
 

  
 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
FINANSAI IR BIUDŽETAS 

 
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtino 

rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų planą – 27 406,6 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 
29 336,1 tūkst. Eur. 2017 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 
30 054,7 tūkst. Eur, išlaidų planas – 31 984,2 tūkst. Eur, tai yra išlaidos iš skolintų lėšų 930,0 tūkst. 
Eur viršija pajamas ir 999,5 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų 
įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti.  

2017 m. iš viso gauta 28 740,9 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta 736,2 tūkst. Eur. Bendras 
rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 95,6 proc., arba gauta 1 313,8 tūkst. Eur mažiau, nei 
planuota.  

 
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2017 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur) 

Eil. 
Nr. 

 
2017 2016 2017–2016 m. 

palyginimas, 
proc. 

Pajamos 
Biudžetas 

(patikslintas) 
Įvykdymas 

Įvykdymo 
proc. 

Įvykdymas 

1. 
Gyventojų pajamų 
mokestis (gautas iš 

Kelmės VMI) 
11728,5 12147,6 103,6 11083,0 109,6 

2. Turto mokesčiai: 
     

 
žemės mokestis 281,0 411,4 137,1 399,5 103,0 

 
nekilnojamo turto 

mokestis 
75,0 75,8 101,1 58,8 128,9 

 
paveldimo turto mokestis 9,0 12,1 134,4 6,5 186,2 

3. 
Prekių ir paslaugų 

mokesčiai:      

 
mokestis už aplinkos 

teršimą 
27,3 27,3 100,0 25,2 108,3 

 
valstybės rinkliavos 40,0 49,7 124,3 36,3 136,9 

 
vietinės rinkliavos 735,0 740,4 100,7 679,4 109,0 

4. 
Specialioji tikslinė 

dotacija 
11577,0 11393,3 98,4 11033,3 103,3 

5. 
Bendrosios dotacijos 

kompensacija 
2092,0 2092,0 100,0 2665,0 78,5 

6. Žemės nuomos mokestis 130,0 135,8 104,5 127,0 106,9 

7. 
Mokesčiai už valstybinius 

gamtos išteklius 
45,1 63,7 141,2 45,6 139,7 

8. 
Pajamos už prekes ir 

paslaugas 
835,0 830,1 99,4 748,7 110,9 

9. 
Kitos neišvardytos ir 
neplanuotos pajamos 

49,3 45,2 91,7 113,0 40,0 

10. 

Europos Sąjungos, 
užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų 
lėšos 

2376,5 682,9 28,7 140,9 484,7 

11. 
Sandoriai dėl materialiojo 

ir nematerialiojo turto 
35,0 33,6 96,0 45,8 73,4 

 Iš viso pajamų: 30054,7 28740,9 95,6 27208,0 105,6 



 

12. 
Lėšų likučiai išlaidoms 

dengti 
999,5 999,5 100,0 820,1 121,9 

13. Ilgalaikės paskolos 930,0 736,2 79,2 551,3 133,5 
Iš viso: 31984,2 30476,6 95,3 28579,4 106,6 

 
 
Analizuojant pajamų plano vykdymą galima pastebėti, kad 2017 metais gauta mažiau, nei 

planuota, specialiųjų tikslinių dotacijų, kitų neišvardintų ir neplanuotų pajamų, įvykus sandoriams dėl 
materialiojo ir nematerialiojo turto, o taip pat nežymiai mažiau nei planuota surinkta pajamų, 
gaunamų už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas. 2017 metais Europos Sąjungos, užsienio valstybių 
ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 28,7 proc. arba 1 693,6 tūkst. Eur mažiau nei planuota (už 
keturių projektų projektavimo darbus apmokėta iš rajono biudžeto lėšų ir išlaidas planuojama 
susigrąžinti į biudžetą iš ES lėšų 2018 metais, užsitęsė projektų paraiškų vertinimas, dėl to nebuvo 
pradėti pirkti ir vykdyti rangos darbai, projektai nepradėti dėl užsitęsusių projektavimo darbų, nebuvo 
gauti kvietimai teikti paraiškas per Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą iš Centrinės projektų 
valdymo agentūrą). Lyginant 2017 m. ir 2016 m. pajamų plano vykdymą, 2017 m. daugiau surinkta 
gyventojų pajamų mokesčio, žemės nuomos mokesčio, paveldimo turto mokesčių, valstybės ir 
vietinių rinkliavų, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius. Bendrai rajono biudžeto pajamos, 
lyginant su 2016 metais, buvo 5,6 proc. didesnės.  

2017 metais išleista 29 428,5 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 37,4 proc., 
t. y. 11 004,1 tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšeliui finansuoti 5 848,7 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir 
pašalpoms mokėti 2017 metais teko 16,3 proc. (arba 4 788,8 tūkst. Eur) visų biudžeto išlaidų, o 2016 
metais – 15,7 proc. (arba 4 324,6 tūkst. Eur). Poilsiui, kultūrai ir religijai 2017 m. teko 13,2 proc. 
biudžeto išlaidų, o 2016 m. – 12,9 proc. Bendrosioms valstybės paslaugoms 2017 m. skirta 11,5 proc., 
ekonomikai – 10,2 proc. visų biudžeto išlaidų. 

 
ŠVIETIMAS 

MOKYKLŲ, MOKINIŲ POKYČIAI 
 

Mokinių skaičiaus mažėjimas rajono ugdymo įstaigose stabilizavosi. Mokinių, besimokančių 
pagal bendrojo ugdymo programas, skaičiaus sumažėjimas pastaruosius 2 metus nesiekia 150. 2017 
m. rugsėjo 1 d. ženkliai sumažėjo vaikų, pradėjusių lankyti priešmokyklinio ugdymo grupes. Tačiau 
kasmet didėja ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas vaikų skaičius.  

 
Mokslo 
metai 

Vaikų, ugdomų pagal 
ikimokyklinio ugdymo 

programas, skaičius 

Vaikų, ugdomų pagal 
priešmokyklinio ugdymo 

programas, skaičius 

Mokinių, ugdomų pagal 
bendrojo ugdymo 

programas, skaičius 

Iš viso 

2015–2016 553 (+11) 250 (+27) 3273 (–274) 4076 (–236) 
2016–2017 579 (+26) 241 (–9) 3140 (–133) 3960 (–116) 
2017–2018 623 (+44) 185 (–56) 2998 (–142) 3806 (–154) 

 
Kelmės rajone nuo 2000–2001 m. m. iki 2016–2017 m. m. mokinių sumažėjo 2,3 karto 

(Lietuvoje – 1,82 karto). Tai 11 rajonas tarp savivaldybių netekusių daugiausiai mokinių. Mažėjant 
mokinių skaičiui mokyklose jungiamos klasės. 2017 m. 30,2 proc. yra jungtinių klasių (2016 m. – 
30,7 proc.). 

2017 m. Kelmės profesinio rengimo centre mokinių priėmimas pradėtas vykdyti per LAMA 
BPO sistemą (naujai priimti 194 mokiniai). 

 
 
 

MOKINIŲ PASIEKIMAI 
 



 

Lyginant Kelmės rajono mokyklų mokinių 2017 m. ir 2016 m. valstybinių brandos egzaminų 
įvertinimus galima teigti, kad rezultatai pagerėjo, išskyrus lietuvių kalbos, fizikos ir informacinių 
technologijų egzaminus. 

 

Metai 
Valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis 

lietuvių k. matematikos anglų k. biologijos chemijos fizikos istorijos geografijos 
informacinių 
technologijų 

2017 33,7 36,2 59,5 53,3 50,2 40,7 46,1 51,3 33,8 
2016 36,8 31,7 50,2 45,6 41,1 43,4 36,4 45,1 37,7 

 
6 mokinių brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų. 
 

CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIŲ VYKDYMAS 

Kelmės rajono savivaldybėje per 2017 m. užregistruotas 31 ekstremalusis įvykis, iš jų 
30 buvo susiję su likusiais nuo karo sprogmenimis.  

Savivaldybės ESK nutarus ir Administracijos direktoriui priėmus sprendimą konstatuoti 
ekstremalųjį įvykį rajone, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius sudarė komisiją patirtiems nuostoliams 
ir žalai paskaičiuoti. Pagal minėto skyriaus pateiktus duomenis rajone nukentėjo 47 žemės ūkio 
veiklos subjektai (kreipęsis dėl žuvusiųjų žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymo ir žalos 
kompensavimo), patirti nuostoliai siekia apie 1,7 mln. Eur.  

Ekstremaliųjų įvykių metu poreikio evakuoti gyventojus nebuvo. 
 

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ TVARKYMAS 
 

Demografiniai duomenys rajone 2015–2017 metais 

Metai 
 

Gimimo įrašai Mirties įrašai 
Santuokos 

įrašai 
Ištuokos 

įrašai 

Civilinės būklės 
aktų įrašų 

papildymo, 
pakeitimo įrašai 

2015 256 
mergaičių – 124 
berniukų – 132 

522 
vyrų – 256 

moterų – 266 

235 77 351 

2016 275 
mergaičių – 120 
berniukų – 155 

476 
vyrų – 255 

moterų – 221 

241 83 387 

2017 260 
mergaičių – 125 
berniukų – 135 

456 
vyrų – 216 

moterų – 240 

207 78 160 

 
Rajone 2017 m. gimstamumas nežymiai sumažėjo, mirtingumas – sumažėjo, santuokų ir 

ištuokų skaičius taip pat sumažėjo. 
 

VAIKO TEISIŲ APSAUGA 
 

Likusių be tėvų globos vaikų globa (rūpyba) šeimose, šeimynose, institucijose 
Rodikliai 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Globėjų šeimų skaičius 
Vaikų skaičius jose 

61 
83 

63 
91 

69 
102 

Institucijose (kūdikių namuose, vaikų globos 
namuose) globojamų vaikų skaičius 

60 56 42 



 

Šeimynų skaičius 
Vaikų skaičius jose 

2 
12 

2 
7 

2 
8 

Iš viso globojamų vaikų 155 154 152 
Skaičius vaikų, kuriems nustatyta laikinoji 
globa (rūpyba) tėvų prašymu 

24 52 54 

Skaičius vaikų, kuriems buvo nustatyta 
laikinoji globa (rūpyba) 

40 66 80 

Skaičius vaikų, kuriems buvo nustatyta 
nuolatinė globa (rūpyba) 

13 11 18 

Globotinių (rūpintinių) skaičius, kurių 
globėjai buvo atleisti / kuriems skirti kiti 
globėjai (rūpintojai) šeimose, šeimynose, 
institucijose 

12 15 20 

 
VTAS dirba vadovaudamasis principu, kad kiekvienas vaikas turi augti bei gyventi savo 

biologinėje šeimoje. Turint tokį tikslą buvo bandoma ieškoti įvairių sprendimų, kad vaikų nereikėtų 
apgyvendinti vaikų globos institucijose ar šeimynose. Glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais 
darbuotojais darbui su rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, buvo ieškoma artimųjų giminaičių, 
galinčių užtikrinti vaikams saugumą. 

Socialinės rizikos šeimų apskaita tvarkoma pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-212 patvirtintą Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, tvarkos 
aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymais, šeimos įtraukiamos į apskaitą ir išbraukiamos iš jų VTAS teikimu.  

 
 
Gali

ma 
pasidžiaugti, 
kad Kelmės 
rajone per 
trejus metus 
sumažėjo 
socialinės 
rizikos šeimų, 
jose auga 74 
vaikais 

mažiau. Tikėtina, kad VTAS vykdoma prevencinė veikla, budėjimai po darbo valandų, reidai į 
socialinės rizikos šeimas po darbo valandų skatina žmones keisti savo gyvenimo būdą, labiau 
prižiūrėti vaikus, jais rūpintis. 

 
TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMAS 

 
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etatas įsteigtas nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. 

Ši pareigybė reikalinga siekiant skatinti efektyviau veikti vaiko gerovės užtikrinimo srityje, naikinti 
tarpžinybiškumo 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 (toliau – koordinatorius) 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). 

Koordinatorius, vykdydamas savo funkcijas, siekia tokių tikslų:  
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1. didinti pagalbą ir paslaugas bei jų kokybę visoms vaikus auginančioms šeimoms 
savivaldybėje, stiprinti tėvystės įgūdžius, atsakomybę; 

2.  stiprinti komandinį darbą teikiant pagalbą ir paslaugas vaikams bei jų tėvams; 
3. naikinti tarpžinybiškumą, didinti empatiją ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu vaiku, 

kiekviena šeima.  
SOCIALINĖ PARAMA 

 
2017 metais dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipėsi 1 244 šeimos ir joms buvo išmokėta 

1 084 938 Eur, tai sudaro 24,5 proc. nuo visų išmokamų socialinių išmokų. Gavusių socialinę pašalpą 
asmenų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus sudaro 9,2 proc. Vidutinis socialinės pašalpos 
dydis 73,38 Eur per mėn. šeimai. 

Palyginti su 2016 metais, socialinės pašalpos išmokėjimas 2017 metais padidėjo 0,15 proc., 
tai yra išmokėta 1 530 Eur daugiau, tačiau šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 
1 376 iki 1 244. Socialinės pašalpos teikimas perduotas savivaldybei kaip savarankiška savivaldybės 
funkcija, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis patvirtintu savivaldybės tarybos 
tvarkos aprašu, vykdomas socialinės pašalpos teikimas. Kiekviena šeima ar vienas gyvenantis asmuo, 
pateikęs prašymą socialinei pašalpai gauti, buvo lankomi namuose, tikrinamos jų gyvenimo sąlygos 
surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Per metus surašytas 3284 patikrinimo aktai. 
Visi pateikę prašymus buvo kviečiami į seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijos 
posėdžius, kuriuose buvo analizuojamos pateikusių prašymus socialinės problemos, svarstomos 
įsidarbinimo galimybės, pateikiamos rekomendacijos skirti paramą. 

Darbingi nedirbantys socialinės paramos gavėjai, nedalyvaujantys įgyvendinant aktyvias 
darbo rinkos politikos priemones, buvo pasitelkti atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijose. 
2017 m. 716 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 teikiama socialinėmis 
paslaugomis. 2017 m. 127 šeimoms socialinės pašalpos, išmokos vaikui, parama mokinio reikmenims, 
šalpos išmokos ir kitos socialinės išmokos buvo mokamos per biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų 
centrą. Daugiausia tokių šeimų yra Šaukėnų – 20, Kražių sen. – 15, Pakražančio sen. – 14, Tytuvėnų 
apyl. sen.  – 13. 

Socialinės pašalpos gavėjams, gaunamą pašalpą naudojusiems ne pagal paskirtį, socialinė 
parama buvo teikiama nepinigine forma. 2017 m. socialinės pašalpos nepinigine forma 224 šeimoms 
buvo išmokėta 118 371 Eur, o 2016 m. 185  šeimoms buvo išmokėta 87 401 Eur.  

 
DARBAS SU JAUNIMU 

 
Kelmės rajone yra veikiančios 26 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, aktyviai iš 

jų veiklas vykdo 14. Prie kaimo bendruomenių aktyviai veikia 10 neformalių jaunimo grupių. 
2017 m. suorganizuotas renginys metų „Jaunimo apdovanojimai 2016“ renginys, kuriuo metu  

yra pagerbti ir apdovanoti labiausiai nusipelnę Kelmės krašto jaunuoliai.  
2017 m. suorganizuotas renginys „Idėja+“, skirtas Europos jaunimo savaitei, aptartos tema 

savanorystės galimybės vietos bendruomenėje. 
2017 m. birželio mėn. Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų taryba organizavo Jaunimo vasaros akademiją „Kartu mes galim daug!“ 
Žemaitijoje. renginys buvo skirtas paminėti „Erasmus+“ trisdešimtmečiui ir artėjančiam Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Dalyvavo 18 Lietuvos savivaldybių (Akmenės, Joniškio, 
Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Kretingos, Kalvarijos, Mažeikių, Palangos, Plungės, 
Radviliškio, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Telšių, Gargždų, Vilkaviškio rajonų), atvyko jaunimo ir 
jaunimo organizacijų komandos, iš viso apie 300 jaunų žmonių, renginyje dalyvavo grupelė savanorių 
iš Turkijos, Armėnijos.  

2017 m. suorganizuotas informacinis renginys „Savanoriškos veiklos patirtys ir galimybės 
Kelmės rajone“. Diskutuota apie savanoriškos veiklos patirtis ir galimybes Kelmės rajone. Renginyje 
dalyvavo du savanoriai: prancūzas Adrien Dexet ir italas Giovanni Coppola. Savanoriai pasakojo apie 
savanorystės kelią, nuveiktus darbus Tytuvėnų regioniniame parke. 



 

2017 m. Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, siekdama didinti veiklos 
efektyvumą dalyvavo dviejų dienų mokymuose, mokymus vedė Jaunimo reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai. 

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Atrask save“. Šis projektas 
(projekto. Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo ir 
Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Jis skirtas jaunuoliams  (15–29 m.), kurie niekur nedirba ir 
nesimoko. 

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais iš savivaldybių. Įgyvendinimo 
laikotarpis – nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 20 d. Projektas finansuojamas Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto „Atrask save“ tikslas – sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių 15–29 metų jaunuolius skaičių, įgyvendinanti ankstyvos intervencijos ir aktyvumo 
skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens 
poreikius ir galimybes. 

Jaunuoliams teikiamos šios paslaugos: pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir 
gyvenimo įgūdžių ugdymo; motyvavimo; informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus 
galimybes; įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ir Šiaulių 
teritorinė darbo biržos Kelmės skyriumi paslaugos; savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo 
paslaugos. 

 
STATYBA IR INFRASTRUKTŪRA 

 
KPPP lėšų panaudojimas 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-163 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 
vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus 
eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2017 metais“ Kelmės rajono savivaldybei buvo 
skirta 1 271 100,00 Eur. 

2017 m. skirta 56 300,00 Eur mažiau nei 2016 m. (1 327 400 Eur). 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3-248 ,,Dėl 

Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ skirta 
305 300,00 Eur ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 401 ,,Dėl 
2017 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, 
susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“  skirta 61 500,00 Eur Kelmės miesto Vytauto Didžiojo 
gatvės, kuri sutampa su su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2106 Kelmė–Noreišiai–Bubiai, 
pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo darbams atlikti. 2017 m. tikslinių ir rezervo lėšų skirta 
226 800,00 daugiau nei 2017 m. (140 000,00 Eur). 

Iš viso per 2017 m. KPPP lėšomis atlikta darbų už 1 494 426,55 Eur. Dėl rangovo UAB 
„Šiaulių plentas“ darbų nevykdymo laiku liko neįsisavinta 143 473,45 Eur. Rangovas teisinosi 
blogomis meteorologinės sąlygomis bei prisiimtų įsipareigojimų apimtimis 2017 m. 

Vykdyti šie pagrindiniai darbai: žvyro kelių lyginimas greideriu, žvyravimas, kelių ir gatvių 
asfalto dangos remontas, kelio griovių profilio atkūrimas, pralaidų remontas, šaligatvių įrengimas ir 
gatvių rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, saugaus eismo priemonių įrengimas. 

 
ES lėšomis vykdyti projektai 

Įgyvendinant projektą „Kelmės miesto pietinės sutvarkymas įrengiant eismo saugumo 
priemones” rekonstruotos Šlaito ir Rudupio gatvės, įrengta gatvių asfalto danga. 2017 m. įsisavinta ES 
lėšų – 143 636.83 Eur. 2018 m. bus rekonstruojama Malūno gatvė. 

Įgyvendinant projektą „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių 
takų sutvarkymas (I etapas)“ rekonstruota dalis gatvės pėsčiųjų takų, sankryžos, šviesoforas, įrengtas 
naujas gatvės apšvietimas. 2017 m. įsisavinta ES lėšų – 58 707.49 Eur. Darbus ketinama užbaigti 
šiemet. 

2017 metais vykdyti statybų darbai 



 

Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir 
pritaikymas visuomenės poreikiams (I etapas) 

Šių metų liepos mėnesį buvo baigti Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios 
rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams I etapo statybos darbai. 
Atlikti lietaus vandens surinkimo tinklų įrengimo darbai, įrengtas modernus aikštės ir joje esančių 
paminklų apšvietimas, aikštė išklota spalvotomis trinkelėmis pritaikytomis žmonėms su negalia, 
pasodinta įvairių rūšių medelių ir daugybė įvairių rūšių bei spalvų gėlių, pastatytas naujas 
informacinis stendas, poilsiautojams pastatyti modernūs suoleliai su šiukšlinėmis ir rekonstruota dalis 
Maironio ir Šiluvos gatvių apšvietimo tinklų.                                                                                                                            

Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir 
pritaikymo visuomenės poreikiams I etapo statybos darbų vertė 440 tūkstančių Eur. 

Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelmėje, statyba (I etapas) 
Įgyvendinant projektą „Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelmėje statyba 

(I etapas)“ 2017 metais įvykdyta statybos montavimo darbų už 1,330 mln. Eur. 2017 metais atlikti visi 
I etapo statybos darbai, iškyrus sportinės įrangos ir baldų įrengimo darbus. Nuo statybos pradžios 
statybos darbų atlikta už 4,379 mln. Eur. Projekto I etapas pradėtas įgyvendinti 2015 metų lapkričio 
mėn., 2018 metų liepos mėnesį numatoma baigti aplinkos tvarkymo darbus, sportinės įrangos ir baldų 
montavimo darbus. 

Kelmės rajono Gailių kaime įgyta privačiam savininkui priklausiusi pastato dalis ir atlikti 
viso pastato remonto darbai. Pastate ir toliau veiklą vykdys medicinos punktas bei įsikurs kaimo 
bendruomenė. Rangovas UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atliko statybos darbų už 69 tūkst. Eur. Pakeista 
sena stogo danga į naują, įrengta šildymo sistema, apšiltintos lauko sienos, įrengtas sanitarinis 
mazgas, suremontuotos pastate esančios patalpos. 

Vaikų bendruomeninio gyvenimo patalpų įrengimas Lupikų kaime 
Kelmės rajono Kukečių seniūnijos Lupikų kaime buvusiame medicinos punkte įrenginėjamos 

vaikų bendruomeninio gyvenimo patalpos. Atliekant darbus bus suremontuota katilinė, sanitariniai 
mazgai, įrengta virtuvė ir gyvenamosios patalpos, buitinių nuotekų valymo įrengimai bei pakeista 
stogo danga. Numatoma statybos darbų vertė – 63 690 Eur.  

 
TURTO VALDYMAS 

 
Savivaldybės gyvenamieji būstai 
Kelmės rajono savivaldybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti apskaita vedama 

Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), modulyje „Būstas“. Kelmės rajono 
savivaldybės būsto fondo sąraše 2017 m. gruodžio 31 d. įrašyti 53 būstai (plotas 2533,42 kv. m), 
savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše 134 būstai (plotas 
6115,64 kv. m). 2017 metais savivaldybės socialinis būstas pasipildė 12 būstų (10 būstų įsigyta 
įgyvendinant projektą „Socialinio būsto plėtra Kelmėje“, 2 būstai perkelti iš savivaldybės būsto 
fondo sąrašo), iš socialinio būsto fondo sąrašo išbraukti 5 būstai (4 avarinės būklės ir nuomoti 
nebetinkami, 1 būstas perkeltas į savivaldybės būsto fondo sąrašą). Savivaldybė iš socialinių būstų 
nuomos finansinė naudos negauna, nes nuomininkai yra nemokūs, taip pat netausoja turto, dažnai 
nevykdo savo pareigų. Pagal galimybes socialinis būstas remontuojamas iš savivaldybės biudžeto 
lėšų, iš surinktų nuompinigių. Per 2017 metus socialinio būsto remontui iš kompensuojamų 
nuompinigių, kuriuos UAB Kelmės vietinis ūkis pervedė į savivaldybės biudžetą išleista 
14,3 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis atlikti butų, esančių J. Vadeikio g. 1-42, J. Janonio 15, Birutės g. 7-4, 
Kelmėje ir butų Ežero g. 11-1, Basanavičiaus g. 8-1, Šiluvos g. 31-1, Tytuvėnuose remontai, keisti 
langai, durys, atlikti vidaus remonto darbai, pastatyta malkinė. Taip pat iš šių lėšų mokamos 
daugiabučių namų, kuriuose yra savivaldybės būstai, kaupiamosios lėšos. Rajono seniūnijose esamas 
būstas remontuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis ir lėšomis surinktomis už būsto nuoma. 2017 
metais rajono seniūnijose gyvenamojo būsto remontui išleista 46,8 tūkst. Eur. Iš jų Šaukėnų 
seniūnijoje 29,5 tūkst. Eur, Užvenčio seniūnijoje 4,4 tūkst. Eur, Kelmės apylinkių seniūnijoje 
1,9 tūkst. Eur, Kražių seniūnijoje 4,6 tūkst. Eur, Tytuvėnų apylinki seniūnijoje 3,4 tūkst. Eur. 

Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą įrašomi asmenys 
(šeimos) gaunantys mažas pajamas ir neturintys tinkamo savo būsto. Šie sąrašai du kartus į metus 



 

tvirtinami direktoriaus įsakymais (iki vasario 1 d. ir liepos 1 d.). 2017 m. gruodžio 31 d. socialinio 
būsto Kelmės rajone laukia 104 šeimos, kurias sudaro 218 asmenys. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į 
paramą būstui išsinuomoti, sąrašą 2017 m. įrašytos 47 šeimos, išnuomotas būstas 21 šeimai, o iš 
minėtų eilių sąrašo išbrauktos 23 šeimos.   

Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programa 
patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-303 „Dėl 
Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2020 metais programos tvirtinimo“. 
Įgyvendinant šią programą 2017 m. savivaldybės socialinio būsto įsigijimui išleista 175,4 tūkst. Eur, 
būsto remontui išleista 61,1 tūkst. Eur. 

2017 metais lengvatine paskola gyvenamam būstui įsigyti pasinaudojo 11 šeimų.  
Turto valdymo skyriuje tvarkoma Kelmės rajono tarnybinių butų apskaita. Per 2017 metus 

Savivaldybės tarybos sprendimu vienas butas išbrauktas iš tarnybinių butų sąrašo (Kražių sen.) ir 
2017 m. gruodžio 31 d. Kelmės rajono tarnybinių butų sąraše lieka 1 butas.  

 
ŽEMĖS ŪKIS R KAIMO PLĖTRA 

MELIORACIJA 
 

Melioracijos lėšų pokytis 2013–2017 metais, Eur 

 
 

Siekiant bent iš dalies pagerinti Kelmės rajono melioracijos bei hidrotechnikos statinių būklę, 
2017 metais buvo įvykdyti šie melioracijos bei hidrotechnikos remonto ir priežiūros projektai: 

1. „Tvenkinių hidrotechnikos statinių ir melioracijos griovių priežiūros darbai“. Prižiūrėti 
hidrotechnikos statiniai dvylikoje užtvankų; 

2. „Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Valpainių kadastrinės vietovės griovių M-12, M-
12-4 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. 
Suremontuota 1,478 km griovių; 

3. „Kelmės rajono Liolių seniūnijos Maironių kadastrinės vietovės up. Saldus pk. 0+00-
29+72 ir jame esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. 
Suremontuota 2,972 km griovių; 

4. „Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos Šaltenių kadastrinės vietovės Lendrės 
upelio pk. 10+00-29+90, griovio L-5 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių 
remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 3,174 km griovių; 

5. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Kražių kadastrinės vietovės Obelynės upelio pk. 0+00-
37+40, griovių O-3, O-3-1, O-1-2, Ak-1, Ak-1-2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos 
statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 6,113 km griovių; 

6. „Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Kolainių kadastrinės vietovės griovių KR-1, KR-1-
3, KR-1-4, KR-3, KR-3-2, KR-3-4, Gl-5, Gl-5-1, Ve-4 ir juose esančių valstybei priklausančių 
melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 7,854 km griovių; 

7. „Kelmės rajono Kražių seniūnijos Karklėnų kadastrinės vietovės Sirupio up. pk.17+03-
42+42, griovių G-2, S-1, S-3 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir 
priežiūros darbai“. Suremontuota 3,553 km griovių. 
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2017 metais patenkinti 9 prašymai valstybei priklausančių melioracijos statinių remontui. 
Suremontuota 25,144 km griovių, 12 užtvankų hidrotechninių statinių, 28 pralaida, suremontuotos 286 
drenažo žiotys, grioviuose pašalinta 8,37 ha krūmų, nušienauta 17,33 ha griovių, bei nušienauta 
5,57 ha hidrotechninių statinių (užtvankų). 
 

SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO VEIKLA 
 

Vienas iš pagrindinių tikslų Kelmės rajono savivaldybėje – užkrečiamųjų ligų paplitimo 
mažinimas. Kelmės rajono savivaldybėje opi problema išlieka sergančiųjų tuberkulioze skaičiaus 
didėjimas. Susitelkiant į šią sritį buvo parengta ir patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės 
tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės 2017–2020 metų programa. Už programos vykdymą atsakingos 
visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Visuomenės sveikatos biuras, Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras, seniūnijos ir jose dirbantys darbuotojai, Socialinių paslaugų centras. Programoje 
didelis dėmesys skiriamas trumpo gydymo kurso strategijos plėtojimui ir kūrimui, kas paskatino 
įsteigti savivaldybės DOTS kabinetą, kuris veikia ir užtikrina nepertraukiamą pacientų po stacionaro 
gydymą. Kaip kitų šalių geroji patirtis rodo DOTS strategijos užtikrinimas, plėtojimas ir 
įgyvendinimas yra vienas iš efektyviausių tuberkuliozės gydymo metodų. Siekiant efektyvaus DOTS 
kabineto veiklos dalyvaujama projekte „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, 
tuberkulioze sergantiems pacientams, gerinimas Kelmės rajone“ pagal 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.2.-ESFA-R-615. Taip pat siekiant 
užkrečiamųjų ligų plitimo ir (ar) pacientų pavojingo elgesio pasireiškimo, kuomet gali būti pakenkta 
sau ar kitiems, sudaryta būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų komisija, 
parengti komisijos nuostatai, darbo organizavimo principai.  
 
 
Su Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2017 
metų ataskaitomis išsamiai galite susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje 
http://www.kelme.lt. 
 

 
 


