraiškos „Saulės fotovoltinės elektrinės
įrengimas ant Šaukėnų seniūnijos pastato stogo“ (2904,00 Eur) ir 61kW fotovoltinės saulės elektrinės
projektavimo paslauga su tikslu pateikti techninį projektą būsimame kvietime teikti paraiškas paramai
gauti (3 499,99 Eur).
Už 739,31 Eur atliktos nuotekų išgabenimo paslaugos iš trijų tualetų prie Šaukėnų tvenkinio,
kapinių. Šaukėnų seniūnija prižiūri 22,96 ha seniūnijos teritorijoje esančių parkų ir 27,16 ha kitų plotų
(skverai, senkapiai, šalikelės, lankytinos vietos).
Socialinis būstas
Šaukėnų seniūnijoje 2021 metais buvo 14 socialinio būsto nuomininkų ir 6 savivaldybės
būsto nuomininkai. Bendras nuomojamas naudingas plotas – 1 144,86 kv. m.
2021 m. socialiniuose ir savivaldybės būstuose atlikti varžų matavimai – 1498,77 Eur (SB).
Aunuvėnų k., Malūno g. 10-4, atlikti elektros instaliacijos montavimo darbai – 1 278,59 Eur
(SB).
2021 m. atlikti socialinių būstų remonto darbai:
Lykšilio k., Mokyklos g. 7-2, buto remontas – 10 599,00 Eur (SB).
Dubėnų k., Dubėnų g. 8-2, buto remontas – 8 856,00 Eur (SB).
Seniūnijos gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas
2021 metais laikino pobūdžio gyvenviečių gatvių, takų, pakelių, teritorijų tvarkymo ir
priežiūros, želdinių priežiūros darbams atlikti Savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijoje buvo
įdarbinti 8 asmenys (7 vyrai, 1 moteris) pagal Užimtumo didinimo programą.
2021 metais Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus siuntimu neatlygintinai
visuomenei naudingus darbus atliko 1 asmuo (320 val.).
2021 metais išrašyti 82 siuntimai atlikti visuomenei naudingus darbus. Sudaryta
80 visuomenei naudingų darbų sutarčių su 35 asmenimis, nustatyta veiklos trukmė 2021 metams –
5422 val. Atliktos veiklos trukmė – 5140 val. Atlikti įvairūs aplinkos tvarkymo darbai: pavasarinis
takų valymas, gėlynų priežiūra, šiukšlių rinkimas pagrindinėse gyvenvietėse ir prie Šaukėnų
paplūdimio, lapų grėbimas, piliakalnių, parkų priežiūra, krūmų kirtimas pakelėse. 4 asmenys (pagal
pasirašytas sutartis) visuomenei naudingų darbų veikloje nedalyvavo, 5 asmenys neatvyko sudaryti
sutarties.
Socialinė padėtis
2021 metais Šaukėnų seniūnijoje dėl socialinės pašalpos ir būsto šildymo kompensacijos
kreipėsi 101 šeima.
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Šaukėnų seniūnijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija rinkosi 12 kartų.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikė 197 rekomendacijas. Surašyti
262 buities tyrimo aktai.
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2021 metais priimtas 601 prašymas:
 Socialinei pašalpai – 141;
 Būsto šildymo ir geriamo vandens kompensacijai – 74;
 Paramai mokiniams – 44;
 Vienkartinei išmokai vaikui – 4;
 Išmokai vaikui – 31;
 Vienkartinei vaiko gimimo išmokai – 5;
 Globos (rūpybos) išmokai – 1;
 Globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui – 2;
 Vienkartinei išmokai nėščiai moteriai – 5;
 Socialinėms paslaugoms – 18 (7 – soc. priežiūrai, 11 – soc. globai gauti);
 Tikslinei kompensacijai – 28;
 Vienkartinei pašalpai, aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis – 28;
 Papildoma socialinės pašalpos dalis įsidarbinus – 7;
 Vienkartinei pašalpai, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis – 49;
 Europos pagalbai labiausiai nepasiturintiems asmenims (paramai maisto produktais) –
143;
 Pagalbos pinigai šeimoms, globojančioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus – 1;
 Mokėjimo būdo pakeitimui – 3;
 Antro laipsnio valstybinei pensijai – 0;
 Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai – 1;
 Vaiko laikinajai priežiūrai – 1.
Užpildyti 43 Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynai.
Šaukėnų seniūnijoje yra 2 lankomosios priežiūros darbuotojos. Paslaugos teikiamos
15 asmenų. Atlikta 15 socialinių paslaugų teikimo kokybės vertinimų.
2021 metais socialinės priežiūros paslaugos buvo teikiamos 15 šeimų, kuriose augo
31 nepilnametis vaikas (7 vaikams nustatyta laikinoji globa).
Žemės ūkis
2021 metais Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre registruotos 538 žemės ūkio
valdos ir 240 ūkininkų ūkių Šaukėnų seniūnijoje.
2021 metais atlikta:
 Patvirtintos pasėlių deklaravimo paraiškos – 456 (deklaruotas plotas 9219 ha, įbraižyti
3905 laukai PPIS programoje),
 Įbraižyti kontroliniai žemės sklypų pasikeitimai PPIS programoje – 6,
 Pateikti ekonominio dydžio apskaičiavimo sąrašai ūkininkams – 31,
 Priimta prašymų dėl paraiškos duomenų keitimo – 50,
 Registruotos ir atnaujintos valdos – 520,
 Atlikti atnaujinimai ūkininkų ūkių duomenų registre – 111,
 Priimti prašymai dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui – 7,
 Suformuoti valdų išregistravimo prašymai – 2,
 Pateiktos GS-5 ir GS-8 formos (nuimto derliaus ataskaitos) – 6 (iš 28 ūkių),
 Atlikti duomenų tikslinimai gyvūnų registro informacinėje sistemoje – 428,
 Deklaruotos 69 kiaulių bandos, kuriose auginamos 224 kiaulės,
 Deklaruota 11 bičių augintojų ūkių, kuriuose laikoma 280 bičių šeimų,
 Informuoti 27 valstybinės žemės nuomotojai dėl žemės mokesčio nepriemokos.
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Kiti darbai
2021 metais Šaukėnų seniūnijos darbuotojų idėja buvo pertvarkyti miestelio viešąsias erdves
ir nepamiršti puoselėti senąsias tradicijas, papročius šiuolaikinėje dvasioje. Sutvarkytos miestelio
viešosios erdvės prie tvenkinio, seniūnijos administracinio pastato, teritorija prie kryžiaus: paklotas
pagrindas, padengtas akmenukais ir pasodintos ilgaamžės hortenzijos. Pasiektas viešųjų erdvių
tvarkymo tęstinumas, kryžius tapo matomas. Malonu čia gyvenantiems ir atvykstantiems
pasisvečiuoti, susipažinti su mūsų nuostabiu kraštu. Miestelio centre pasodintos šluotelinės
hortenzijos (41 krūmas). 2021 metais šį projektą Šaukėnų seniūnija pateikė kaip kandidatą
Savivaldybės nominacijai „Metų darbas“.
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TYTUVĖNŲ SENIŪNIJA

TYTUVĖNŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
Bendra seniūnijos charakteristika
Tytuvėnų seniūnija 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
14 žmonių: seniūnas, seniūno pavaduotoja, specialistė socialiniam darbui, komunalinio ūkio
specialistė, technikas, pirties prižiūrėtojas, kapinių prižiūrėtojas, du darbininkai-kūrikai, du
traktorininkai-darbininkai, du darbininkai, viena valytoja. Šiems žmonėms tenka spręsti Tytuvėnų
miesto socialines, komunalinio ūkio, vaiko teisių, viešosios tvarkos ir kitas problemas. Tytuvėnų
seniūnijai priskirtos funkcijos įgyvendinamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Demografiniai statistiniai duomenys
Tytuvėnų seniūnijoje 2021 m. gruodžio 31 d. gyveno 1 927 žmonės. 2021 metais seniūnijoje
gimė 9 vaikai. Mirė 52 žmonės. Kiekvienais metais gyventojų skaičius seniūnijoje mažėja. Mažėjimo
priežastys – mažas gimstamumas, emigracija į užsienį ir mirtingumas.
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Tytuvėnuose yra Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriaus Užimtumo
tarnybos padalinys. Jame užregistruota apie 150 Tytuvėnų miesto bedarbių. 2021 metais Tytuvėnų
seniūnijoje, siųsti iš Užimtumo tarnybos, viešuosius darbus atliko 10 asmenų. Visuomenei naudingus
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savanoriškus darbus atliko 40 pašalpų gavėjų ir 2 policijos siųsti žmonės. Tai didelė paspirtis
seniūnijai tvarkant miestą, ruošiant malkas, padedant seniems ir vienišiems žmonėms.
Socialinė parama ir kiti paramos būdai
2021 metais seniūnijoje iš 1 927 gyveno 6 neįgalūs vaikai, 20 vienišų asmenų,
154 gyventojai, sulaukę 80 ir daugiau metų. Seniūnijoje gyvena 147 neįgalūs asmenys.
Tytuvėnų seniūnijoje per 2021 metus priimti prašymai:
 socialinei pašalpai gauti – 60 šeimų;
 šildymo kompensacijai gauti – 110 šeimų;
 kietajam kurui įsigyti – 34 šeimos;
 kreditui, (kas 3 mėnesius) paimtam daugiabučiam namui atnaujinti, mokėti – 45 šeimos;
 vaiko išmokai gauti – 159 šeimos;
 vaiko gimimo pašalpų – 5;
 vienkartinei išmokai nėščiajai – 1;
 parama mokinio reikmėms įsigyti – 23;
 gauti globos išmoką – 7;
 slaugos išlaidų tikslinei kompensacijai gauti – 8;
 gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją – 10;
 gauti vienkartinę pašalpą priimta 17 prašymų, iš jų 17 paskirta;
 įvairiai kompensacinei technikai įsigyti – 22.
2021 metais surašyti 484 buities tyrimo aktai. Išduoti 106 siuntimai atlikti visuomenei
naudingą veiklą. Kartą per mėnesį dalyvaujama posėdyje, kur pristatomi pašalpų gavėjų duomenys
Kelmės rajono savivaldybės socialinės paramos klausimams spręsti komisijos nariams.
2021 metais nustatyti 20 asmenų socialinių paslaugų poreikiai (dėl lankomosios priežiūros
asmens namuose, dėl apgyvendinimo Liolių senelių globos namuose, Krizių centre ir t. t.). Mieste
aptarnaujami 13 neįgalūs, senyvo amžiaus žmonės. Juos aptarnauja 3 lankomosios priežiūros
darbuotojos.
Iš investicinių Europos Sąjungos fondų buvo teikiama parama maisto produktais labiausiai
nepasiturintiems žmonėms. Per 2021 metus maisto produktų paketus gavo 87 šeimos. Vidutiniškai
per vieną maisto paketų dalijimą – 144 žmonės.

Socialinės pašalpos gavėjų (šeimų)
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Seniūnijos biudžeto išlaidos
2021 metais įvykdytas projektas pritaikant Bridvaišio ežero paplūdimio vasaros estradą (su
įrengtu krepšinio stovu) neįgaliesiems.
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2021 metais bendras seniūnijos biudžetas (be atlyginimų) sudarė 148 225,00 Eur, iš jų:
 9 900,00 Eur – administravimas ir valdymas;
 3 300,00 Eur – kelių priežiūra ir plėtra;
 6 755,00 Eur – kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas;
 6 000,00 Eur – centrinės institucijos išlaikymas;
 2 600,00 Eur – vaizdo kamerų išlaikymas;
 22 170,00 Eur – viešųjų darbų vykdymas;
 7 000,00 Eur – atliekų tvarkymas;
 16 100,00 Eur – komunalinio ūkio plėtra;
 14 400,00 Eur – gatvių apšvietimas;
 5 000,00 Eur – socialinių būstų remontas;
 55 000,00 Eur – gyvenamojo būsto įsigijimas.
Didžiausią administravimo ir valdymo išlaidų dalį sudarė transporto išlaikymas –
5 400,00 Eur, komunalinės paslaugos – 3 500,00 Eur, informacinės technologijos – 1 000,00 Eur.
Komunalinio ūkio lėšų panaudojimas 2021 metais Tytuvėnų seniūnijoje (tūkst. Eur)
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ilgalaikio turto įsigijimas
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Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos: 2021 metais įsigytos dvi naujos krūmapjovės už
1 500,00 Eur.
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.
2021 metais Tytuvėnų civilinėse kapinėse atlikti 115 palaidojimų.
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Mirusių asmenų skaičius

Procentai nuo gyventojų skaičiaus

Seniūnija naudojasi pirtimi, kurią 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, vanduo, dezinfekcinės
medžiagos ir kt. 2021 metais pirties išlaikymas buvo nuostolingas.
Seniūnija teikia viešosios prekybos ir patalpų nuomos paslaugas. Už viešą prekybą surinkta
3 104,00 Eur, už pirties paslaugas – 3 505,00 Eur, už patalpų nuomą gauta 1 971,24 Eur pajamų.
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Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas
2021 metais Tytuvėnų seniūnijai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta
81 133,00 Eur. Atlikti darbai:
 išasfaltuotos dalis Skogalio, Stoties ir S. Romerienės gatvių;
 užtaisyta 395 m2 asfalto dangos išlaužų. Duobėms užtaisyti išleista 10 196,00 Eur;
 4 cm storio išlyginamojo asfalto sluoksniu užtaisyta 4 265 m2 – 62 535,00 Eur;
 atliktas gatvių su žvyro danga remontas (žvyravimas) – 7 360,00 Eur;
 nugreideriuota 11 km gatvių, greideriavimo darbai – 1 042,00 Eur.
Administravimo paslaugos
Be komunalinių paslaugų, seniūnija teikia administravimo paslaugas: gyvenamosios vietos
deklaravimo, įvairių pažymų, leidimų išdavimą bei atlieka kai kuriuos notarinius nemokamus
veiksmus.
2021 metais Tytuvėnų seniūnijoje suteiktos 390 gyvenamosios vietos deklaravimo
paslaugos, iš jų:
 atvykimo deklaracijų – 116;
 išvykimo deklaracijų – 16;
 įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčiųjų apskaitą – 1;
 deklaravimo duomenų keitimo ar naikinimo – 8;
 išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą – 148;
 išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – 1;
 išduota pažymų patalpų savininkams – 100.
Atliktos kitos administravimo paslaugos:
 išduoti leidimai organizuoti renginius – 8;
 išduota šeimos sudėties ir kt. juridinį faktą patvirtinančių pažymų – 43;
 priimta gyventojų prašymų, skundų – 13;
 priimta prašymų, priimti į darbą, atleisti iš jo – 10;
 parengta įsakymų dėl priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo – 20;
 parengta įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais – 6;
 priimta prašymų dėl leidimo laidoti – 115;
 išduota leidimų laidoti – 115;
 atlikti notariniai veiksmai – 65;
 siunčiamieji raštai – 147, gaunamieji raštai – 147;
 išduota leidimų atlikti kasinėjimo darbus – 2.
Seniūnaičių veikla
Tytuvėnų seniūnijoje yra trys seniūnaitijos, joms atstovauja seniūnaičiai: Durpyno
seniūnaitijoje – Romualdas Mozeris, Centro seniūnaitijoje – Gintautas Astašauskas, Pušyno
seniūnaitijoje – Edmundas Zaleckas. Seniūnaičiai – didelė paspirtis seniūnijos veikloje. Jie perduoda
gyventojų pageidavimus ir pasiūlymus apie iškilusias problemas jų seniūnaitijoje, prisideda prie
socialinių pašalpų svarstymo ir kitų sprendimų priėmimo.
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Kultūrinė veikla
Tytuvėnų seniūnijoje kasmet birželio mėnesį rengiama miesto šventė „Tytuva“. 2021 metais
dėl pandemijos šventę teko atidėti ir ji buvo švenčiama rugpjūčio mėnesį kartu su Tytuvėnų miesto
725 metų jubiliejaus paminėjimu. Šia proga prie Šv. Jurgio kalnelio buvo pastatytas paminklinis
akmuo šiai datai atminti, o įvairūs renginiai skirti miesto jubiliejui vyko visą vasarą.
2021 metais įvyko XVIII 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 9 300,00 Eur. Šių lėšų neužteko,
buvo pasitelktos rėmėjų lėšos.
Dešimt metų Tytuvėnų seniūnija bendradarbiauja su Lenkijos Respublikos Miastko
savivaldybe. 2021 metais dėl pandemijos vizitais nebuvo apsikeista.
Kiekvienais metais seniūnija dalyvauja rajono sporto varžybose. Be šių tradicinių, kasmet
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“.
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TYTUVĖNŲ APYLINKIŲ SENIŪNIJA

TYTUVĖNŲ APYLINKIŲ SENIŪNIJOS VEIKLA
Tytuvėnų apylinkių seniūnija užima 28 672 ha bendrą žemės plotą. Iš to skaičiaus miškai
užima apie 8 000 ha. Seniūnijoje yra 115 kaimų, kuriuose gyvena 2 554 gyventojai (2 649 gyventojai
– 2021-01-01 duomenimis).
1. Administruojant seniūnijai skirtus asignavimus buvo vadovautasi patvirtintomis veiklos
programomis.
1.1. Administravimui ir valdymui skirta 4 200 Eur (2019 m. – 5 400 Eur), 183 Eur
įsiskolinimas (transporto išlaikymo išlaidos – 183 Eur):
1.1.1. ryšiai (internetas, laidiniai telefonai, mobilieji telefonai, programų aptarnavimas) –
186 Eur;
1.1.2. transporto išlaikymas (degalai, draudimai, remontas, priežiūra, kablys) – 2 533 Eur;
1.1.3. kitos prekės (spausdintuvo dažai, kopijavimo popierius, kanceliarinės prekės) –
401 Eur;
1.1.4. kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai) – 0 Eur;
1.1.5. komandiruotės – 0 Eur;
1.1.6. kitos paslaugos (asociacijos mokesčiai, rinkliavos mokesčiai, programų priežiūra,
seniūnaičių veiklos apmokėjimas) – 1 200 Eur;
1.1.7. komunalinės paslaugos – 60 Eur.
1.2. Turto rinkos kainoms nustatyti skirta 0 Eur (įvairių sutarčių užregistravimas
Nekilnojamojo turto registre, kadastrinių bylų sudarymas).
1.3. Kelių transporto plėtrai, kontrolei ir priežiūrai įgyvendinti skirta 2 000 Eur:
1.3.1. pralaidos kelyje Tya 46 įrengimas – 1 210 Eur;
1.3.2. skalda – 790 Eur.
1.4. Atliekų tvarkymo programai skirta 9 350 Eur:
1.4.1. sniego valymas – 4 210 Eur;
1.4.2. atliekų rinkliavos mokesčiai – 5 140 Eur.
1.5. Gyvenamajam būstui įsigyti skirta – 2 000 Eur (nuotekų surinkimo sistemos įvadų
įrengimas socialiniuose būstuose Parko g. 3, Johampolio k.;
1.6. Komunalinio ūkio plėtrai įgyvendinti skirta – 34 616 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) – 4 174 Eur;
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1.6.3. transporto išlaikymas (traktoriaus ir automobilio OPEL ZAFIRA degalams,
draudimams, remontui, atsarginėms dalims) – 9 667 Eur;
1.6.4. apranga darbuotojams – 102 Eur;
1.6.5. komunalinės paslaugos – 173 Eur;
1.6.6. sutvarkytos patalpos Budraičių vaikų dienos centre – 5 000 Eur;
1.6.7. sutvarkytos pastato išorinės sienos Budraičių bendruomenės namų pastatui –
6 800 Eur;
1.6.8. nugriautas buvusios katilinės kaminas Budraičių k. – 6 654 Eur;
1.6.9. sutvarkytos patalpos Pagryžuvio kultūros namuose – 2 000 Eur.
1.7. Gatvėms apšviesti skirta 7 500 Eur:
1.7.1. miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis (apšvietimo linijų remontas (apšvietimo linijų
priežiūra, šviestuvų ir lempų keitimas) – 2 486 Eur;
1.7.2. elektros energija – 5 014 Eur.
1.8. Kultūros tradicijoms ir mėgėjų meninei veiklai remti skirta 1 200 Eur (kitos prekės
(įvairūs maisto produktai, suvenyrai, gėlės – bendruomenių šventėms, jubiliatams sveikinti, Rugsėjo
1-osios, Mokytojų dienos, kitų švenčių proga, kalėdiniai saldainių rinkiniai mažamečiams).
1.9. Specialiosios lėšos – nuompinigiai. Surinkta – 500 Eur (socialiniams būstams
remontuoti šildymo sistemai įrengti).
1.10. Centrinei institucijai išlaikyti (socialinė apsauga) skirta 3 800 Eur:
1.10.1. ryšių paslaugos – 0 Eur;
1.10.2. transporto išlaikymas (automobilio SUZUKI SWIFT degalai, remontas, draudimai) –
1 663 Eur;
1.10.3. kitos paslaugos (programų priežiūra, duomenų bazių mokesčiai, prisijungimo
mokesčiai, spausdintuvų kasetės) – 941 Eur;
1.10.4. kabineto remontas – 996 Eur;
1.10.5. kvalifikacijos kėlimas – 200 Eur.
1.11. Kelių plėtros programos lėšos – 505 161 Eur:
1.11.1. kelių greideriavimas – 11 000 Eur (visi keliai greideriuoti 2–4 kartus), darbus atliko
UAB „Limega“;
1.11.2. žvyravimas – 43 130 Eur (2 294 kub. m – duobės įvairiuose keliuose), darbus atliko
UAB Kelmės vietinis ūkis;
1.11.3. duobių remontas asfaltbetonyje: Tulpių g., Sodų g., Pagryžuvio k., Dvaro g.,
Kiaunorių k., Meškinės g., Gėlių g., Pašiaušės k. Iš viso – 193 kv. m už 5 000 Eur. Darbus atliko
VĮ „Kelių priežiūra“;
1.11.4. 40 mm storio išlyginamojo sluoksnio įrengimas V. Aliasiaus g., Sodų g.
Pagryžuvio k., Gėlių g. Pašiaušės k. Iš viso – 1 112 kv. m už 17 000 Eur. Darbus atliko VĮ „Kelių
priežiūra“;
1.11.5. skaldos pagrindo įrengimas – 10 000 Eur;
1.11.6. kelio 157–Bulavėnai (Mosteikių k.) Tya 50 remontuotas – 418 155 Eur.
1.12. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas – 18 261 Eur.
Per 2021 metus buvo įdarbinti atlikti viešuosius darbus 7 asmenys, iš jų 4 moterys.
Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo 61 socialines pašalpas gaunantis asmuo (sudarytos
189 visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartys), visuomenei naudingus nemokamus darbus
atliekančių asmenų, siųstų už teisės aktų pažeidimus policijos ar probacijos tarnybos atliko vienas
asmuo.
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Beveik visi ūkiniai, aplinkotvarkos, statybos ar remonto darbai seniūnijoje yra atliekami
viešųjų darbų darbininkų ir visuomenei naudingus darbus atliekančių žmonių. Gyvenvietėse dirba po
1–2 darbininkus (iš Užimtumo tarnybos), kuriems, suderinę su seniūnu, darbus paskirsto seniūnaičiai
ar bendruomenių pirmininkai.
2. Seniūnijoje buvo įvertinti atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos bei poreikiai ir
pateikti Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos toms šeimoms reikalingumo ir
paramos būdų:
2.1. 343 (252 – 2020 m.) prašymai socialinei pašalpai gauti;
2.2. 27 prašymai vienkartinėms pašalpoms gauti;
2.3. 77 prašymai vaiko išmokai gauti;
2.4. 17 prašymų globos (rūpybos) išmokai;
2.5. 7 prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai;
2.6. 49 prašymai socialinei paramai mokiniams;
2.7. 87 prašymai kompensacijoms kietajam kurui įsigyti;
2.8. 18 neįgaliųjų aprūpinti specialiomis pagalbos priemonėmis;
2.9. nustatyti 16 asmenų socialinių paslaugų poreikiai;
2.10. 16 prašymų tikslinei kompensacijai gauti;
2.11. 230 siuntimų atlikti visuomenei naudingą veiklą;
2.12. surašyti 484 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktai;
2.13. 220 šeimų ir vieniši gyvenantys asmenys kreipėsi dėl paramos maisto produktais iš
intervencinių EB atsargų;
2.14. 43 asmenims užpildyti gebėjimų dalyvauti veikloje įvertinimo klausimynai.
3. Organizuojama vaikų teisių apsaugos prevencija ir darbas su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikų ar apribota tėvų teisė į vaikus:
3.1. seniūnijoje 2021 m. gyveno 10 socialinės rizikos šeimų, kuriose auga 25 nepilnamečiai
vaikai, iš jų 3 vaikams nustatyta laikinoji globa, 1 vaikas gyvena globėjų šeimoje;
3.2. socialinės rizikos šeimose apsilankyta 580 kartų;
3.3. vaikų auga globėjų šeimose – 14;
3.4. socialinės rizikos vaikams organizuotas mokyklinių reikmenų pirkimas;
3.5. vaiko teisių apsaugos klausimais bendradarbiaujama ir bendraujama su Šiaulių
apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi, Tytuvėnų gimnazija, Kelmės rajono policijos komisariatu,
VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centru.
4. 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. Kiekvienuose kultūros
namuose buvo organizuojami poilsio vakarai jaunimui, vakaronės, koncertai, koncertai-išvykos.
Žymiausi iš jų: tradicinė šventė meno šventė „Kelmės ratas“, šventė Kiaunorių kaime „Sodžiaus
takais“, šventė Mockaičių kaime „Po parko liepom“, Pagryžuvio kaime Oninių šventė, šventė
Šedbarų kaime „Liepa – vasaros karalienė“ ir kt.
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5. Per ataskaitinį laikotarpį organizuojamas ir kontroliuojamas Savivaldybės kelių, bendrojo
naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymas, jų priežiūra, gatvių ir kitų viešų
vietų apšvietimas ir kita veikla:
5.1. nugriautas buvusios katilinės kaminas Budraičių k.;
5.2. sutvarkytos Budraičių bendruomenės pastato išorinės sienos;
5.3. remontuotos kelių duobės asfalto drožlėmis ir šaltu asfaltu;
5.4. prižiūrimos ir remontuojamos gatvių apšvietimo linijos;
5.5. remontuoti socialiniai būstai;
5.6. įrengti nuotekų surinkimo įvadai į socialinius būstus Parko g. 3, Johampolio k.;
5.7. sodintos gėlės Pagryžuvio, Johampolio, Kiaunorių, Budraičių, Šedbarų ir Pašiaušės
kaimų viešosiose erdvėse;
5.8. remiamos įvairios bendruomenių organizuojamos šventės, prisidedama prie švenčių
organizavimo;
5.9. nupirkti ir išdalinti kalėdinių saldainių rinkiniai seniūnijos mažamečiams vaikams;
5.10. šienaujamos ir prižiūrimos seniūnijos bendro naudojimo teritorijos;
5.11. pasveikinti seniūnijos ilgaamžiai gyventojai jubiliejų progomis (sulaukę 90 metų);
5.12. prižiūrimas Gauštvinio ežero paplūdimys, įrengti apsauginiai plūdurai;
5.13. seniūnijos teritorijoje esančias kapines prižiūri paskirti kapinių prižiūrėtojai, Visos
seniūnijos veikiančios ir neveikiančios kapinės bei kapinaitės buvo šienaujamos. Iš veikiančių
kapinių vežamos žaliosios atliekos į kompostavimo vietas;
5.14. prižiūrimi (greideriuojami, žvyruojami) seniūnijos keliai, kertami krūmai pakelėse,
remontuotos duobės, atnaujintas asfaltas gatvėse;
5.15. sutvarkytos patalpos Budraičių vaikų dienos centre;
5.16. sutvarkytos patalpos Pagryžuvio kultūros namuose;
5.17. sutvarkyti suoliukai Pavydų gyvenvietėje.
6. Vykdomas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Lietuvos Respublikos
gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytų, taip pat šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį
patvirtinančių dokumentų išdavimas:
6.1. 56 pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
6.2. 15 pažymų dėl gyvenamosios vietos deklaracijos išvykstant iš Lietuvos;
6.3. 135 gyvenamosios vietos deklaracija atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar pakeitus
gyvenamąją vietą;
6.4. priimta 17 prašymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6.5. išduota 0 pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
6.6. 5 pažymos gyvenamosios patalpos savininkams;
6.7. priimta 19 sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo;
6.8. išduotos 46 pažymos apie šeimos sudėtį, VĮ Registrų centrui dėl paveldimo turto, pastatų
įregistravimo ir kt.
7. Susirašinėjimas su Savivaldybės administracijos skyriais ir institucijomis veiklos
klausimais, išduodami leidimai prekiauti, laidoti:
7.1. parengti 197 raštai (207 – 2020 m.), susirašinėjant su Savivaldybės administracijos
skyriais ir institucijomis veiklos klausimais;
7.2. išduoti 3 leidimai prekybai viešose vietose, 5 leidimai kasinėjimo darbams;
7.3. išduoti 6 leidimai laidoti Kiaunorių ir Pašiaušės kapinėse.
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8. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atliekami
seniūnijai paskirtos teritorijos gyventojams notariniai veiksmai, registruojamos mirtys.
Užregistruoti 81 notariniai veiksmai (51 – 2020 m.). 2021 metais Tytuvėnų apylinkių
seniūnijoje mirė 57 žmonės, gimė 23 vaikai.
9. Šaukti seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoti gyventojų
susitikimus su Savivaldybės ir valstybinių institucijų pareigūnais.
Seniūnijoje per ataskaitinį laikotarpį neorganizuota gyventojų susirinkimų, suorganizuotas
1 susirinkimas su seniūnaičiais, 11 susirinkimų dėl socialinės pašalpos skyrimo, 1 atvejo komandos
posėdis ir 2 tarpinstitucinės grupės posėdžiai.
10. Žemės ūkis:
10.1. užpildyta žemės deklaracijų – 421;
10.2. papildomų dokumentų susijusių su deklaracijomis – 28;
10.3. valdų atnaujinimas ir registravimas – 498;
10.4. su pieno kvotomis susijusių paraiškų priimta – 0;
10.5. surašyta raštų NMA, VIC ir ŽŪM – 0;
10.6. apklausti 38 ūkininkai teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nuėmimo eigą;
10.7. konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su Kaimo plėtros programomis, išmokų
dydžiais – 320 interesantų;
10.8. prašymų dėl ūkio EDV apskaičiavimo peržiūros ekrane – 43;
10.9. seniūnijoje įregistruoti 370 ūkininkų ūkių;
10.10. elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius – 4 008;
10.11. išduota pažymų dėl žemės ūkio veiklos – 0.
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UŽVENČIO SENIŪNIJA

UŽVENČIO SENIŪNIJOS VEIKLA
Bendra informacija
Užvenčio seniūnija (toliau – Seniūnija) – Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijos centras įsikūręs Užvenčio mieste,
P. Višinskio g. 10. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės priimtais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais.
Seniūnijos misija – Savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuoti ir įgyvendinti
Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus, administruoti jai priskirtas viešąsias ir socialines
paslaugas seniūnijos gyventojams.
Seniūnija yra šiaurės vakarų Kelmės rajono dalyje ir ribojasi su Kražių, Vaiguvos, Šaukėnų
seniūnijomis bei Telšių rajonu. Seniūnija – viena didžiausių Savivaldybėje, plotas sudaro
23 392,14 ha, iš kurių miškai – 2 376 ha. Seniūnijos teritoriją sudaro Užvenčio miestas ir 84 kaimai.
Seniūnijos teritorijoje veiklą vykdančios įstaigos:
 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija;
 Užvenčio vaikų lopšelis-darželis;
 Užvenčio kultūros centras;
 Liolių socialinės globos namų Užvenčio padalinys;
 Antano Jokšo šeimos sveikatos centras;
 Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Užvenčio ir Junkilų skyriai;
 Kelmės krašto muziejaus Užvenčio filialas;
 Kolainių, Pašilėnų ir Minupių daugiafunkciai centrai;
 Valstybinių miškų urėdijos Raseinių regioninio padalinio Užvenčio girininkija;
 Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Užvenčio padalinys;
 Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia;
 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio Kalno Karalienės bažnyčia;
 Lietuvos pašto Užvenčio skyrius.
Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su visomis seniūnijos teritorijoje esančiomis įstaigomis,
palaikomi geri santykiai su vietos verslininkais ir ūkininkais, kurie prisideda prie seniūnijos
kultūrinės visuomeninės gerovės kūrimo. Šioje veikloje dalyvauja visos 5 seniūnijoje veikiančios
bendruomenės: Junkilų kaimo bendruomenė „Krūteklis“, Minupių kaimo bendruomenė, Užvenčio
bendruomenė „Venta“, Kolainių kaimo bendruomenė ir Beržėnų „Berželio“ bendruomenė.
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Seniūnija suskirstyta į penkias seniūnaitijas: Beržėnų, Junkilų, Kolainių, Minupių ir
Užvenčio. Seniūnaitijų seniūnaičiai vykdo kaimo bendrijos atstovų darbą, rūpinasi savo kaimo
žmonių gerove, aktyviai dalyvauja seniūnijos vykdomojoje veikloje.
Demografiniai rodikliai
Gyventojų skaičius seniūnijoje nuolat mažėja. Vidutiniškai per metus seniūnijos gyventojų
skaičius sumažėja 73 gyventojais. 2021 m. sausio 1 d. Užvenčio seniūnijoje savo gyvenamąją vietą
deklaravo 2 713 gyventojai, iš jų Užvenčio mieste – 623 žmonės, o 2021 m. gruodžio 31 d. – 2 642,
Užvenčio mieste gyventojų skaičius liko nepakitęs (623 žmonės). Vertinant gyventojų skaičių pagal
lytį, skirtumas labai nedidelis (žr. diagramą).
2021 m.

2642

1346
1296

2020 m.

2711

1384
1327

2807
2019 m.

1436
1371

2018 m.

1483
1406

2017 m.

1501
1440

Iš viso gyventojų

2889
2941

moterys

vyrai

Pagrindinė seniūnijos gyventojų mažėjimo priežastis – neigiamas gyventojų prieaugis. Per
praeitus (2021) metus seniūnijoje gimė 10 kūdikių, mirė 63 žmonės. Prie gyventojų mažėjimo
prisideda jaunesnių žmonių išvykimas į didžiuosius Lietuvos miestus bei emigracija į užsienį. Per
paskutinius penkerius metus (2017–2021 m.) labiausiai mažėjo (vidutiniškai po 19 žmonių per metus)
gyventojų, priklausančių 25 iki 45 metų amžiaus grupei, skaičius. 2021 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje
gyveno 647 asmenys (arba 24,49 proc. gyventojų) per 65 metų amžiaus.
5%
20%

4%

7%

2%
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22%
32%

iki 7 metų

nuo 7 metų iki 16 metų

nuo 16 metų iki 18 metų

nuo 18 metų iki 25 metų

nuo 25 metų iki 45 metų

nuo 45 metų iki 65 metų

nuo 65 metų iki 85 metų

nuo 85 metų

Seniūnijoje yra dvejos veikiančios kapinės: Užvenčio miesto ir Kolainių kaimo kapinės,
kurias prižiūri 3 kapinių prižiūrėtojai. Per 2021 metus išduoti 82 leidimai laidoti. Užvenčio kapinėse
palaidoti 73 žmonės, Kolainių kaimo kapinėse – 9 žmonės.
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Užvenčio seniūnijoje priimti prašymai ir parengti raštai
Eil.
Nr.
1.

Prašymų pavadinimas

2021 m.

Išduota pažymų ir kitų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti

71

2.
3.
4.
5.

Išduota leidimų laidoti kapinėse
Keista, naikinta gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų
Įtraukta asmenų į neturinčių gyvenamosios vietos apskaitą
Išduota pažymų patalpų (bendraturčių) savininkams

82
10
3
87

6.
7.

140
99

9.
10.

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
ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui
Gauta piliečių laiškų
Gauta raštų

11.

Parengta siunčiamųjų raštų

126

8.

Iš viso:

15
14
173

820

Seniūnijos funkcijoms įgyvendinti 2021 m. iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 74 487 Eur
(2020 m. – 74 700 Eur).
2021 m. seniūnijai skirtos savivaldybės
biudžeto lėšos, Eur
Iš viso
8300
Valdymas ir administravimas
Komunalinis ūkis
12700
Gatvių apšvietimas
4900
Atliekų surinkimas ir sniego valymas
Saugumo kamerų išlaikymas 1234
4853
Socialinės paramos funkcijų vykdymas
477
Kelių plėtra ir priežiūra
6535
Darbo rinkos politikos rengimas ir…
3102
Kultūros rėmimas

74487
32386

Lėšos pagal atskiras programas panaudotos:
Valdymas ir administravimas
Administravimui ir valdymui vykdyti 2021 m. skirta ir panaudota 8 300 Eur, arba 3 675 Eur
daugiau nei 2020 metais. Lėšos panaudotos: transportui išlaikyti – 1 763 Eur, elektros energijai –
805 Eur, ryšių paslaugoms – 357 Eur, informacinėms technologijoms – 656 Eur, kvalifikacijai kelti –
138 Eur, kitoms prekėms ir paslaugoms – 2 377 Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamajam
remontui – 730 Eur. Įsigytas naujas kompiuteris su programine įranga už 1 474 Eur.
Komunalinis ūkis
2021 m. seniūnijos komunalinio ūkio išlaikymui skirta 32 386 Eur (2020 metais –
23 275 Eur), arba 39,1 proc. daugiau nei 2021 m. Už 6 292 Eur įsigytas šlaitinis smulkintuvas
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(mulčeris) GIRAFFA L RH 190. Dėl padidėjusių degalų kainų ir kylančių atsarginių dalių ir paslaugų
kainų transportui išlaikyti per 2021 m. išleista 10 225 Eur, miesto ir gyvenviečių viešajam ūkiui
(įvairios statybinės, ūkinės, elektros prekės, medžių pjovimo, genėjimo darbai) – 8 820 Eur (iš kurių
2 462 Eur už Užvenčio miesto skvero medžių genėjimą ir senų, avarinės būklės medžių išpjovimą),
komunalinėms ir kitoms paslaugoms apmokėti – 2 700 Eur, materialiojo turto remontui atlikti –
4 132 Eur (iš jų 3 592 Eur – Kolainių kaimo bendruomenės pastato stogui remontuoti ir 540 Eur –
seniūnijos komunalinio ūkio patalpų elektros instaliacijai atnaujinti ir saugioms darbo sąlygoms
užtikrinti), kvalifikacijai kelti – 216 Eur. Skola už sunaudotą elektros energiją – 79,76 Eur (iš kurių
61,69 Eur liko bibliotekos įsiskolinimas seniūnijai), nes sąskaita už suvartotą elektros energiją iš
„Ignitis“ gauta tik 2022 m. sausio mėn.
2021 metais įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo
programas iš viso panaudota 18 980 Eur (iš jų 12 445 Eur – valstybės deleguotos lėšos ir 6 535 Eur –
Savivaldybės biudžeto lėšos). Įdarbinti 7 asmenys.
Neatlygintinus viešuosius darbus seniūnijoje atliko 5 asmenys, išdirbo 146 valandas.
33 asmenys atliko visuomenei naudingą veiklą ir išdirbo 5 315 valandų. Seniūnijos komunalinio ūkio
darbuotojų, asmenų atliekančių visuomenei naudingą veiklą, neatlygintinus viešuosius darbus ir
viešųjų darbų darbininkų jėgomis atlikti darbai:
 Užvenčio miesto ir seniūnijos gyvenviečių gatvių bei šaligatvių priežiūros, viešųjų
erdvių tvarkymo, vienmečių augalų sodinimo, dekoratyvinių augalų sodinimo ir želdinių priežiūros
darbai;
 vandens telkinių priežiūros darbai;
 socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto pagalbiniai darbai;
 Užvenčio miesto ir Kolainių kaimo kapinių priežiūros darbai;
 holokausto aukų kapinių Želvių miške ir žydų kapinių Kunigiškių kaime, karių kapinių
Užvenčio mieste priežiūros darbai.
Gatvių apšvietimas
2021 m. gatvių apšvietimo tinklams atnaujinti ir plėsti panaudota 12 700 Eur, iš jų 6 407 Eur
už gatvių apšvietimo priežiūros ir remonto darbus ir 6 293 Eur už elektros energiją.
Atliekų surinkimas ir sniego valymas
Atliekoms surinkti ir sniegui valyti seniūnija 2021 metais gavo 4 900 Eur, iš jų panaudota
4 693 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą, 207 Eur išleista už sniego valymo paslaugas.
Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija
Užvenčio miesto vaizdo stebėjimo kameroms eksploatuoti 2021 m. skirta 1 234 Eur.
Socialinė paramos ir paslaugų funkcijos vykdymas
Seniūnijoje nuolat lankomi pagyvenę ir vieniši gyventojai, organizuojama socialinė parama
gyventojams. 2021 m. socialinės paramos ir paslaugų funkcijoms vykdyti skirta 4 853 Eur. Lėšos
panaudotos: 1 824 Eur – transportui išlaikyti, 272 Eur – suremontuotas (atnaujintas) neįgaliųjų
asmenų įvažiavimas į seniūnijos patalpas, 260 Eur – komunalinėms paslaugoms, 1 464 Eur –
informacinių technologijų prekėms ir paslaugoms, 833 Eur – kitoms prekėms ir paslaugoms,
200 Eur – kvalifikacijai kelti.
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Socialinės paramos duomenys
Pavadinimas
Priimta prašymų piniginei socialinei paramai gauti
Priimta prašymų dėl išmokų vaikams
Priimta prašymų socialinei paramai mokiniams gauti
Priimta prašymų kietojo kuro kompensacijai gauti
Priimta prašymų tikslinei kompensacijai gauti
Priimta prašymų globos išmokoms gauti
Priimta prašymų pagalbos pinigams gauti
Priimta prašymų valstybinei antro laipsnio pensijai gauti
Priimta prašymų socialinėms paslaugoms gauti
Priimta prašymų vienkartinei pašalpai gauti
Priimta prašymų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui vertinti
Priimta naujų prašymų maisto paramai gauti

Skaičius (vnt.)
209
61
54
128
33
3
1
2
18
35
15
23

Užvenčio seniūnijos socialinių pašalpų skirstymo komisija 76 šeimoms rekomendavo skirti
socialines pašalpas, joms išmokėta 109 339 Eur. Dėl socialinių išmokų vaikams (gimus vaikui, globos
išmokų, besimokantiems, studijuojantiems vaikams) kreipėsi 269 šeimos, išmokėta 447 054 Eur. Per
metus 311 asmenų skirta ES parama maisto produktais.
Žemės ūkio funkcijų vykdymas
Seniūnijos specialistas žemės ūkio klausimais konsultavo gyventojus, priėmė ir tvarkė
paraiškas išmokoms gauti, teikė konsultacijas, padėjo pildant paraiškas.
2021 m. seniūnijoje pateiktos 456 paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės
plotus gauti, atnaujinta 635 vnt. žemės ūkio valdų, atnaujinti 258 ūkininkų ūkiai, užpildyta 71 žemės
panaudos ir nuomos sutartis, deklaruota kiaulių – 113 vnt., įregistruota įsigytų paršelių 56 vnt.,
nurašyta 40vnt. kiaulių, EDV ir VED išrašai pareiškėjams – 130 vnt.
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas
Seniūnijoje kultūrinius renginius organizuoja Užvenčio kultūros centras, Užvenčio Šatrijos
Raganos gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio bendruomenė, Užvenčio ir Junkilų bibliotekos,
Junkilų, Kolainių, Minupių, Užvenčio ir Beržėnų bendruomenės, Užvenčio muziejus. 2021 metais
seniūnijoje vyko nemažai jau tradiciniais tapusių renginių:
 2021 m. liepos 17–18 d. vyko su Škapliernos atlaidais sutampanti šventė „Venta, Venta,
Venta – tu žemaičiui šventa“;
 Užgavėnės;
 Gruodžio 15 d. vyko miesto eglutės įžiebimo šventė.
Paminėtos valstybinės šventės: Sausio 13-oji, Vasario 16-oji.
Užventiškiai, kaip ir daugelis kitų Lietuvos gyventojų, prisidėjo ir organizavo Užventyje
eiseną „Atminties kelias 1941–2021“, skirtą Holokausto aukoms pagerbti. Lankytos žydų amžinojo
poilsio vietos, buvusioje žydų sinagogos vietoje pastatytas atminimo ženklas.
Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninei veiklai remti skirta 3 102 Eur (iš jų šventės „Venta,
Venta, Venta – tu žemaičiui šventa“ scenos, garso ir apšvietimo įrangos nuomai – 2 000 Eur).
Pagerbti 8 seniūnijos senjorai 90-ojo jubiliejaus proga. Jiems įteiktos gėlių puokštės ir
sveikinimo raštai.
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Specialiosios programos
Surinkta lėšų:
 už pirties paslaugas – 2 875 Eur (per metus išleista pirties priežiūrai – 2 993 Eur, iš jų:
už prekes (kaitinimo elementas, valymo ir higienos priemonės) – 1 076 Eur ir komunalines išlaidas
(už elektros energiją, vandenį komunalinių atliekų surinkimą) – 1 917 Eur);
 už socialinio būsto ir Savivaldybės būstų nuomą (iš viso nuomojama 17 būstų) –
851 Eur (išleista socialinio būsto Labūnavos k., Labūnavos g. 19-2, einamajam remontui – 557 Eur);
 kasinėjimo darbus – 171 Eur;
 negyvenamų patalpų nuomą – 546 Eur;
 už leidimus vykdyti prekybą viešose vietose – 4 217 Eur (lėšos patenka ne į seniūnijos
biudžetą, o tiesiogiai į rajono biudžetą).
Kelių priežiūra ir plėtra (lėšos iš Kelių direkcijos)
Seniūnijoje yra 266,5 km prižiūrimų viešųjų gatvių ir kelių. Vietinės reikšmės keliams tiesti,
taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2021 metais
seniūnijai skirta 106 580 Eur, iš jų:
 turtui įsigyti – 10 340 Eur. Už šias lėšas parengti statinių projektai: kelio Už-113
(Užvenčio m. P. Višinskio g.) ir kelio Už–96 (Pašilėnų k. Degsnės g.) kapitaliniam remontui;
 einamiesiems tikslams – 96 240 Eur. Už šias lėšas:
užtaisyta 477 m² (Kolainių, Ušnėnų , Dvarčiaus ir Girnikų kaimuose, Užvenčio mieste)
asfalto dangos išlaužų keliuose su asfalto danga, remonto vertė – 12 200 Eur;
Šlapgirės g., Girnikų k. ir Žemdirbių g. Kolainių k. keliuose su asfalto danga įrengtas
4 cm storio išlyginamasis sluoksnis (1 855 m²) ir panaudota 26 937 Eur;
vykdyti kelių su žvyro danga remonto (žvyravimo) darbai. Atliktų darbų
apimtys – 2 000 m³ už 35 100 Eur;
nugreideriuota 369,62 km kelių su žvyro danga (už 10 889 Eur);
įrengtos 3 pralaidos keliuose: Už-33 (Kolainiai–Kunigiškiai), Už-54 (Kelias 2113–
Kelias 223) ir Už-22 (Kelias 2114–Pavandenė) už 5 575 Eur;
atnaujinta kelio Už-30 (Pavandenė–Žvirgždžiai) danga su 0/32 frakcijos skalda
149,7 m³ už 5 539 Eur.
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VAIGUVOS SENIŪNIJA

VAIGUVOS SENIŪNIJOS VEIKLA
Vaiguvos seniūnija yra Savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Savivaldybės
Vaiguvos seniūnijos teritorijoje. Vaiguvos seniūnijos administracinės patalpos yra adresu: Alyvų g.
10, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.
Vaiguvos seniūnijos vidinė struktūra: seniūnas, vyriausioji specialistė, specialistė
socialiniam darbui, specialistė žemės ūkiui, darbininkė, kūrikas, traktorininkas-kūrikas. Seniūnas,
vyriausioji specialistė yra valstybės tarnautojai, o kiti darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Iš viso
6,5 etato.
Vaiguvos seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos ir kitais įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos veiklos nuostatais,
patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A-1122,
Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais.
Vaiguvos seniūnijos geografinė aplinka. Seniūnijos geografinis centras – Vaiguvos
kaimas. Vaiguvos seniūnija užima 89,42 kv. km, 3 472 ha žemės ūkio naudmenų, 5 060 ha miškų.
Seniūnijoje yra 49 kaimai.
Vaiguvos seniūnijos ekonominė aplinka. Vaiguvos kaime veikia Užvenčio gimnazijos
Vaiguvos Vlado Šimkaus skyrius, VšĮ Šaukėnų ambulatorijos Vaiguvos medicinos punktas,
mobilusis paštas, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės VB Vaiguvos biblioteka, Užvenčio kultūros
centro Vaiguvos filialas. Seniūnijos teritorijoje veikiančios įmonės: Aivaro Norbuto, Vaidos
Šaltmerienės, Janūro Mockaus „Vaigupė“ individualios įmonės, Povilo Minčinausko, Saulius
Maziliausko MB „Jusaveta“, Mindaugo Zinkevičiaus individuali veikla, UAB „Kymelra“,
UAB „Pakėvio dvaras“. Įregistruoti 124 ūkininkų ūkiai, kurie užsiima augalininkyste, pienininkyste,
mėsinių galvijų ir kiaulių auginimu, bitininkyste, auginamos audinės.
Vaiguvos seniūnijos gamtos ir kultūros ištekliai. Seniūnijos teritorijoje yra 2 piliakalniai,
esantys laisvoje valstybinėje žemėje, Papilalio 2,9 ha (valstybės saugomas), Kalniškių 2,2 ha
(registrinis), smėlio karjeras – 0,5 ha.
Seniūnijoje yra kultūros paveldo objektų – buvusio Vaiguvos dvaro teritorijoje svirnas,
esantis Kaštonų g. 8, Vaiguvos k., Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir varpinė bei šio
komplekso vizualinės apsaugos pozonis, kuris reikšmingas urbanistiniu požiūriu, Pakėvio dvaras ir
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Šv. Teklės bažnyčios teritorija, kaip buvusios Pakėvio dvaro sodybos fragmentas. Šie objektai įtraukti
į lankytinų objektų sąrašą Šv. Jokubo kelio žemėlapyje.
Demografiniai statistiniai duomenys. 2022 m. sausio 1 d. Vaiguvos seniūnijoje
gyvenamąją vietą deklaravo 819 gyventojų. Mirė 13 seniūnijos gyventojų (8 moterys, 5 vyrai), išduoti
25 leidimai palaidoti Vaiguvos civilinėse kapinėse. Gimė 5 vaikai.
Seniūnaičių ir bendruomeninių organizacijų veikla. Seniūnijos teritorija suskirstyta į tris
seniūnaitijas: Akmenių, Pakėvio ir Vaiguvos. Seniūnaitijoms atstovauja 3 seniūnaičiai. Per 2021 m.
įvyko keturios išplėstinės seniūnaičių sueigos, kurių metu buvo svarstomi Vaiguvos seniūnijos
asignavimų paskirstymo, gatvių priežiūros ir remonto, aplinkos priežiūros ir tvarkymo, medžių
šalinimo, švenčių organizavimo klausimai, taip pat klausimai, susiję su seniūnaitijų gyventojų
socialine gerove, svarstomi bendruomenių projektai.
Vaiguvos seniūnijos valdymas
Vykdant šią programą, siekiama užtikrinti seniūnijos darbą, kokybiškų ir visiems prieinamų
paslaugų teikimą. 2021 metais iš Savivaldybės biudžeto šiai priemonei buvo panaudota 6,6 tūkst. Eur.
Vaiguvos seniūnijai priklausančių kelių priežiūros ir plėtros programa
Pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-306 patvirtintą Kelmės
rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą, Vaiguvos seniūnijoje inventorizuota 102,84 km
kelių, iš kurių asfalto danga sudaro 6,5 km, keliai su žvyro danga – 37,47 km, keliai su grunto danga –
16,22 km.
2021 m. kelių priežiūrai iš Savivaldybės biudžeto lėšų panaudota – 163,588 tūkst. Eur, iš jų
turtui įsigyti 137,363 tūkst. Eur, einamiesiems tikslams 26,225 tūkst. Eur. Atlikti šie pagrindiniai
darbai ir paslaugos:
1. Kelių su žvyro danga lyginimas greideriu – 3,584 tūkst. Eur, atlikta darbų – 60 km. Darbus
vykdė UAB „Kaslita“;
2. Kelių žvyravimas (Kilonių k., Adošiškės k., Pikelių k., Užgirių k., Petrikaičių k.,
Pavaiguvio k.) – 10,863 tūkst. Eur, atlikta darbų 837 m3. Darbus vykdė UAB „Račkausko
AGROTECH“;
3. Asfalto dangos išlaužų užtaisymas (Vaiguvos k. Stoties g., Pakėvio k. Dvaro g.) –
1,275 tūkst. Eur, atlikta darbų – 50 m2. Darbus vykdė AB „Kelių priežiūra“;
4. Išlyginamojo sluoksnio 4 cm įrengimas (Pakėvio k. Žalioji g.) – 10,503 Eur, atlikta
darbų – 483 m2. Darbus vykdė AB „Kelių priežiūra“;
5. Kelio Kaštonų g. Va-37 kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą – 133,628 Eur.
Darbus vykdė UAB „Trotas“;
6. 2021 m. parengtas statinio projektas „Kelio Va-42 Vaiguvos k.,Užgirių g. kapitalinis
remontas“.
Vaiguvos seniūnijos komunalinio ūkio plėtros programa
Gatvių apšvietimas Vaiguvos seniūnijoje. Apšviestos pagrindinės gyvenviečių gatvės
šiuose kaimuose: Vaiguvos, Pakėvio, Pikelių, Jucių. 2021 m. buvo šviestuvų 100 vnt.
Seniūnijos gatvėms apšviesti 2021 m. panaudota 2,3 tūkst. Eur. Iš skirtų lėšų buvo
apmokamos sąskaitos už sunaudotą elektros energiją, apšvietimo priežiūros darbus. Gatvių
apšvietimo priežiūros darbus vykdė IĮ „Gistata“. Atlikta darbų už 0,169 tūkst. Eur.
Vaiguvos seniūnijos visuomenės poreikiams priskirtų plotų priežiūra. Seniūnijos
visuomenės poreikiams priskirtų želdinių plotą sudaro 15 ha, iš kurių yra du piliakalniai, karių
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kapinaitės Vaiguvoje, Pavaiguvio senkapiai, Pikelių senosios kapinės, Pakėvio kaime du parkai,
Šv. Teklės bažnyčios teritorija, Vaiguvos kapinės, Vaiguvos skveras ir buvusio dvaro teritorija.
Seniūnijos gyvenamųjų vietovių viešo ūkio poreikiams panaudota 7,16 tūkst. Eur, iš jų
sniego atliekoms surinkti panaudota – 2,08 tūkst. Eur, sniegui valyti – 2,39 tūkst. Eur.
Vaiguvos seniūnijoje atlikti viešieji pirkimai
Vaiguvos seniūnija 2021 m. atliko 38 mažos vertės viešųjų pirkimų, kurie buvo būtini,
siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią seniūnijos veiklą. Bendra pirkimo sutarčių vertė suma –
12,00 tūkst. Eur su PVM.
Vaiguvos seniūnijos valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje vykdymas
Seniūnijos specialistė žemės ūkiui 2021 metais priėmė gyventojus dėl paramos už žemės
ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas ir 2016–2020 metų KPP priemones, siekiančius
gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, pagrindinei tiesioginei, žalinimo
išmokai, išmokai jaunajam ūkininkui, už pirmuosius hektarus ir susietoms išmokoms paramą gauti
paraiškas ir kitais žemės ūkio klausimais Vaiguvos sen., gyventojus.
Duomenys apie žemės ūkio srities funkcijų vykdymą

Dokumentų / aptarnautų
asmenų skaičius (vnt.)

Dokumento pavadinimas
Užpildyta žemės deklaracijų

309

Užpildyta papildomų dokumentų, susijusių su deklaracijomis

49

Valdų atnaujinimas ir registravimas

417

Prašymai dėl ūkio EDV apskaičiavimo peržiūros ekrane

26

Atnaujinti ūkininkų ūkių duomenys

224

Įregistruoti nauji ūkininkų ūkiai

2

Elektroniniu būdu įbraižytų laukų skaičius

3 689

Konsultuota įvairiais klausimais, susijusiais su KP programomis, išmokų dydžiais
ir kt. klausimais

249

Apklausta ūkininkų, teikiant statistines ataskaitas apie derliaus nuėmimo eigą

23

Iš viso

4 988

Vaiguvos seniūnijos socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymas
Didelių problemų turintiems asmenims, kurie nesugeba patys susitvarkyti su iškilusiomis
problemomis, seniūnija padėjo susitvarkyti asmens dokumentus, pasitikrinti sveikatą, užsiregistruoti
Užimtumo tarnyboje, atsigulti į slaugos ligoninę, gauti socialinę paramą ar socialines paslaugas.
Seniūnijos gyventojams, kurie nesugeba ar negali dėl sveikatos būklės pasirūpinti savimi ar
dėl to, kad nėra artimųjų, teikiamos socialinės paslaugos namuose, t. y. integrali pagalba (dienos
socialinė globa ir slauga) į namus asmenims, kuriems nustatytas slaugos poreikis. Per 2021 metus
integrali pagalba į namus buvo teikiama 17 asmenų, su jais dirbo dvi Kelmės socialinių paslaugų
centro socialinės darbuotojos padėjėjos.
Vaiguvos seniūnijos nepasiturintiems, sunkiai besiverčiantiems gyventojams, socialines
paslaugas gaunančioms šeimoms, kurių pajamos neviršijo 1,5 VRP, buvo dalinami maisto paketai ir
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higienos priemonės iš ES intervencinių atsargų. Maisto produktai ir higienos priemonės į seniūniją
buvo atvežtos 6 kartus. Maisto produktų paketus gavo 107 šeimos.
Seniūnijoje įvyko 12 posėdžių socialinės paramos klausimams spręsti, kurių metu svarstyti
116 socialinės paramos gavėjai, surašyta 116 rekomendacijų dėl socialinės pašalpos skyrimo.
Lyginant 2021 m. su 2020 m. pastebėta, jog žymiai padidėjo pašalpų / išmokų gavėjų
skaičius. Iš viso įvairių socialinių išmokų ir pašalpų išmokėta (nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31)
329,489 tūkst. Eur, t. y. 11,66 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.
Seniūnijoje buvo įvertintos atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygos, poreikiai, pateikti
Savivaldybės administracijai siūlymai dėl socialinės paramos reikalingumo ir paramos būdų.
Duomenys apie socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymą

Dokumentų skaičius
(vnt.)
124

Dokumento pavadinimas
Prašymai socialinei pašalpai gauti
Prašymai vienkartinei pašalpai gauti

22

Prašymai vaiko išmokai gauti

82

Prašymai globos (rūpybos) išmokai gauti

3

Prašymai periodinei pašalpai gauti

2

Prašymai vienkartinei išmokai nėščiai moteriai

3

Prašymai socialinei paramai mokiniams

24

Prašymai kompensacijoms kietajam kurui įsigyti

48

Prašymai dėl EB paramos maisto produktais

107

Prašymai aprūpinti neįgalius asmenis specialiomis pagalbos priemonėmis

6

Prašymai ilgalaikei socialinei globai institucijoje teikti

2

Prašymai specialiųjų poreikių lygiui nustatyti

9

Prašymai vienkartinei išmokai gimus vaikui

5

Siuntimai visuomenei naudingai veiklai atlikti

79

Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynai

48

Socialinių paslaugų teikimo kokybės įvertinimo aktas

41

Buities tyrimo aktas

296
Iš viso

901

Vaiguvos seniūnijoje organizuojama vaiko teisių apsaugos prevencija ir darbas su
probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikų ar apribota tėvų teisė į vaikus:
2021 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, vietos bendruomenėmis,
Savivaldybės administracijos juristais, Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių apskrities vaiko teisių
apsaugos (VTAS) specialistais Kelmės rajone, Užimtumo tarnyba, Kelmės rajono vaiko ir šeimos
gerovės centru, Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus bendruomeniniais šeimos namais.
2021 m. organizuoti keturi Vaiguvos seniūnijos tarpinstitucinė grupės posėdžiai.
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Vaiguvos seniūnijoje įgyvendinamos gyventojų užimtumo programos seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje.
2021 metais Savivaldybės užimtumo didinimo programai įgyvendinti panaudota
11,34 tūkst. Eur. Įdarbinti 6 asmenys, iš jų 3 moterys. Visuomenei naudingus darbus seniūnijoje dirbo
47 socialines pašalpas gaunantys asmenys pagal visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis,
dirbta 3255 darbo valandas.
Notariniai veiksmai. Seniūnijoje Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka
atliekami notariniai veiksmai neatlygintinai. 2021 metais užregistruota 19 notarinių veiksmų (parašų
tikrumo paliudijimas, dokumentų kopijų tvirtinimas).
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimas, kitų
pažymų gyventojams išdavimas, susirašinėjimas su savivaldybe ir kitomis institucijomis.
Duomenys apie gyvenamosios vietos deklaravimą

Dokumentų skaičius
(vnt.)
33

Dokumento pavadinimas
Atvykimo deklaracijos
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą

34

Deklaravo išvykimą į užsienio valstybę ilgesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui

7

Pažymos patalpų savininkams (bendraturčiams)

50

Pažymos apie mirusiojo asmens paskutinę gyvenamąją vietą

2

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas

5
Iš viso

131

Duomenys apie gautus, registruotus, išduotus ar išsiųstus dokumentus

Dokumentų skaičius (vnt.)

Dokumento pavadinimas
Charakteristikos, pažymos apie šeimos sudėtį bei faktinę gyvenamąją vietą

44

Gauta ir registruota dokumentų

145

Siunčiamų dokumentų

109

Gauta gyventojų prašymų, skundų, pasiūlymų ir kt.

2

Leidimai laidoti

25

Leidimai žemės darbams vykdyti

1

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugų Savivaldybės tarybos nustatytuose vietose
ir prekybą
Asmenų patikrinimo izoliavimosi vietoje aktai

1
38

Turto nurašymo, likvidavimo aktai

75

Seniūno įsakymai (turto valdymo klausimais dėl gaisrų prevencijos veiksmų plano
įgyvendinimo, dėl saugiojo tinklo įrangos patalpos, apleistų žemės sklypų)

4

Iš viso

444
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Duomenys apie surašytus protokolus

Dokumentų skaičius
(vnt.)

Dokumento pavadinimas
Surašyti susirinkimų, sueigų protokolai

4

Komisijos posėdžių protokolai

5
Iš viso

9

Vaiguvos seniūnijos gyventojų kultūrinė ir sportinė veikla. Kultūros ir sporto renginiai
seniūnijoje buvo organizuojami kartu su Užvenčio kultūros centro Vaiguvos filialu, Kelmės rajono
savivaldybės Žemaitės VB Vaiguvos biblioteka, Pakėvio ir Vaiguvos kaimo bendruomenėmis,
Vaiguvos jaunimo bendruomene „Lyderiai“, vietos ūkininkais ir verslininkais.
Gražių iniciatyvų ir projektų įgyvendino Vaiguvos ir Pakėvio kaimo bendruomenės,
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“:
Vaiguvos kaimo bendruomenės įgyvendintas projektas „Pasaulio teisuolės Marijos
Rusteikaitės gyvenimas ir veikla“, skirtas 130-osioms teisuolės gimimo metinėms paminėti. Projekto
metu surengta paroda, įrengtas suolelis prie atminimo akmens.
Vaiguvos kaimo bendruomenės ir vietos ūkininkų inicijuotos akcijos: ,,Šviečiančių
moliūgų vakarai“, „Užauginkim gėlių daigų ir papuoškim Vaiguvą“, buvusio Vaiguvos dvaro parko
teritorijos sutvarkymo akcija ,,Darom“.
Vaiguvos jaunimo bendruomenė „Lyderiai“ įgyvendino projektus ,,Aktyvus jaunimo
dirbtuvės Vaiguvos seniūnijoje“, „Gerosios jėgos lauko Vaiguvos sveikatos parke atnaujinimas“,
,,Grožiui ir sveikatai – du jaunimo savaitgaliai“. Šių projektų metu organizuotos vaikų ir jaunimo
vasaros stovyklos, jaunimo spartakiada, organizuoti jaunimo šokių ir kino vakarai, įrengti 2 lauko
treniruokliai Vaiguvos jaunimo sveikatos parke.
Per 2021 metus vietos bendruomenių įgyvendinta projektų už 8,3 tūkst. Eur, gauta kitų
paramos lėšų – 2,5 tūkst. Eur.
Svarbiausi 2021 m. renginiai:
Kovo 11 d. valstybinės šventės minėjimas Vaiguvos kultūros namuose;
Vaiguvos gyvenvietės centre iškilmingai paminėta Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena, kurioje gausiai dalyvavo vietos gyventojai;
Pakėvio kaime tradicinė vasaros šventė ,,Trys mergelės – Marijona, Kristina, Ona“,
kurios metu Pakėvio bendruomenė pagerbė varduvininkes, apdovanojo atminimo dovanomis
aktyviausius bendruomenės narius, rėmėjus, gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus;
Šventinis koncertas „Palydėkime vasarą kartu“, skirtas Vaiguvos kaimo bendruomenės
20-mečiui.
______________________
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