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ĮVADAS 

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus 

institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kelmės rajono situacijos analizę, 

suformuluoti savivaldybės 2020–2022 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos 

Kelmės rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms 

įgyvendinti. 

SVP rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. 

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti 

finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius bei atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. 

SVP sudaro septynios įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. 

Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams 

pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.  

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai turi 

aiškias sąsajas su Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu planu, siekiant 

išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, numeraciją, kad būtų lengviau 

identifikuojamos priemonės. 

SVP parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodika, 

patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl 

Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Strateginį veiklos planą sudaro: 

I. Bendroji informacija: savivaldybės misija, Strateginio veiklos plano aprašomoji dalis.  

II. Programos. Programų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programą, nurodomi jos 

tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, atsakingi vykdytojai ir 

kiti priemones įgyvendinantys subjektai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų planinės reikšmės. 

 

 

1 MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI 

1.1 Misija 

Vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir 

kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti 
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vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę. 

1.2 PROGRAMOS IR STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

SVP parengtas atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikį strateginį 

plėtros planą bei Kelmės rajono savivaldybės SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių) 

analizę, kuri atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali 

atlikti), galimybes (potencialiai naudingos sąlygos organizacijai) ir grėsmes (potencialiai nenaudingos 

sąlygos organizacijai). Kelmės rajono savivaldybės misija siejasi su 2013–2020 m. savivaldybės 

vizija – Kelmės rajonas patrauklus, natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria 

verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje. Numatytiems prioritetams įgyvendinti sukurtos 

7 programos, kurių paskirtis – gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, t. y.: 

 išasfaltuoti keliai ir takai, renovuoti daugiabučiai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, centralizuotas 

vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas – patogi aplinka gyventojams ir verslui; 

 darbo vietos konkurencinguose ūkiuose, naujai besikuriančiame versle ir turizmo paslaugų 

sektoriuje panaudojant rajono susisiekimo galimybes, kultūrinį paveldą ir gamtinį savitumą;  

 kultūros tradicijas puoselėjantys renginiai ir užimtumas gyventojui, kuris, palaikydamas vertybinį ir 

fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną, stiprina visuomenės dvasingumą. 

 Numatytos 7 programos siejasi su Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros 

plano prioritetais, tikslais ir uždaviniais. Siekiant išlaikyti strateginių planų vientisumą ir norint 

įgyvendinti 2013–2020 m. strategiją, pagrindinės sektorių problemos, kurios bus sprendžiamos iki 

2020 m., tampa esminiais Kelmės r. strateginio veiklos plano ir struktūrinių Kelmės rajono 

savivaldybės padalinių veiklos strateginiais prioritetais. 

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programos, jų 

koordinatoriai, tikslai ir atsakingi asmenys pateikiami 1 lentelėje. 
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1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programos, tikslai ir programų 

koordinatoriai 
 

Eil. 

Nr. 

Programa Koordinatorius   Eil. 

Nr. 

Tikslas Koordinato

rius 

Eil. 

Nr. 

Uždavinys Koordinatorius   Eil. 

Nr. 

Priemonė Koordinatorius 

1 Ekonominės 

aplinkos ir 

investicijų 

programa 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

1.1 Išvystyta 

turizmo 

infrastruk-

tūra 

Architektū- 

ros ir 

urbanistikos 

skyrius  

1.1.

1 

Gerinti turizmo 

infrastruktūrą 

Kelmės rajone 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius  

      

1.1.1.

17 

Savivaldybes 

jungiančios turizmo 

informacinės 

infrastruktūros plėtra 

Šiaulių regione 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

1.1.
2 

Išsaugoti 
kultūros paveldo 

objektus, 

pritaikant juos 

viešosioms 

reikmėms 

Architektūros 
ir urbanistikos 

skyrius  

1.1.2.

1 

Sakralinių objektų 

renovavimas 

Architektūros ir 
urbanistikos 

skyrius  

1.1.2.

11 

Kelmės dvaro 

ansamblio parko 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

visuomenės 

poreikiams 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

1.1.2.

12 

Kelmės dvaro 

sodybos parterinės 

dalies sutvarkymas ir 

pritaikymas 

visuomenės 
poreikiams 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

1.1.2.

15 

Paveldosaugos 

programos 

įgyvendinimas 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

  

1.1.2.

17 

Tytuvėnų Švč. 

Mergelės Marijos 

Angelų Karalienės 

bažnyčios ir 

bernardinų 

vienuolyno 

ansamblio arkadų 

galerijos 

restauravimas 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  
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1.1.

3 

Skleisti 

informaciją ir 

formuoti 

patrauklų rajono 

įvaizdį 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius  

1.1.3.

6 

Tarptautinių ryšių 

plėtojimas ir turizmo 

programos 

įgyvendinimas 

Kelmės turizmo 

ir verslo 

informacijos 

centras 

1.2 Palankios 
sąlygos 

verslumui 

ir 

visuome 

ninėms 

organiza 

cijoms 

Turto 
valdymo 

skyrius 

1.2.
1 

Skatinti žemės 
ūkio ir verslo 

vystymąsi 

Strateginio 
planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

1.2.1.
1 

Smulkių ir vidutinių 
ūkių plėtros programa 

Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros  

skyrius 

1.2.1.

2 

Smulkaus ir vidutinio 

verslo programos 

įgyvendinimas 

Turto valdymo 

skyrius 

1.2.1.

3 

Projektų 

dokumentacijos 

rengimas ir jų 

finansavimas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

1.2.1.

9 

Kelmės rajono 

pramonės zonų 

techninės 

dokumentacijos 

parengimas ir 
viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

1.2.1.

14 

Kelmės tradicinių 

amatų centro plėtra 

III 

Kultūros 

švietimo ir 

sporto skyrius 

1.2.1.

15 

Palankių sąlygų 

sudarymo verslo 

plėtrai ir kūrimui 

Kelmės mieste 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyriaus 

1.2.

2 

Gerinti 

visuomeninių 

organizacijų 

veiklos kokybę 

Turto valdymo  

skyrius 

1.2.2.

2 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

organizacijų rėmimas 

(VO) 

Turto valdymo 

skyrius  

    1.2.2.

20 

Remti 

bendruomeninę 
veiklą savivaldybėse 

Turto valdymo 

skyrius 

    1.2.2.

21 

Kelmės krašto 

partnerystės vietos 

veiklos grupės 2016 - 

2023 metų vietos 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 
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plėtros strategijos 

finansuojami 

projektai 

2 Infrastruktū

ros ir 

gyvenamo 

sios 

aplinkos 
programa 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.1 Darni 

viešoji 

infrastruk

tūra 

Statybos ir 

infrastrukt

ūros 

skyrius 

2.1.

1 

  

Plėtoti kaimo 

infrastruktūrą 

  

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros  

skyrius 

  

2.1.1.

1 

Seniūnijų kelių 

plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.1.1.

2 

Valstybės biudžeto 

lėšos melioracijai 

valstybinėms 
(perduotoms 

savivaldybei) 

funkcijoms atlikti 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros  

skyrius 

2.1.1.

12 

Valstybei nuosavybės 

teise priklausančios 

dėl 2017 m. liūčių 

pažeistos 

melioracijos 

infrastruktūros 

atkūrimas 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

2.1.1.

13 

Nirplių MSNA ir 

valstybinių 

melioracijos sistemų 
bei jų statinių 

rekonstravimas 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

2.1.

2 

Planuoti Kelmės 

rajono teritorijos 

plėtrą 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius  

2.1.2.

7 

Žemės sklypų 

kadastriniai 

matavimai 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

2.1.2.

8 

Valstybinės 

nuosavybės ir 

patikėjimo teisės į 

žemės sklypą 

įregistravimas/išregist

ravimas 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.2.

24 

Kelmės miesto  

bendrojo plano 

pakeitimas (miesto 

kapinių praplėtimui) 
ir  Kelmės miesto  

civilinių kapinių 

praplėtimo detaliojo 

plano parengimas  

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  
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2.1.2.

25 

Kompleksinio 

teritorijų planavimo 

dokumentų ir žemės 

sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų 
rengimas 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

      2.1.2.

27 

Grąžinamų natūra, 

perduodamų 

nuosavybėn 

neatlygintinai, 

parduodamų ar 

išnuomojamų žemės 

sklypų planų 

rengimas  

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

      2.1.2.

28 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

bendrojo plano 

sprendinių 

įgyvendinimo 
stebėsenos 

(monitoringo) 

ataskaitos  

parengimas  

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

      2.1.2.

30 

Savivaldybės turto 

inventorizacija ir 

įteisinimas 

Turto valdymo 

skyrius 

      2.1.2.

31 

Kapinių informacijos 

skaitmeninimo ir 

duomenų valdymo 

sistemos sukūrimas 

Turto valdymo 

skyrius 

      2.1.2.

32 

Bendrųjų planų 

keitimas 

(koregavimas) 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyrius  

      2.1.2.
33 

Kelmės rajono 
geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtros planas 

Turto valdymo 
skyrius 

2.1.

3 

Renovuoti 

daugiabučius 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.3.

1 

Daugiabučių namų 

rėmimo programa 

Turto valdymo 

skyrius 
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namus, plėtoti 

socialinį būstą 

2.1.3.

4 

Socialinio būsto 

įsigijimas įvairiose 

rajono vietose 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.3.

9 

Daugiabučių namų 

atnaujinimas 

(modernizavimas) 
Kelmės rajone 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

2.1.3.

10 

Valstybės garantijų 

nuomininkams, 

išsikeliantiems iš 

savininkams grąžintų 

gyvenamųjų namų ar 

jų dalių ir butų 

vykdymas 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.

4 

Plėtoti viešąją 

infrastruktūrą 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.1.4.

2 

Prekyviečių ir pirčių 

išlaikymas 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.4.

3 

Komunalinio ūkio 

plėtra 

Turto valdymo 

skyrius 

2.1.4.

10 

Ugniagesių 

komandos pastato-

gaisrinės Užvenčio 
mieste atnaujinimas 

Teisės ir 

personalo 

skyriaus  

2.1.4.

15 

Tytuvėnų miesto 

centrinės dalies 

teritorijos 

sutvarkymo darbai  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.1.4.

20 

Kelmės miesto 

Tūkstantmečio parko 

sutvarkymas 

Kelmės 

seniūnija   

2.1.4.

21 

Gyvūnų globos 

centro veiklos 

vykdymas 

Turto valdymo 

skyrius 

            2.1.4.

22 

Savivaldybės 

administracijai 

priklausančių pastatų 

atnaujinimas 

Turto valdymo 

skyrius 

            2.1.4.

23 

Bendruomeninės 

infrastruktūros 
gerinimas Žalpių 

kaime 

Strateginio 

planavimo ir 
investicijų 

skyrius 
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            2.1.4.

24 

Tytuvėnų miesto 

viešųjų erdvių 

sutvarkymas ir 

pritaikymas 

visuomenės 
poreikiams 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

            2.1.4.

27 

Baseino Kelmėje 

statyba, priežiūra ir 

paslaugų teikimas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

2.2 Saugi ir 

švari 

aplinka 

Statybos ir 

infrastruk-

tūros 

skyrius 

2.2.

2 

Sutvarkyti bei 

modernizuoti 

vandens ir 

nuotekų tinklus 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.2.2.

8 

Kelmės miesto 

Nepriklausomybės g. 

kvartalo 

vandentvarkos tinklų 

įrengimas 

Kelmės 

seniūnija 

2.2.2.

12 

Kelmės nuotekų 

valymo įrenginių 

išplėtimas/rekonstruk

cija 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.2.2.
20 

Tytuvėnų apylinkių 
seniūnijos 

vandentvarkos 

infrastruktūros 

gerinimas 

Strateginio 
planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

2.2.2.

21 

Kelmės apylinkių 

seniūnijos 

vandentvarkos 

infrastruktūros 

gerinimas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

2.2.2.

22 

Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo 

infrastruktūros 

atnaujinimas ir plėtra 
Kelmės rajono 

savivaldybėje 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.2.

23 

Raseinių, B. 

Laucevičiaus gatvių 

buitinių nuotekų, 

lietaus nuotekų tinklų 

rekonstrukcija/statyba 

Turto valdymo 

skyrius 
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2.2.2.

26 

Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtra  

Kelmės rajone  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.2.2.

29 

Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtra 

bei inventorizavimas 
Kelmės rajone  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

      2.2.2.

30 

Kelmės apylinkių 

seniūnijos 

vandentvarkos 

infrastruktūros 

gerinimas – II etapas 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

      2.2.2.

31 

Vandens gerinimo 

įrenginių statyba 

fluoridų šalinimui 

Kelmės mieste 

Turto valdymo 

skyrius 

      2.2.2.

32 

Vandentiekio tinklų 

plėtra Kelmės rajone  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

      2.2.2.

33 

Vandentiekio ir 

nuotekų šalinimo 
tinklų Miškininkų g., 

Paparčio g., J. 

Basanavičiaus g., 

Durpyno g., Maironio 

g. Tytuvėnų m. ir 

Kuršių k., Tytuvėnų 

apylinkių sen., 

Kelmės r. sav. 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

2.2.

3 

Valyti vandens 

telkinius ir 

mažinti aplinkos 

taršą 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.3.

1 

Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 

programos 

įgyvendinimas 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.4.

1 

Atliekų surinkimas ir 

tvarkymas 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.3.
10 

Aplinką žalojančių 
objektų likvidavimas  

Turto valdymo 
skyrius 

2.2.

4 

Modernizuoti 

inžinerinio 

aprūpinimo 

sistemų 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius    

2.2.4.

7. 

Apšvietimo tinklų 

atnaujinimas 

(modernizavimas) 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius    
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infrastruktūrą, 

panaudojant 

alternatyvius 

energijos 

šaltinius 

2.2.4.

9 

Fotovoltinės 

elektrinės įrengimas 

ant Kelmės kultūros 

centro stogo 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

2.2.4.

11 

Fotovoltinės 

elektrinės įrengimas 
ant Kražių Žygimanto 

Liauksmino 

gimnazijos stogo 

Strateginio 

planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

      2.2.4.

12 

Fotovoltinės 

elektrinės įrengimas 

ant VšĮ Kelmės 

sporto centro stogo 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

      2.2.4.

13 

Fotovoltinės 

elektrinės įrengimas 

ant Kelmės Kražantės 

progimnazijos stogo 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

2.2.

5 

Tvarkyti 

seniūnijų 

aplinką 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.5.

1 

Kelmės rajono gatvių 

apšvietimo tinklų 

atnaujinimas ir plėtra 

Turto valdymo 

skyrius 

2.2.5.
2 

Atliekų surinkimas ir 
sniego valymas 

seniūnijose 

Turto valdymo 
skyrius 

2.2.5.

3 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

užimtumo didinimo 

programa 

Turto valdymo 

skyrius 

    2.2.5.

4 

Saugumo kamerų 

rajone išlaikymas ir 

plėtra 

Turto valdymo 

skyrius 

    2.2.5.

6 

Draugystės parko 

takų ir stadiono 

Kelmės mieste 

apšvietimo tinklų 

įrengimas 

Kelmės 

seniūnija 

2.3 Subalan-

suota 
Kelmės 

rajono 

susisieki-

Statybos ir 

infrastruk-
tūros 

skyrius 

2.3.

1 

Plėtoti ir 

modernizuoti 
kelių ir takų 

tinklą 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

2.3.1.

1 

Tytuvėnų apyl. sen. 

Kelio Nr. Tya-22 
„Kelias 2105–

Pagauštvinis“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 
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mo 

infrastruk-

tūra 

2.3.1.

7 

Kelio Nr. Už-113 

„Užvenčio m. 

P. Višinskio g.“ 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

18 

Kelio Nr. 11-076 

„Vaiguvos k. 13-as 
kelias“ (automobilių 

stovėjimo aikštelės 

prie civilinių kapinių 

ir privažiavimo kelio) 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

2.3.1.

19 

Kelio Nr. Va-42 

„Vaiguvos k. Užgirių 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

31 

Kelių su žvyro danga 

remonto darbai 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

32 

Asfaltbetonio dangos 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

2.3.1.

34 

Kelio Nr. Kea-54 

„Kakoniškės k. 

Statybininkų g.“ 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

38 

Pėsčiųjų ir dviračių 

tako  Kelmė–

Tytuvėnai įrengimas  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

40 

Kelio Nr. Už-109 

„Užvenčio m. 

Maironio g.“ 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

42 

Kelio Nr. Tya-50 

„Kelias 157–

Bulavėnai“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.
44 

Kelių Nr. Li-36 
„Maneikių k. Pievų 

g.“ ir Nr. Li-36 

„Maironių k. 

Žaliosios g.“ 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 
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kapitalinis remontas 

2.3.1.

46 

Kelio Nr. Ša-50 

„Vidsodis–Kentriai“ 

(Aunuvėnų k. 

Mokyklos g.) 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

50 

Kelio Nr. Kea-80 

„Verpenos k. Vilbėno  

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

2.3.1.

51 

Kelių Nr. Ku-20 

„Vijurkų k. Vijurkų 
g.“, Nr. Ku-72 

„Lupikų k. Alyvų g.“ 

ir Nr. Ku-25 „Kelias 

A12–Grimziai–kelias 

2106“ (Grimzių k. 

Grimzių g.) 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

    2.3.1.

53 

Kelių kadastriniai 

matavimai 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

    2.3.1.

56 

Statinio projekto 

ekspertizės paslaugos 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

    2.3.1.
59 

Kelių saugumo audito 
atlikimas 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 

    2.3.1.

60 

Kelio Nr. Už-51 

„Kelias 3505–kelias 

158“ (Pagririškių k.) 

kapitalinis remontas 

(pralaidos remontas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

    2.3.1.

62 

Kelių Nr. Kr-82 

„Kražių mstl. M. K. 

Sarbievijaus g.“ ir 

Kr-93 „Kražių mstl. 

Žemosios g.“ 

rekonstravimas.  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 
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    2.3.1.

63 

Gatvių paskirties 

Sporto, Gėlių ir Ievų 

gatvių Kelmės mieste 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

    2.3.1.

65 

Kelmės miesto 

Vytauto Didžiojo 
gatvės pėsčiųjų ir 

pėsčiųjų–dviračių 

takų sutvarkymas 

(II etapas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

    2.3.1.

67 

Kelio Nr. Ke-48 

„Kelmės m. Malūno 

skg.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

69 

Pėsčiųjų tako Vytauto 

Didžiojo g. Kelmės 

m. tiesimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

70 

Liolių g. Kelmės m. 

rekonstravimas 

(šaligatvio tiesimas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.
71 

Kelio Nr. Ke-91 
„Kelmės m. 

Statybininkų g.“ 

rekonstravimas 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

72 

Kelio Nr. Ke-1 

„Kelmės m. A. 

Mackevičiaus g.“ 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

74 

Kelio Nr. 03-138 

„Kamariškių k. 1-as 

kelias“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

75 

Kelio Nr. Ke-41 

„Liepų g. Kelmės m.“ 

kapitalinis remontas 

(I ir II etapas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.
76 

Kelio Nr. Ke-90 
„Kelmės m. Sporto 

g.“ dalies kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 
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        2.3.1.

77 

Putinų g. Naudvario 

k. Kelmės r. 

rekonstravimas 

(šaligatvio tiesimas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.
78 

Kelio Nr. Kea-80 
„Verpenos k. Vilbėno 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

80 

Kelmės sen. Kelio 

Nr. Pa-65 

„Pavilbėnio g. 

Kelmės m.“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

81 

Kelio Nr. Pa-16 

„Kelias A12–

Palėkinis“ (Šimaitukų 

k.)  kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.
82 

Kelio Nr. Ke-32 
„Kelmės m. Kęstučio 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 
infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

83 

Kelio Nr. Kea-53 

„Kakoniškės k. Rasos 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

84 

Kelio Nr. VA-37 

„Vaiguvos k. 

Kaštonų g.“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

85 

Kelio Nr. Ke-54 

„Kelmės m. 

Nepriklausomybės 

g.“ dalies kapitalinis 
remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

86 

Kelio Nr. Ke-119 

„Kelmės m. Žvilgių 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

87 

Kelio Nr. Ke-50 

„Kelmės m. 

Statybos ir 

infrastruktūros 
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Mindaugo g.“ 

kapitalinis remontas 

skyrius 

        2.3.1.

88 

Kelių Nr. Li-48 

„Laugalio k. Dubysos 

g.“ ir Nr. Li-51 

„Liolių mstl. Dvaro 
g.“ kapitalinis 

remontas  

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

89 

Kelio Nr. Už-96 

„Pašilėnų k. Degsnės 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

90 

Kelio Nr. Už-113 

„Užvenčio m. P. 

Višinskio g.“ 

rekonstravimas 

(automobilių 

stovėjimo aikštelės 

įrengimas, autobusų 
sustojimo ir gatvės 

remontas) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

91 

Kelio Nr. Ša-25 

„Kelias 2112–

Užvarmis“ 

rekonstravimas (tilto 

ir kelio dalies 

rekonstravimas, 

įrengiant pralaidą per 

Varmės upę 

Užvarmio k.) 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

92 

Pėsčiųjų tilto į 

Draugystės parką 
kapitalinis remontas  

Statybos ir 

infrastruktūros 
skyrius 

        2.3.1.

93 

Kelio Nr. Pa-54 

„Grinių k. Užmedžių 

g.“ kapitalinis 

remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

        2.3.1.

94 

Kelio Nr. Kea-13 

„Kelias 2103–

Vaidžiai–Minergiai“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 
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2.3.1.

95 

Kelio Nr. Ke-112 

„Vyšnių g.“ 

kapitalinis remontas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

3 Kultūros ir 

sporto 
programa 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius 

3.1 Sustiprint

as rajono 
kultūros 

potenciala

s 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto 

skyrius  

3.1.

1 

Įkurti, renovuoti 

ir modernizuoti 
kultūros įstaigas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

      

3.1.2.

2 

Kelmės dvaro 

ansamblio vartų 
restauravimas ir 

pritaikymas 

muziejinei veiklai 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius 

3.1.1.

8 

Šaukėnų kultūros 

centro scenos 

rekonstrukcijos 

darbai 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

3.1.1.

9 

Kražių 

M. K. Sarbievijaus 

kultūros centro 

pastato išorės ir 

vidaus remonto 

darbai 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

3.1.1.
10 

Kultūros įstaigų 
infrastruktūros (IRT 

sistemų) gerinimas 

Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius 

  3.1.1.

12 

Kelmės kultūros 

centro pastato 

Kelmėje, Vytauto 

Didžiojo g. 73, 

modernizavimas 

Kelmės kultūros 

centro 

direktorius 

  3.1.1.

13 

Kelmės dvaro rūmų 

vidaus patalpų 

restauravimas ir 

naujos ekspozicijos 

įrengimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

  3.1.1.

14 

Kelmės dvaro rūmų 

sienų ir pagrindinio 

įėjimo laiptų 
remontas  

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

  3.1.1.

15 

Tytuvėnų bažnyčios 

ir vienuolyno 

ansamblio ūkinio 

pastato, esančio 

Maironio g. 2A, 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 
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Tytuvėnuose, 

rekonstravimas ir 

pritaikymas 

kultūrinei veiklai 

3.1.

3 

Finansuoti 

kultūros įstaigų 
veiklą 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

3.1.3.

1 

Kultūros rėmimo 

programų 
įgyvendinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

3.1.3.

2 

Kelmės krašto 

muziejaus ir filialų 

veiklos finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

3.1.3.

3 

Kelmės mažojo teatro 

veiklos finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

4 

Žemaitės viešosios 

bibliotekos ir jos 

padalinių veiklos 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

5 

Kultūros centrų 

veiklos finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

6 

Kultūrinės veiklos 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

3.1.3.

7 

Literatūrinių premijų 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

8 

Profesionalaus meno 

sklaida  

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

9 

Kalbos kultūros 

puoselėjimas ir 

skaitymo skatinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

10 

Meninių rezidencijų 

kūrimas ir kūrybinių 

laboratorijų 

organizavimas 

Kelmės rajone  

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.1.3.

11 

Kelmės rajono 

bibliotekų vidaus 
modernizavimas ir 

paslaugų plėtra 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  
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siekiant pritraukti 

visuomenę. 

            3.1.3.

16 

Mokslinės 

monografijos „Po 

Tytuvėnų bernardinų 

vienuolyno arkadų 

skliautais“ leidyba 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.2 Gyvento-jų 

užimtumas 

kūno 

kultūra ir 

sportu 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyrius  

3.2.

1 

Atnaujinti 

rajono sporto 

infrastruktūrą 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

3.2.1.

12. 

Sporto erdvės 

įrengimas Tytuvėnų 

apylinkių seniūnijos 

Budraičių kaime 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

3.2.

2 

Sudaryti 

palankias 
sąlygas 

sportinės 

veiklos plėtrai 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

3.2.2.

1 

Sporto veiklos 

organizavimas ir 
finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

3.2.2.

2 

Sporto klubų veiklos 

organizavimas ir 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

    3.2.2.

3 

Neįgaliųjų socialinės 

integracijos per kūno 

kultūrą ir sportą 

projektų 

finansavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

4 Socialinių 

paslaugų 

programa 

Socialinės 

paramos 

skyrius 

4.1 Išvystytos 

socialinės 

paslaugos 

Socialinės 

paramos 

skyrius 

4.1.

1 

Kurti, renovuoti 

ir modernizuoti 

socialines 

paslaugas 

teikiančias 
įstaigas 

Socialinės 

paramos 

skyrius, vedėja 

Reda 

Každailienė 

4.1.1.

5 

Gyvenamosios 

paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) 

pastato 

Nepriklausomybės g. 
39, Liolių mstl., 

Kelmės r., 

rekonstravimas 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

4.1.

2 

Gerinti 

socialinių 

paslaugų 

kokybę ir jų 

prieinamumą 

Socialinės 

paramos 

skyrius 

4.1.2.

2 

Senyvo amžiaus ir 

asmenų su negalia 

socialinė globa 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

3 

Be tėvų globos  

likusių vaikų 

socialinė globa 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

4 

Bendrųjų ir socialinės 

priežiūros, globos 

paslaugų įvairioms 

Kelmės rajono 

gyventojų 

Socialinės 

paramos skyrius 
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socialinėms  grupėms 

organizavimas ir 

teikimas. 

4.1.2.

5 

Šeimynų 

finansavimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

6 

Socialinės globos 

paslaugų 

finansavimas 

valstybinėse 

socialinės globos ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigose 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

7 

Ne sveikatos 

priežiūros įstaigose 
mirusių asmenų 

pervežimo paslaugų 

organizavimas  

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

10 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektų 

finansavimas ir 

įgyvendinimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

14. 

Integralios pagalbos 

plėtra Kelmės rajone 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

15 

Smurto artimoje 

aplinkoje mažinimo ir 
savižudybių 

prevencijos programa  

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

16 

Kompleksinės 

paslaugos šeimai 

Kelmės rajone 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

4.1.2.

17 

Neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimo 

užtikrinimo funkcijos 

vykdymas 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

19 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Socialinės 

paramos skyrius 



22 

 

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos  
 

socialinių paslaugų 

plėtros ir kokybės 

gerinimo programa 

4.1.2.

20 

Vaikų gerovės ir 

saugumo didinimo, 
paslaugų šeimai, 

globėjams 

(rūpintojams) 

kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.2.

21 

Šeimos modelio 

bendruomeninių 

vaikų globos namų 

paslaugos vaikams, 

netekusiems tėvų, ir 

jų šeimoms teikimas 

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras 

4.1.2.

22 

Bendruomeninių 

vaikų globos namų ir 

vaikų dienos centrų 
plėtra 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 
skyrius 

      4.1.2.

23 

Smurto artimoje 

aplinkoje mažinimo ir 

savižudybių 

prevencijos programa 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.

3 

Teikti socialinę 

paramą, 

išmokas ir 

kompensacijas 

Socialinės 

paramos 

skyrius 

4.1.3.

1 

Socialinių išmokų ir 

kompensacijų 

skaičiavimas ir 

mokėjimas. 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

2 

Socialinės globos 

paslaugų asmenims 

su sunkia negalia 

finansavimas 

socialinės globos 
įstaigose 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

4 

Mokinių nemokamas 

maitinimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

5 

Vienkartinių, 

tikslinių, periodinių ir 

kitų pašalpų skyrimas 

ir mokėjimas. 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3. Studijų rėmimo Socialinės 
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6 programa paramos skyrius 

4.1.3.

7 

Lėšos tikslinėms 

kompensacijoms 

mokėti 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

8 

Išmokos vaikams 

skyrimas ir 

mokėjimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

10 

Keleivinio transporto 

vežėjų išlaidų 

(negautų pajamų), 

susijusių su 

transporto lengvatų 

taikymu, 

kompensavimas  

Socialinės 

paramos skyrius 

4.1.3.

11 

Nuostolių dėl 

keleivių vežimo, 
priemiestinio 

reguliaraus 

susisiekimo autobusų 

maršruto 

kompensavimas 

Turto valdymo 

skyrius 

4.1.3.

13 

Išmokos už 

komunalines išlaidas 

nedirbantiems, 

neįgaliesiems 

asmenims, 

auginantiems vaikus. 

Socialinės 

paramos skyrius 

            4.1.3.

14 

Bendravimo su 

vaikais tobulinimo 
programa 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavi
mo koordinatorė 

5 Sveikos 

visuomenės 

programa 

Administracijo

s vyriausioji 

gydytoja 

5.1 Kokybišk

os 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugos 

Savivaldyb

ės gydytoja 

5.1.

1 

Modernizuoti 

sveikatos 

įstaigas 

Savivaldybės 

gydytoja 

      

5.1.1.

9 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo 

mokyklose ir 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose 

gerinimas 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.1.

12 

VšĮ Kelmės rajono 

pirminės sveikatos 

priežiūros centro 

pastato, esančio  

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 
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Nepriklausomybės g. 

2, Kelmėje, dalies 

atnaujinimas 

      5.1.1.

13 

Pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugų 
kokybės gerinimas ir 

prieinamumo 

didinimas Kelmės 

rajone 

Strateginio 

planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

5.1.

2 

Įgyvendinti 

visuomenės 

sveikatos 

programas, 

finansuoti 

projektus 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.2.

1 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų ir projektų 

finansavimas 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.2.

2 

Sveikatos biuro 

veiklos finansavimas 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.2.

3 

Gyventojų sveikatos 

stiprinimas 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.2.

5 

Asmens sveikatos 

priežiūros specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Savivaldybės 

gydytoja 

5.1.2.
7 

Tuberkulioze 
sergančių pacientų 

sveikatos priežiūros 

užtikrinimas 

Savivaldybės 
gydytoja 

6 Švietimo 

veiklos 

programa 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

6.1 Kokybišk

os 

mokymo 

ir 

ugdymo 

paslaugos 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto 

skyrius  

6.1.

1 

Įkurti, renovuoti 

ir modernizuoti 

ugdymo 

paslaugas 

teikiančias 

įstaigas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.1.

19 

Kelmės „Aukuro“ 

pagrindinės 

mokyklos pastato 

vidaus patalpų 

remontas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.1.

24 

Kelmės „Ąžuoliukas" 

lopšelio-darželio 

modernizacija 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

6.1.1.

25 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 
gimnazijos pastatų 

energetinių savybių 

gerinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

6.1.1.

27 

Kelmės Algirdo 

Lipeikos menų 

Strateginio 

planavimo ir 
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mokyklos 

Choreografijos 

skyriaus 

modernizavimas 

investicijų 

skyrius 

6.1.1.

30 

Kelmės lopšelio-

darželio 
,,Ąžuoliukas“ pastato, 

esančio Birutės g. 9, 

Kelmėje, 

atnaujinimas 

Strateginio 

planavimo ir 
investicijų 

skyrius 

6.1.1.

31 

Kelmės 

„Kūlverstuko“ 

lopšelio-darželio 

pastato energetinių 

savybių gerinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.

3 

Gerinti švietimo 

paslaugų 

kokybę 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.3.

6 

Švietimo valdymas 

(valstybinės švietimo 

politikos 

įgyvendinimas) 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.3.
8 

Mokinių vežiojimo 
paslaugų teikimas 

Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.3.

9  

Ugdymo programų 

įgyvendinimas 

I. Janušienė 

6.1.3.

10 

Ugdymosi sąlygų 

sudarymas ir 

neformalaus švietimo 

įgyvendinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.3.

11 

Biudžetinių įstaigų 

pajamų panaudojimas 

švietimo įstaigų 

reikmėms 

0 

6.1.3.

12 

Vokiečių kalbos 

skatinimas Kelmės 

rajono 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

6.1.3.

15 

Mokinių 

sveikatingumo 
gerinimas mokant 

plaukti 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

6.1.3.

16 

Bendrojo ugdymo 

įstaigų 

Švietimo, 

kultūros ir 
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modernizavimas 

atnaujinant 

kompiuterinę įrangą 

sporto skyrius  

  6.1.3.

17 

Prevencinių 

priemonių prieš 
patyčias ir smurtą 

mokykloje 

įgyvendinimas bei 

vaikų vasaros poilsio 

organizavimas 

Švietimo, 

kultūros ir 
sporto skyrius  

  6.1.3.

18 

Suaugusiųjų 

neformaliojo 

švietimo ir tęstinio 

mokymosi 

organizavimas  

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

  6.1.3.

20 

Projektinių veiklų, 

finansuojamų iš ES 

fondų, plėtojimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

  6.1.3.
22 

Neformaliojo 
švietimo mokyklų ir 

teikėjų veiklos 

kokybės išorinis 

vertinimas 

Švietimo, 
kultūros ir 

sporto skyrius 

  6.1.3.

23 

Gabių ir talentingų 

vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

  6.1.3.

24 

Modulinio pastato 

nuoma Kelmės 

lopšelyje-darželyje 

,,Ąžuoliukas“ 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

  6.1.3.

28 

Mokinių  ugdymo(si) 

pasiekimų gerinimas 

diegiant kokybės 
krepšelį 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

  6.1.3.

29 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

veiklos tobulinimas, 

diegiant IKT 

technologijas ir 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  
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STEAM metodus“  

6.2 Patraukli 

veikla 

jaunimo 

saviraiškai 

Jaunimo 

reikalų 

koordinato

rius 

6.2.

1 

Skatinti jaunimo 

organizacijų 

veiklą ir 

bendradarbiavi

mą 

Jaunimo 

reikalų 

koordinatorius 

6.2.1.

1 

Išvykos, susitikimai 

ir gerosios patirties ir 

informacijos sklaida, 

mokymai ir renginių 

jaunimui 

organizavimas 

Jaunimo reikalų 

koordinatorė 

6.2.1.

3 

Jaunimo ir jaunimo 

organizacijų 

skatinimas (rėmimas) 

Jaunimo reikalų 

koordinatorė 

6.2.1.

7 

Kelmės jaunimo 

centro veiklos 
finansavimas 

Kelmės kultūros 

centras 

    6.2.1.

10 

Jaunimo įdomiausios 

verslo idėjos ir 

geriausio verslo plano 

konkursas 

Kelmės rajono 

verslininkų 

asociacija 

    6.2.1.

12 

Mobiliojo darbo su 

jaunimu plėtra 

Jaunimo reikalų 

koordinatorė 

7 Savivaldy-

bės 

valdymo 

programa 

Teisės ir 

personalo 

skyriaus 

7.1 Efektyvus 

savivaldy-

bės darbo 

organizavi

mas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.

1 

Racionaliai 

valdyti 

savivaldybės 

turtą 

Turto valdymo 

skyrius 

7.1.1.

7 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracijos senų 

garažų griovimo ir 

naujų garažų statyba 

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius 

7.1.

2 

Planuoti ir 

koordinuoti 

savivaldybės 

veiklą 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

7.1.2.

3 

Administracinės 

naštos mažinimo 

programos 

įgyvendinimas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.2.
4 

Strateginio plėtros 
plano iki 2030 metų 

parengimas 

Strateginio 
planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

7.1.2.

5 

Šeimos stiprinimo 

Kelmės rajono 

savivaldybėje 

prioritetai ir 

priemonės 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavi

mo koordinatorė 
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7.1.

3 

Plėsti 

informacines 

technologijas ir 

paslaugas 

savivaldybėje 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.3.

1 

Savivaldybės 

administracijos 

kompiuterių 

programinės įrangos 

ir techninės įrangos 
atnaujinimas 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.3.

2 

Savivaldybės ir 

administracijos 

veiklos viešinimas 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.3.

3 

Reprezentacinės 

išlaidos 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.3.

6 

Paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės 

gerinimas Kelmės 

rajono savivaldybėje 

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų 

skyrius 

7.1.3.

7 

Savivaldybės 

erdvinių duomenų 

rinkinio (SEDR) 

tvarkymas 

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyriaus vyr. 

specialistė 

7.1.
4 

Užtikrinti 
sistemingą 

mokymąsi ir 

tarpžinybinį 

bendradarbiavi

mą 

        

7.1.

5 

Vykdyti 

savivaldybės 

funkcijas 

Finansų 

skyrius 

7.1.5.

1 

Savivaldybės tarybos 

veiklos finansavimas 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.5.

2 

Kontrolės ir audito 

tarnybos veiklos 

finansavimas 

Kontrolės ir 

audito tarnyba  

7.1.5.

3 

Savivaldybės 

administracijos 

padalinių veiklos 

finansavimas 

Turto valdymo 

skyrius 

7.1.5.
4 

Seniūnijų veiklos 
finansavimas 

Turto valdymo 
skyrius 

7.1.5.

5 

Neplanuotų darbų iš 

administracijos 

direktoriaus rezervo 

Finansų skyrius 
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lėšų vykdymas 

7.1.5.

6 

Mero fondas Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.5.

7 

Paskolų grąžinimas 

laiku 

Finansų skyrius 

7.1.5.

8 

Palūkanų už paskolas 

mokėjimas 

Finansų skyrius 

      7.1.5.

10 

Centralizuotos 

apskaitos paslaugų 

teikimas 

Biudžetinių 

įstaigų apskaitos 

centras 

7.1.

6 

Vykdyti 

valstybines 

funkcijas 
(perduotas 

savivaldybei) 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6.

1 

Gyventojų registro 

tvarkymo ir duomenų 

valstybės registrui 
teikimas 

Civilinės 

metrikacijos 

poskyris  

7.1.6.

2 

Archyvinių 

dokumentų 

tvarkymas 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.1.6.

3 

Duomenų teikimas 

valstybės suteiktos 

pagalbos registrui 

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius 

7.1.6.

4 

Jaunimo teisių 

apsauga 

Jaunimo reikalų 

koordinatorė 

7.1.6.

6 

Valstybinės kalbos 

vartojimo ir 

taisyklingumo 

kontrolės funkcijos 

atlikimas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6.

7 

Civilinės būklės aktų 

registravimas 

Civilinės 

metrikacijos 
poskyris  

7.1.6.

8 

Gyvenamosios vietos 

deklaravimas 

Turto valdymo 

skyrius 

7.1.6.

9 

Pirminės teisinės 

pagalbos teikimas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6.

11 

Mobilizacijos 

administravimas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6. Žemės ūkio funkcijų Žemės ūkio ir 
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12 vykdymo 

finansavimas 

kaimo plėtros  

skyrius 

7.1.6.

13 

Socialinės paramos ir 

paslaugų funkcijų 

vykdymo 

finansavimas 

Socialinės 

paramos skyrius 

7.1.6.
14 

Prevencinės akcijos, 
programos 

Teisės ir 
personalo 

skyrius 

7.1.6.

15 

Civilinės saugos 

organizavimas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6.

16 

Priešgaisrinės saugos 

vykdymas 

Teisės ir 

personalo 

skyrius 

7.1.6.

17 

Savivaldybei 

priskirtos valstybinės 

žemės ir kito 

valstybės turto 

valdymas, 

naudojimas ir 
disponavimas juo 

patikėjimo teise 

Turto valdymo 

skyrius 

7.1.6.

21 

Koordinuotų švietimo 

pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavi

mo koordinatorė 

   



31 

 

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos  
 

2 SITUACIJOS ANALIZĖ 

2.1 Išorės aplinkos analizė 

2.1.1 Politiniai veiksniai 

Kelmės rajono savivaldybė, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į savivaldybėms 

tiesioginį ir netiesioginį poveikį turinčius ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, 

reglamentus, sprendimus ir svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus – rekomendacijas, 

komunikatus, gaires, strategijas. ES teisės aktai reguliuoja daugelį sričių, tradiciškai priklausančių 

regioninės ir vietos valdžios kompetencijai, – viešuosius pirkimus, aplinkos apsaugą, ekonominės 

veiklos reguliavimą, viešųjų paslaugų teikimą, privačių įmonių subsidijavimą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 480 patvirtina 

patobulinta Strateginio planavimo metodika. Strateginio planavimo metodikoje parengta vertinimo 

kriterijų sudarymo ir taikymo metodika bei patobulinta strateginio planavimo ir biudžeto formavimo 

sistema.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio 

planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos strateginio planavimo 

rekomendacijos savivaldybėms. 

2.1.2 Ekonominiai veiksniai 

Esant lėtam gyventojų pajamų augimui artimiausiu metu nesitikima didesnio paslaugų ir 

pramoninių prekių kainų augimo, tačiau didžiausią grėsmę infliacijos augimui kelia tarptautinėse 

rinkose besitęsiantis maisto ir kitų žaliavų kainų augimas.  

Norint išlaikyti augimą reikės keisti ekonomikos augimo modelį, skatinant atvirų užsienio 

prekybai sektorių plėtrą. Istorinė patirtis rodo, kad pasibaigus ekonominiam nuosmukiui pramonė būna 

pagrindinis ekonomikos augimo variklis, o į vidaus rinką orientuotų sektorių (vidaus prekyba, statyba, 

paslaugos) plėtra būna santykinai lėtesnė. 

Lietuvos darbo rinka atsigaus „skirtingais greičiais“: toliau didės atotrūkis tarp dideles ir mažas 

pajamas gaunančių gyventojų. Didelė specifinę kvalifikaciją turinčių darbuotojų pasiūla (pvz., 

statybos, transporto sektoriuose ar medienos apdorojimo, tekstilės pramonės šakose) neskatins 

atlyginimų kilimo šiuose sektoriuose, todėl nemaža dalis darbuotojų atsidurs tarp kylančios infliacijos 

„kūjo“ ir neaugančio darbo užmokesčio „priekalo“. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai pateikti 

2-oje lentelėje. 

 

2 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 
ESS 2010 

kodas 
2018 2019 2020 2021 2022 

1. Bendrojo vidaus produkto 

(toliau – BVP) 

palyginamosiomis kainomis 

pokytis, procentais 

B1*g 3,5 3,7 2,4 2,3 2,3 

2. BVP palyginamosiomis 

kainomis, mln. Eur 
B1*g 37216,2 38583,7 39520,9 40446,9 41396,3 
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3. BVP to meto kainomis 

pokytis, procentais 
B1*g 6,9 7,1 5,2 4,5 4,4 

4. BVP to meto kainomis, 

mln. Eur 
B1*g 45113,8 48333,1 50862,3 53128,1 55459,0 

5. Darbo našumo (BVP 

palyginamosiomis kainomis 

vienam užimtam gyventojui) 

pokytis, procentais 

  2,0 2,9 2,3 2,6 2,7 

BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais  

6. Namų ūkių vartojimo 

išlaidos 
P.3 3,9 3,9 3,9 3,5 3,5 

7. Valdžios sektoriaus 

vartojimo išlaidos 
P.3 0,8 0,9 0,5 0,3 0,3 

8. Bendrojo pagrindinio 

kapitalo formavimas 
P.51 6,5 7,5 4,9 4,0 4,0 

9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 5,1 4,7 3,9 3,4 3,3 

10. Prekių ir paslaugų 

importas 
P.7 4,3 5,1 4,0 3,0 3,0 

ESS – Europos sąskaitų sistema  

2 lentelė. Kainų rodikliai 

Rodiklio pavadinimas 
2018 2019 2020 2021 2022 

pokytis, procentais 

1. BVP defliatorius 3,3 3,3 2,7 2,1 2,0 

2. Namų ūkių vartojimo išlaidų 

defliatorius 
2,4 2,4 2,3 2,1 2,0 

3. Valdžios sektoriaus vartojimo 

išlaidų defliatorius 
6,8 8,0 5,0 3,0 3,0 

4. Bendrojo pagrindinio kapitalo 

formavimo defliatorius 
0,8 1,3 1,3 1,3 1,3 

5. Eksporto (prekių ir paslaugų) 

defliatorius 
3,5 1,3 1,2 1,6 1,6 

6. Importo (prekių ir paslaugų) 

defliatorius 
4,5 -0,4 0,6 1,4 1,4 

7. Suderintas vartotojų kainų 

indeksas (vidutinis metinis) 
2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 
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3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai* 

 Rodiklio pavadinimas 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Užimtų gyventojų skaičius 

(pagal gyventojų užimtumo tyrimo 

apibrėžtį), tūkst. asmenų 

1374,7 1384,9 1386,3 1383,0 1378,4 

2. Užimtų gyventojų skaičiaus 

(pagal gyventojų užimtumo tyrimo 

apibrėžtį) pokytis, procentais 

1,5 0,7 0,1 -0,2 -0,3 

3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų 

užimtumo tyrimo apibrėžtį), 

procentais  

6,1 6,0 5,9 5,9 5,9 

4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo 

užmokestis, Eur 
924,1 1290,0 1386,0 1466,0 1546,9 

5. Vidutinio mėnesinio bruto 

darbo užmokesčio pokytis, 

procentais 

10,0 8,3 7,4 5,8 5,5 

6. Darbo užmokesčio fondas, mln. 

Eur 
12047,8 16943,8 18223,2 19228,0 20221,9 

7. Darbo užmokesčio fondo 

pokytis, procentais 
11,1 9,1 7,6 5,5 5,2 

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Perkėlus 28,9 proc. dydžio socialinio 

draudimo tarifą darbuotojui bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto. 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos 

Rodiklio pavadinimas 2018 2019 2020 2021 2022 

1. JAV dolerio ir euro keitimo 

kursas* 
1,18 1,13 1,13 1,13 1,13 

2. Pasaulio BVP augimas, 

procentais** 
3,6 3,2 3,5 3,5 3,5 

3. Europos Sąjungos BVP 

augimas, procentais* 
2,0 1,4 1,6 1,6 1,6 

4. Pagrindinių eksporto rinkų 

augimas, procentais 
2,2 1,5 1,8 1,8 1,8 

5. Naftos kainos (Brent, JAV 

doleriais už barelį)* 
71,5 64,7 61,5 61,5 61,5 

Pagrindinių eksporto rinkų augimas apskaičiuotas kaip svertinis ES ir NVS BVP pokyčių vidurkis. Svoriai atitinka Lietuvos eksporto į šiuos šalių blokus 

dalį. 

*Techninė prielaida, kurią 2019 m. liepos mėn. viešai paskelbė Europos Komisija  

**Techninė prielaida, kurią 2019  m. liepos mėn. viešai paskelbė Tarptautinis valiutos fondas 

Duomenų šaltinis: www.finmin.lt 

http://www.finmin.lt/
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Valstybė toliau orientuojasi į ekonomikos augimą ir šalies konkurencingumo didinimą, darnios 

ir žinių visuomenės kūrimą, palankios investicijoms aplinkos bei tinkamos plėtrai įstatyminės bazės 

sukūrimą narystės Europos Sąjungoje sąlygomis, taip pat skatinant ir vykdant aktyvią veiklą. 

2.1.3 Socialiniai veiksniai 

 

Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai kelia naujas socialines problemas, auga naujų socialinių 

paslaugų teikimo poreikis (3 lentelė, 1 pav.). Vykdant socialinių paslaugų teikimo reformą, stiprinant 

paslaugų tinklą neįgaliesiems, paramos šeimai sistemą gyventojų sveikatos sutrikimai, jų padėtis darbo 

rinkoje bei žemas pragyvenimo lygis, lengvatos sąlygoja neįgaliųjų skaičiaus augimą šalyje. Siekiant 

gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtoti neįgaliųjų reabilitaciją ir ugdymą, aplinkos prieinamumą, 

užimtumą, jų medicininį, socialinį ir techninį aptarnavimą, teikiamos profesinės reabilitacijos 

paslaugos, vykdomos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programos, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programos, kitos neįgaliųjų socialinės integracijos 

politikos įgyvendinimo priemonės. Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga – vienas iš svarbiausių 

uždavinių, keliamų valstybei ir visuomenei. 

Lietuva turi plačią aukštojo mokslo sistemą ir pajėgų mokslo potencialą, tačiau jų veiklos 

rezultatai netenkina šiandieninių ir strateginių šalies reikmių. Verslo atstovai ir plačioji visuomenė 

reiškia nepasitenkinimą aukštojo mokslo kokybe ir nepakankama sąveika su ūkio poreikiais. Lietuvos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų rodikliai yra vieni žemiausių Europoje. Šie trūkumai yra atsiradę dėl 

nepakankamo ir neefektyvaus mokslo ir studijų finansavimo, nusidėvėjusios infrastruktūros, netobulos 

valdymo ir kokybės užtikrinimo sistemos, šiuolaikinės vadybos kultūros stokos. Ypač didelę grėsmę 

šalies mokslui ir studijoms kelia smukęs mokslininko karjeros prestižas, vidutinio ir jauno amžiaus 

tyrėjų ir dėstytojų trūkumas, grėsmingai augantis protų nuotėkis į konkuruojančias užsienio šalis. 2009 

metais pradėta įgyvendinti aukštojo mokslo reforma. 

Stiprinant viešąjį saugumą, toliau tobulinami viešojo saugumo institucijų gebėjimai atlikti joms 

pavestus uždavinius, plėtojama šių institucijų sąveika su kitomis valstybės bei savivaldybių 

institucijomis, nevalstybinėmis organizacijomis ir gyventojais, plėtojamas tarptautinis 

bendradarbiavimas. 

Ekonominė žmogaus gerovė ir patikima, socialinį saugumą garantuojanti sistema – būtini 

objektyvūs veiksniai formuojant sveikos gyvensenos kultūrą, sudarant prielaidas investuoti į žmogaus 

sveikatos gerinimą. 

Lietuvos sveikatos sistemos politika formuojama ir įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

teisumo – kiekvienas žmogus turi teisę siekti aukščiausio savo fizinės ir psichikos sveikatos lygio, tačiau 

to siekdamas negali riboti tokios pačios kitų žmonių teisės; solidarumo – sveikatos draudimo įmokos 

surenkamos iš visų gyventojų sergančiųjų sveikatos išlaidoms finansuoti; prieinamumo – sveikatos 

priežiūra turi būti prieinama kiekvienam žmogui tiek sveikatos paslaugų kokybės, tiek paslaugos 

laukimo, komunikacijos ir kitais aspektais; priimtinumo – sveikatos priežiūros paslaugos kiekvienam 

žmogui turi būti suteikiamos priimtina forma; lygybės – sveikatos priežiūra turi būti prieinama visiems 

gyventojams vienodai nepriklausomai nuo amžiaus, rasės, tautybės, lyties, socialinės grupės, 

vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – pagrįstu sveikatos priežiūros paslaugos poreikiu; visapusiškumo 

– žmogus turi turėti galimybę gauti reikiamą sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, diagnostikos, 

gydymo, reabilitacijos, slaugos ir kitą sveikatos priežiūrą; laisvo pasirinkimo - žmogus turi teisę rinktis 

gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą; sąžiningos konkurencijos – sveikatos sistemoje paslaugų teikėjai 

steigiasi ir veikia iš dalies valstybės reguliuojamoje rinkoje, tačiau sąžiningos konkurencijos aplinkoje ir 

sąlygomis. 

Socialinis saugumas yra būtina sąlyga šalies stabilumui ir tolygiai socialinei ekonominei plėtrai 
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užtikrinti. Nuo 2010 m. buvo toliau buvo įgyvendinama nuosekli darbo ir socialinės apsaugos politika, 

siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir garantuoti visuomenės socialinį saugumą, šeimos 

gerovę ir socialinę sanglaudą. 

3 lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | asmenys 

 

Kelmės r. sav. 

Miestas ir kaimas Miestas Kaimas 

 

Kelmės r. sav. 

Miestas ir 

kaimas 
Miestas Kaimas 

Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje | 

asmenys 

2019 26 019  10 193  15 826  

2018 26 778  10 469  16 309  

2017 27 745  10 838  16 907  

2016 28 647  11 214  17 433  

2015 29 559  11 544  18 015  
 

(Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (www.stat.gov.lt) 

 

2.1.4 Technologiniai veiksniai 

 

Informacinės visuomenės plėtra turi tiesioginę įtaką šalies konkurencingumui ir gyventojų 

gyvenimo kokybei. Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai būtinos sąlygos – gerai išvystyta 

informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūra, elektroninis turinys ir jo 

naudojimas bei gyventojų IRT naudojimo kompetencija. Pažymėtina, kad kiekvienais metais vis 

daugiau namų ūkių turi kompiuterį ir prieigą prie interneto. Taip pat beveik visos įmonės savo veikloje 

naudoja kompiuterį ir internetą. Tačiau viena didžiausių problemų išlieka skaitmeninė atskirtis tam 

tikrose socialinėse visuomenės grupėse (vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, kaimiškųjų vietovių 

gyventojai ir mažas pajamas turintys asmenys).  

Informacinėje visuomenėje ypatingą svarbą įgauna gebėjimai pasitelkus IRT pasinaudoti 

informaciniais ištekliais. IRT infrastruktūros plėtra gali būti nereikšminga, jei gyventojai neturės 

naudojimosi IRT žinių ir įgūdžių. Gerai išplėtota IRT infrastruktūra yra būtina sąlyga, leidžianti 

gyventojams naudotis informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis. Šiuo metu gerai išplėtota 

IRT infrastruktūra yra didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau nepakankamai kaimiškose vietovėse. Todėl 

šiuo metu svarbu panaudoti Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos lėšas plėtojant ne tik 

IRT infrastruktūrą, bet ir elektroninį turinį. 
Naujų informacinių technologijų plėtra, spartus vystymasis sąlygoja intensyvius informacinės 

visuomenės pokyčius: visose srityse diegti aukštas technologijas ir naujoves, kurti valdymo kokybės 

infrastruktūrą ir skatinti tolesnę jos plėtrą; poreikį diegti naujausias technologijas efektyviam ir 

maksimaliam vietinių išteklių panaudojimui. Dar vis nepakankamas informacinių technologijų teikiamų 

galimybių versle ir perspektyvaus fundamentalių ir taikomųjų mokslų potencialo panaudojimas, viešojo 

administravimo modernizavimas, žinių ekonomikos ir elektroninio verslo spartinimas, paslaugų 

http://www.stat.gov.lt/
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teikimas internetu, lyginant su kitomis ES šalimis. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programos 2 prioritetas „Informacinės visuomenės 

skatinimas“ įgyvendinamas su nuostata, kad atsižvelgiant į tokias pagrindines Lietuvos problemas, kaip 

padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, 

kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka, 

padidinti valstybės informacinės ir išteklių apsaugos efektyvumą. 

 
(Šaltiniai: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie susisiekimo ministerijos 

http://www.esinvesticijos.lt/ ; 2014-2020-ųjų metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa) 

2.2 Vidinės aplinkos analizė 

2.2.1 Teisinė bazė 

Kelmės rajono savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir vidaus teisės aktais: Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kelmės 

rajono savivaldybės administracijos nuostatais, strateginio planavimo dokumentais ir kitais savivaldos 

institucijų veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

 

2.2.2 Organizacinė struktūra 
 

Vietos savivaldos principus Kelmės rajono savivaldybėje įgyvendina šios vietos savivaldos 

institucijos: atstovaujamoji — Kelmės rajono savivaldybės taryba ir vykdomoji — Kelmės rajono 

savivaldybės administracija, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. 

Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą 

bendruomenės interesais. Savivaldybės kontrolės institucija — Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 

savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas. 

Kelmės rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai. Iš savivaldybės tarybos narių sudaromi 

tarybos komitetai, kurių pagrindinės funkcijos yra klausimų nagrinėjimas ir teikimas tarybai ir merui 

svarstyti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų bei kaip vykdomi tarybos sprendimai, mero potvarkiai.  

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo 

administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka 

savivaldybės taryba. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės 

taryba, savivaldybės administracijos direktorius, kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės 

tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo 

teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba 

pagal su savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.  

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos 

direktoriaus įsakymus įgyvendina bei tarybą, merą techniškai aptarnauja Kelmės rajono savivaldybės 

administracija. 

 

2.2.3 Žmogiškieji ištekliai 
 

Savivaldybės administracijoje 2012 m. buvo kuriama efektyviai veikianti valstybės tarnautojų 
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mokymo, jų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo sistema, kad valstybės tarnautojai savo 

kvalifikacija ir kompetencija tenkintų nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir 

kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas. Siekiant veiksmingiau įgyvendinti nustatytus savivaldybės 

administracijos kaip viešojo administravimo institucijos tikslus ir iškeltus uždavinius pasinaudota ES 

struktūrinių fondų parama ir įgyvendintas pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektas „Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų teoriniai ir praktiniai mokymai bei kvalifikacijos kėlimas“. 

 

2.2.4 Planavimo sistema 

 

Kelmės rajono savivaldybės plėtra planuojama atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentus. Strateginio planavimo procesai organizuojami vadovaujantis Kelmės 

rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio 

planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl 

Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ 

patvirtintas ilgalaikis plėtros planas. Planavimo dokumentai integruoti vienas su kitu, išlaikant vientisą 

struktūrą. 

2.2.5 Finansiniai ištekliai 

 

SVP programų pagrindinis finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės lėšos bei kasmet 

įvairiems projektams įgyvendinti pritraukiamas finansavimas iš Europos Sąjungos paramos lėšų, 

valstybės biudžeto lėšų ir kt. Kelmės rajono savivaldybė išnaudoja įvairias finansavimo galimybes 

pasinaudodama tiek valstybės teikiamomis galimybėmis, tiek ES struktūriniais fondais bei 

programomis. Daugiausia investicijoms gaunama lėšų iš ES struktūrinių fondų (2 pav. Investicijų 

pasiskirstymas).  
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1 pav. Investicijų pasiskirstymas 

 

 
2 pav. Tiesioginės užsienio investicijos  vienam gyventojui Kelmės rajone (šaltinis Statistikos 

departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (www.stat.gov.lt) 
 

Duomenys iš Statistikos departamento rodo, kad tiesioginės užsienio investicijos (2 pav.) 

(toliau – TUI) Kelmės rajone nuo 2012 m. iki 2016 m. buvo pastebimas mažėjamos. 2017 ir 2018 m. 

investicijų kiekis padidėjo, bet Kelmės rajonas pagal šią statistiką yra tarp mažiausiai užsienio 

investicijų vienam gyventojui tenkančių Lietuvoje. 

2.2.6 Vidaus darbo kontrolė 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka finansinį 

ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse.  

http://www.stat.gov.lt/
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Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdo nepriklausomą ir objektyvią tyrimo ir konsultavimo 

veiklą, atlieka vidaus auditus, vertina biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių įstaigų ir kitų 

subjektų programų vykdymą. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės 

ir vidaus audito įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus 

auditą.  

 

3 SSGG ANALIZĖ 

 

Kelmės rajono savivaldybės SSGG (S – stiprybės, S – silpnybės, G – galimybės, G – grėsmės) 

analizė buvo sudaryta atlikta pagal priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir 

savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ įgyvendinamą projektą „Kelmės 

rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano parengimas“ ir patikslinama pagal esamą 

situaciją kiekvienai metais.  

3.1 Ekonomika 

3.1.1 Verslas, turizmas, žemės ūkis bei visuomeninės organizacijos (SSGG) 
 

Stiprybės 

 Verslo sektoriaus struktūroje didžiausią pridėtinę 

vertę kuria pramoninė, prekybinė ir žemės ūkio 

veikla 

 Žemės ūkio naudmenos sudaro didžiąją dalį 

teritorijos 

 Modernių technologijų taikymas žemės ūkyje 

(stambūs ūkiai pasižymi atnaujinta technika) 

 Unikalus kraštovaizdis bei švari aplinka 

 Kelmės r. net 4 saugomos teritorijos, kurios 

sudaro 15 proc. viso rajono ploto 

 Kultūros paveldo objektų bei kaimo turizmo 

sodybų gausa 

 Plėtojamas vandens turizmas 

 Rajono pasižymėjimas išplėtotu sakraliniu 

turizmu 

 Savivaldybės teikiama finansinė parama 

projektinei vietos bendruomenių veiklai 

 Nauja turizmo, verslo ir žemės ūkio internetinė 

svetainė su išsamia informacija apie Kelmės 

rajoną 

Silpnybės 

 Neišvystytas paslaugų sektorius 

 Žemas verslumas savivaldybėje (dalis įmonių / 

gyventojų skaičiui) 

 Santykinai žemas tiesioginių užsienio bei 

materialių investicijų lygis 

 Nepakankamai išvystytos turizmo paslaugos ir 

infrastruktūra: apgyvendinimo, sveikatinimo, 

maitinimo 

 Dauguma turizmo paslaugų pritraukia tik 

vienadienius turistus 

 Trūksta turizmo infrastruktūros (dviračių ir 

pėsčiųjų takų, kempingų ir pan.) 

 Gyventojų užimtumo trūkumas, t. y. 

neišvystytas verslo ir pramogų sektorius 

 Vyraujantis turizmo paslaugų sezoniškumas 
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 Veikiantis turizmo ir verslo informacijos centras 

 Šv. Jokūbo kelias 

 

Galimybės 

 Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo 

plėtra, inicijuojant ir įgyvendinant projektus 

partnerystės principu 

 Gyventojų verslumo ugdymas, naujų verslo 

finansavimo formų bei instrumentų 

panaudojimas, plėtojant smulkaus ir vidutinio 

verslo sektorių 

 Apleistų rajono teritorijų pritaikymas verslui 

 Sąlyginai nebrangi darbo jėga 

 Išnaudota patogi geografinė padėtis, ypač vystant 

transporto logistiką 

 Žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir 

plėtojimas 

 Išvystytas poilsinis ir kultūrinis turizmas 

Tytuvėnuose 

 Investuotojų pritraukimas į rajoną, t. y. 

pagrindinis būdas siekti didesnio darbo 

užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio 

 Visuomeninių organizacijų plėtra, t. y. veikiančių 

vystymas, naujų kūrimasis, visuomenės 

įtraukimas į veiklą 

 Galimybės pasinaudoti ES struktūrinės paramos 

teikiama finansine ir technine pagalba  

 Išvystytas ekologinis ūkis 

Grėsmės 

 Šalies ekonominė krizė ir jos ilgalaikiai 

padariniai ribos socialinės ir ekonominės 

savivaldybės plėtros galimybes (nedarbas, 

kylančios paslaugų kainos, emigracija ir t. t.) 

 Spartus gyventojų senėjimas ir mažėjantis 

darbingo amžiaus asmenų skaičius, didėjanti 

emigracija mažins savivaldybės ekonominį 

potencialą, neleis pritraukti tiesioginių 

investicijų bei užtikrinti ekonominę plėtrą 

 Investicinių lėšų stygius neleis viešojo 

sektoriaus institucijoms bei privataus verslo 

įmonėms pasinaudoti ES struktūrinių fondų 

teikiamomis galimybėmis 

 Jaunimo emigracija į didžiuosius Lietuvos 

miestus bei ES šalis 

 Nepalanki valstybės politika ir įstatymai verslo 

vystymui 

 Samdomų kvalifikuotų žemės ūkio darbuotojų 

stoka 

 

 

 

 

3.2 Socialinė ir sveikatos aplinka 

3.2.1 Švietimas, kultūra bei jaunimo užimtumas (SSGG) 
 

Stiprybės 

 Specialiąją, specialiąją pedagoginę, socialinę 

pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų 

pakankamumas Kelmės r. savivaldybėje tiek 

miesto, tiek kaimo teritorijose 

Silpnybės 

 Paramos jaunimo projektams ir užimtumui 

trūkumas 

 Savivaldybėje nuolat mažėja mokinių skaičius, 

tai kelia grėsmę visai švietimo sistemai 
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 Nuolatinis sporto varžybų ir sveikatingumo 

renginių dalyvių skaičiaus augimas 

 Aktyviai veikianti, moderni Kelmės r. 

savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka 

 Tradiciniai festivaliai, pritraukiantys 

lankytojus iš visos Lietuvos (ypač jaunimo) 

 Kultūros įstaigos stengiasi nedubliuoti viena 

kitos veiklų, o išryškinti savo savitumą 

 Kelmėje yra ilgametės kultūrinės tradicijos 

(pvz., tradicinė Liaudies meno šventė) 

 Gera švietimo įstaigų materialinė bazė 

 Švietimo bei kultūros įstaigų aktyvi projektinė 

veikla, t. y. didelis vykdomų projektų skaičius 

 Veikiantis Profesinio rengimo centras rajone 

 Švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos 

pasiekiamos visiems savivaldybės 

gyventojams (arti), organizuojamas mokinių 

pavėžėjimas 

 Mokyklų muzikos skyriai įsikūrę prie 

gimnazijų 

 Aukšta mokyklų vadovų kvalifikacija 

 Išsaugotas kultūrinis savitumas bei natūralus 

gamtinis karkasas 

 Kultūrinio paveldo gausa 

 Investicijų skatinimas sporto infrastruktūroje 

 Kultūrinių renginių gausa 

 Aktyvi sporto ir meno mokyklos veikla 

 Trečio amžiaus universitetas 

savivaldybėje 

 Nepakankamas darbas su neformaliomis jaunimo 

grupėmis bei jaunimo dalyvavimas 

bendruomenių veikloje 

 Informacija apie jaunimo veiklą nėra efektyvi 

 Prasta jaunimo integracija į darbo rinką 

 Senstantis pedagogų kolektyvas 

 Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis  nesiekia 

respublikos vidurkio 

 Daugėja mokinių, besimokančių jungtinėse 

klasėse 

 Prasti mokinių pasiekimų rezultatai 

 Nepakankamas finansavimas teikiamų švietimo 

paslaugų kokybei užtikrinti 

 

Galimybės 

 Tarptautinių ryšių išnaudojimas jaunimo 

politikos plėtrai 

 Sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio 

infrastruktūros objektų plėtra 

 Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su 

jaunimu (savanorystė) 

 Rajono patrauklumo didinimas pritraukiant 

jaunus specialistus  

 Kultūrinio turizmo vystymas: profesionaliai 

Grėsmės 

 Nykstančios etnokultūrinės tradicijos ir vertybės 

užleis vietą masinei kultūrai 

 Fragmentiškai bei netikslingai vystant Kelmės 

rajoną yra grėsmė prarasti savitumą 

 Spartus jaunimo mažėjimas rajone, t.y. didžiųjų 

miestų bei ES šalių patrauklumas 

 Nepakankamas bendradarbiavimas tarp verslo 

subjektų bei viešųjų įstaigų (švietimo, kultūros) 
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parengiant kultūrinio turizmo maršrutus, 

visiškai sutvarkant lankytinus kultūros 

paveldo objektus, išvystant informacinę 

infrastruktūrą: informaciniai ženklai, leidiniai 

apie savivaldybės kultūros paveldo objektus 

 Sukurta optimali kultūros vystymo 

infrastruktūra su aukštos kokybės paslaugomis 

 Naujų darbo vietų sukūrimas rajone 

pasinaudojant Šiaulių miesto perspektyva 

 Savivaldybėje nuolat mažėja mokinių skaičius, 

tai kelia grėsmę visai švietimo sistemai 

savivaldybėje 

 

 

3.2.2 Socialinė apsauga ir sveikata (SSGG) 
 

Stiprybės 

 Sukurta socialinių paslaugų bazė su plačiu 

socialinių paslaugų teikėjų tinklu 

 Socialines paslaugas teikia aukštos 

kvalifikacijos socialiniai darbuotojai 

 Inovatyvių bendruomeninių paslaugų 

teikimas (likusių be tėvų globos vaikų 

globa globėjų šeimoje, šeimos modelio 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose, 

kompleksinė pagalba šeimai (globėjams, 

įtėviams vaiko ir šeimos gerovės centre) 

 Finansinė emigravusių gyventojų pagalba 

šeimos nariams, gyvenantiems Kelmės 

rajone 

 Aktyvi socialinių projektų veikla 

 Gera sveikatos įstaigų materialinė bazė 

 Prieinami kiekvienam vietos gyventojui 

medicinos punktai 

 Aktyvi visuomenės sveikatos biuro veikla 

 Bendruomenės sveikatos veiklos 

aktyvinimas ir raginimas dalyvauti 

projektinėje veikloje 

 Atvejo vadybininkų organizuojama, 

koordinuojama ir teikiama kompleksinė 

pagalba vaikui ir jo šeimai  

 Integralios socialinės globos paslaugų 

teikimas rajono gyventojams (namuose) 

  

Silpnybės 

 Socialinio būsto paklausa viršija pasiūlą 

 Mažai viešos paskirties ir masinio 

lankomumo vietų pritaikyta neįgaliesiems 

 Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų trūkumas 

 Vaikų, likusių vienų, kai tėvai išvykę į 

užsienį, augimas 

 Pensinio amžiaus žmonių skaičiaus 

augimas  

 Neįgaliųjų integracija 

 Daug vaikų, turinčių įvairių raidos 

sutrikimų 

 Nepakankamas finansavimas sveikatos 

sistemai 

 Sveikatos netolygumai, visuomenės 

senėjimas bei didėjantis susirgimų skaičius 

 Asmenų nepakankama atsakomybė už savo 

sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą 

 Nepakankamai aktyvus sveikatos 

priežiūros, visuomeninių organizacijų, 

bendruomenių dalyvavimas įgyvendinant 

savivaldybės nustatytas sveikatinimo 

strategijas 

 Šeimų, turinčių problemų, ir jose augančių 

vaikų atvejų skaičiaus augimas 

 Mažai savanorių dalyvauja socialinėje 

srityje 

Galimybės 

 Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų 

skatinimas ir veiklos plėtra socialiniuose ir 

Grėsmės 

 Socialinių paslaugų teikėjų skaičiaus 

trūkumas (augant teikiamų socialinių 
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sveikatos sektoriuose 

 Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas 

šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji 

globa (jie globojami Kelmės rajono vaiko 

ir šeimos centre, Bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose ar pas globėjus), siekiant 

grąžinti vaikus į biologinę šeimą 

 Pasinaudojus Europos Sąjungos 

Struktūrinių fondų parama ir savivaldybės 

lėšomis  vykdoma Liolių socialinės globos 

namų infrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas 

 Apsaugoto būsto / savarankiško gyvenimo 

namų įkūrimas, teikiant palydimąją pagalbą 

 Bendruomeninių vaikų globos namų ir 

vaikų dienos centrų tinklo plėtra  

 Socialinio darbuotojo ir atvejo vadybininko 

bendradarbiavimas planuojant, 

organizuojant ir teikiant efektyvią pagalbą 

šeimai (sutelkia pačią šeimą ir visus 

reikalingus specialistus dėl situacijos 

šeimoje) 

 Asmeninio asistento paslaugų teikimas 

vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos 

šeimai Kelmės rajone“ 

 Dienos socialinės globos teikimo plėtra 

suaugusiems asmenims ir vaikams su 

negalia Kelmės specialiojoje mokykloje 

 Šeimynų steigimas, naujų globėjų paieška 

 Socialinio būsto plėtra  

 Laisvos darbo vietos medicinos 

specialistams (tiek jauniems, tiek 

vyresniems) 

 Infrastruktūros plėtimas sveikai gyvensenai 

puoselėti 

 Sveikatinimo procesų vadybos tobulinimas 

paslaugų skaičiui į namus) 

 Augant socialinių paslaugų vartotojų 

skaičiui sumažės teikiamų socialinių 

paslaugų kokybė 

 Didėjantys sveikatos netolygumai bei 

susirgimų skaičius 

 Sudėtinga psichoemocinė situacija 

(nedarbas, žemas pragyvenimo lygis ir 

pan.) 

 Augantis institucinės socialinės globos 

paslaugų poreikis seniems ir 

pagyvenusiems asmenims bei kitoms, 

labiausiai pažeidžiamoms, gyventojų 

grupėms 

•Nepakankama ir dažnai besikeičianti 

teisės aktų bazė 

•Žmogiškųjų išteklių (ypač psichologo 

paslaugų) trūkumas 

Stiprybės 

 Sukurta socialinių paslaugų bazė su plačiu 

socialinių paslaugų teikėjų tinklu 

 Socialines paslaugas teikia aukštos 

kvalifikacijos socialiniai darbuotojai 

 Inovatyvių bendruomeninių paslaugų 

teikimas (likusių be tėvų globos vaikų 

globa globėjų šeimoje, šeimos modelio 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose, 

Silpnybės 

 Socialinio būsto paklausa viršija pasiūlą 

 Mažai viešos paskirties ir masinio 

lankomumo vietų pritaikyta neįgaliesiems 

 Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų trūkumas 

 Vaikų, likusių vienų, kai tėvai išvykę į 

užsienį, augimas 

 Pensinio amžiaus žmonių skaičiaus 
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kompleksinė pagalba šeimai (globėjams, 

įtėviams vaiko ir šeimos gerovės centre) 

 Finansinė emigravusių gyventojų pagalba 

šeimos nariams, gyvenantiems Kelmės 

rajone 

 Aktyvi socialinių projektų veikla 

 Gera sveikatos įstaigų materialinė bazė 

 Prieinami kiekvienam vietos gyventojui 

medicinos punktai 

 Aktyvi visuomenės sveikatos biuro veikla 

 Bendruomenės sveikatos veiklos 

aktyvinimas ir raginimas dalyvauti 

projektinėje veikloje 

 Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas 

socialinės rizikos asmenims 

 Atvejo vadybininkų organizuojama, 

koordinuojama ir teikiama kompleksinė 

pagalba vaikui ir jo šeimai  

 Integralios socialinės globos paslaugų 

teikimas rajono gyventojams (namuose) 

  

augimas  

 Neįgaliųjų integracija 

 Daug vaikų, turinčių įvairių raidos 

sutrikimų 

 Nepakankamas finansavimas sveikatos 

sistemai 

 Sveikatos netolygumai, visuomenės 

senėjimas bei didėjantis susirgimų skaičius 

 Asmenų nepakankama atsakomybė už savo 

sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą 

 Nepakankamai aktyvus sveikatos 

priežiūros, visuomeninių organizacijų, 

bendruomenių dalyvavimas įgyvendinant 

savivaldybės nustatytas sveikatinimo 

strategijas 

 Šeimų, turinčių problemų, ir jose augančių 

vaikų atvejų skaičiaus augimas 

 Mažai savanorių dalyvauja socialinėje 

srityje 

Galimybės 

 Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų 

skatinimas ir veiklos plėtra socialiniuose ir 

sveikatos sektoriuose 

 Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas 

šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji 

globa (jie globojami Vijurkų vaikų globos 

namuose ar pas globėjus), siekiant grąžinti 

vaikus į biologinę šeimą 

 Pasinaudojus Europos Sąjungos 

Struktūrinių fondų parama ir savivaldybės 

lėšomis vykdoma Liolių socialinės globos 

namų infrastruktūros plėtra ir 

rekonstravimas 

 Apsaugoto būsto / savarankiško gyvenimo 

namų įkūrimas, teikiant palydimąją pagalbą 

 Bendruomeninių vaikų globos namų ir 

vaikų dienos centrų tinklo plėtra  

 Socialinio darbuotojo ir atvejo vadybininko 

bendradarbiavimas planuojant, 

organizuojant ir teikiant efektyvią pagalbą 

šeimai (sutelkia pačią šeimą ir visus 

reikalingus specialistus dėl situacijos 

šeimoje) 

Grėsmės 

 Socialinių paslaugų teikėjų skaičiaus 

trūkumas (augant teikiamų socialinių 

paslaugų skaičiui į namus) 

 Augant socialinių paslaugų vartotojų 

skaičiui sumažės teikiamų socialinių 

paslaugų kokybė 

 Didėjantys sveikatos netolygumai bei 

susirgimų skaičius 

 Sudėtinga psichoemocinė situacija 

(nedarbas, žemas pragyvenimo lygis ir 

pan.) 

 Augantis institucinės socialinės globos 

paslaugų poreikis seniems ir 

pagyvenusiems asmenims bei kitoms, 

labiausiai pažeidžiamoms, gyventojų 

grupėms 

•Nepakankama ir dažnai besikeičianti 

teisės aktų bazė 

•Žmogiškųjų išteklių (ypač psichologo 

paslaugų) trūkumas 
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 Šeimynų steigimas, naujų globėjų paieška 

 Socialinio būsto plėtra  

 Laisvos darbo vietos medicinos 

specialistams (tiek jauniems, tiek 

vyresniems) 

 Infrastruktūros plėtimas sveikai gyvensenai 

puoselėti 

 Sveikatinimo procesų vadybos tobulinimas 

 

3.3 Gyvenamoji aplinka 

3.3.1 Viešoji ir susisiekimo infrastruktūra, aplinka (SSGG) 

Stiprybės 

 Per paskutinius metus pasinaudojus ES parama 

investuota į įvairios savivaldybės techninės 

infrastruktūros atnaujinimą, tai leido pagerinti 

esamų sistemų kokybę (vandentiekio ir nuotekų 

tinklo plėtra, susiekimo infrastruktūra) 

 Turimi pakankami ir kokybiški geriamojo 

vandens ištekliai 

 Centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas 

70 proc. Savivaldybės gyventojų 

 Santykinai saugi gyvenamoji aplinka, žemas 

nusikalstamumo lygis, lyginant su šalies vidurkiu 

 Mažas triukšmingumas Savivaldybėje – tinkama 

vieta ramiam gyvenimui 

 Gera ir patogi geografinė padėtis 

 Švari aplinka (nėra taršios pramonės) 

 Vis didesnis dėmesys skiriamas aplinkosaugai 

bei jos įstatyminei bazei 

Silpnybės 

 Nekokybiška vietinių kelių danga, 

t. y. žvyrkelis 

 Atsinaujinančių energijos šaltinių 

stoka 

 Neišvystytas centralizuotas vandens 

tiekimas ir nuotekų šalinimas mažose 

gyvenvietėse 

Galimybės 

 Žaliavų (naudingųjų iškasenų bei resursų) 

panaudojimo plėtra 

 Vykdoma komunalinių paslaugų plėtra (įrangos 

atnaujinimas, miesto apželdinimas, apšvietimas) 

išlaikant švaraus miesto ir rajono įvaizdį 

 Sudaryta motyvacija alternatyviai energetikai bei 

vykdoma daugiabučių namų renovacija, 

mažinant eksploatacijos išlaidas 

Grėsmės 

 Didelis geležies ir floro kiekis 

vandenyse  

 Didėjantis prastų vietinės reikšmės 

kelių ilgis, sukeliantis avaringumą 

 Verslo atsakomybės nebuvimas už jo 

pasekmes gamtai (verslo plėtojimas 

atsižvelgiant į gamtinę aplinką) 

 Neproporcinga Kelmės rajono 



46 

 

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos  
 

 Išvystyta viešojo transporto infrastruktūra – 

patrauklumas, geras susisiekimas ne tik vietos 

gyventojui, bet ir turistui 

 Atsinaujinančios energijos vystymas 

 Visuomenės švietimas bei sąmojingumo 

didinimas kuriant saugią ir švarią aplinką 

 Aktyvesnis ES lėšų panaudojimas plėtojant ir 

atnaujinant infrastruktūrą 

teritorijų plėtimosi ribos 
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4 ASIGNAVIMAI, SKIRTI PROGRAMOMS IR TIKSLAMS 

ĮGYVENDINTI, IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 
 

3 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur) 2020-aisiais metais 
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4 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur) 

 

4.1 Žmogiškieji ištekliai 
 

Pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo  užmokesčiui) pasiskirstymas  pagal 

pareigybių grupes 2019-aisiais metais nurodomas grafiškai. 

 

 
5 pav. Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas 



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1.1.1.17 Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės 

infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas Architektūros ir urbanistikos skyrius 

1.1.2.12
Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir 

pritaikymas visuomenės poreikiams

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

1.1.2.15 Paveldosaugos programos įgyvendinimas Architektūros ir urbanistikos skyrius 

1.1.2.17

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės 

bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų 

galerijos restauravimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

1.1.3 Skleisti informaciją ir formuoti 

patrauklų rajono įvaizdį

Architektūros ir urbanistikos skyrius 1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos 

įgyvendinimas

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras

1.2.1.1 Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa Žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyrius

1.2.1.2 Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas Turto valdymo skyrius

1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

1.2.1.9 Kelmės rajono pramonės zonų techninės dokumentacijos 

parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

1.2.1.14 Kelmės tradicinių amatų centro plėtra III Kultūros švietimo ir sporto skyrius

1.2.1.15 Palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui Kelmės 

mieste

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

1.2.2.2 Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO) Turto valdymo skyrius 

1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse Turto valdymo skyrius

1.2.2.21 Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 

2023 metų vietos plėtros strategijos finansuojami projektai

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.1.1.1 Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  įgyvendinimas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms 

(perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti

Žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyrius

2.1.1.12 Valstybei nuosavybės teise priklausančios dėl 2017 m. 

liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

2.1.1.13 Nirplių MSNA   ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų 

statinių rekonstravimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.8 Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą 

įregistravimas/išregistravimas

Turto valdymo skyrius

2.1.2.24 Kelmės miesto  bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių 

praplėtimui) ir  Kelmės miesto  civilinių kapinių praplėtimo 

detaliojo plano parengimas 

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės 

sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.27 Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, 

parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas 

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.28 Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos  

parengimas 

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.30 Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas Turto valdymo skyrius

2.1.2.31 Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo 

sistemos sukūrimas

Turto valdymo skyrius

2.1.2.32 Bendrųjų planų keitimas (koregavimas) Architektūros ir urbanistikos skyrius 

2.1.2.33 Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros planas

Turto valdymo skyrius

2.1.3.1 Daugiabučių namų rėmimo programa Turto valdymo skyrius

2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose Turto valdymo skyrius

2.1.3.9 Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės 

rajone

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.1.3.10 Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš 

savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų 

vykdymas

Turto valdymo skyrius

1

Palankios sąlygos 

verslumui ir 

visuomeninėms 

organizacijoms

2 Infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos programa

2.1

Planuoti Kelmės rajono 

teritorijos plėtrą

2.1.3 Renovuoti daugiabučius namus, 

plėtoti socialinį būstą

Turto valdymo skyrius

Plėtoti kaimo infrastruktūrą

Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1

1.2

2.1.2

1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

Turto valdymo skyrius

1.2.1 Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius

Skatinti žemės ūkio ir verslo 

vystymąsi

1.2.2

Turto valdymo skyrius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

Architektūros ir urbanistikos skyrius 

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Darni viešoji 

infrastruktūra

1.1.2.11

Išsaugoti kultūros paveldo 

objektus, pritaikant juos 

viešosioms reikmėms

2.1.1

Gerinti visuomeninių 

organizacijų veiklos kokybę

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Architektūros ir urbanistikos skyrius 1.1.2



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1 1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

2.1.4.2 Prekyviečių ir pirčių išlaikymas Turto valdymo skyrius

2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra Turto valdymo skyrius

2.1.4.10 Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės Užvenčio mieste 

atnaujinimas

Teisės ir personalo skyriaus 

2.1.4.15 Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo 

darbai 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas Kelmės seniūnija  

2.1.4.21 Gyvūnų globos centro veiklos vykdymas Turto valdymo skyrius

2.1.4.22 Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų 

atnaujinimas

Turto valdymo skyrius

2.1.4.23 Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.1.4.27 Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.12 Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.2.20 Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos 

infrastruktūros gerinimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.21 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros 

gerinimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono 

savivaldybėje

Turto valdymo skyrius

2.2.2.23 Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių buitinių nuotekų, lietaus 

nuotekų tinklų rekonstrukcija/statyba

Turto valdymo skyrius

2.2.2.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra  Kelmės rajone Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas 

Kelmės rajone 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros 

gerinimas – II etapas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.2.2.31 Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui 

Kelmės mieste

Turto valdymo skyrius

2.2.2.32 Vandentiekio tinklų plėtra  Kelmės rajone Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.2.33 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Miškininkų g., 

Paparčio g., J. Basanavičiaus g., Durpyno g., Maironio g. 

Tytuvėnų m. ir Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

įgyvendinimas

Turto valdymo skyrius

2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas Turto valdymo skyrius

2.2.3.10 Aplinką žalojančių objektų likvidavimas Turto valdymo skyrius

2.2.4.9 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros 

centro stogo

Strateginio planavimos ir investicijų skyrius

2.2.4.11 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijos stogo

Strateginio planavimos ir investicijų skyrius

2.2.4.12 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto 

centro stogo

Strateginio planavimos ir investicijų skyrius

2.2.4.13 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės Kražantės 

progimnazijos stogo

Strateginio planavimos ir investicijų skyrius

2.2.5.1 Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir 

plėtra

Turto valdymo skyrius

2.2.5.2 Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose Turto valdymo skyrius

2.2.5.3 Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa Turto valdymo skyrius

2.2.5.4 Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra Turto valdymo skyrius

2.2.5.6 "Draugystės" parko takų ir stadiono Kelmės mieste 

apšvietimo tinklų įrengimas

Kelmės seniūnija

2.3.1.1 Tytuvėnų apyl. sen. Kelio Nr. Tya-22 „Kelias 

2105–Pagauštvinis“ kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.7 Kelio Nr. Už-113 „Užvenčio m. P. Višinskio g.“ 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.18 Kelio Nr. 11-076 „Vaiguvos k. 13-as kelias“ (automobilių 

stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo 

kelio) kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.19 Kelio Nr. Va-42 „Vaiguvos k. Užgirių g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.2.4 Modernizuoti inžinerinio 

aprūpinimo sistemų 

infrastruktūrą, panaudojant 

alternatyvius energijos šaltinius

Starteginio planavimo ir investicijų 

skyrius   

2

Statybos ir infrastruktūros skyriusPlėtoti ir modernizuoti kelių ir 

takų tinklą

2.3.1Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos programa

2.1

2.2

2.2.3

Tvarkyti seniūnijų aplinką2.2.5

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

2.2.2 Sutvarkyti bei modernizuoti 

vandens ir nuotekų tinklus

Statybos ir infrastruktūros skyrius

Turto valdymo skyrius

Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas) Starteginio planavimo ir investicijų skyrius   

Saugi ir švari aplinka

Subalansuota Kelmės 

rajono susisiekimo 

infrastruktūra

Kelmės miesto Nepriklausomybės g. kvartalo 

vandentvarkos tinklų įrengimas

Kelmės seniūnija2.2.2.8

2.2.4.7.

Valyti vandens telkinius ir 

mažinti aplinkos taršą

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

2.1.4

Darni viešoji 

infrastruktūra

Statybos ir infrastruktūros skyriusPlėtoti viešąją infrastruktūrą

Turto valdymo skyrius

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

2.3



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1 1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

2.3.1.31 Kelių su žvyro danga remonto darbai Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.32 Asfaltbetonio dangos remontas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.34 Kelio Nr. Kea-54 „Kakoniškės k. Statybininkų g.“ 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.38 Pėsčiųjų ir dviračių tako  Kelmė-Tytuvėnai įrengimas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.40 Kelio Nr. Už-109 „Užvenčio m. Maironio g.“ 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.42 Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157–Bulavėnai“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.44 Kelių Nr. Li-36 „Maneikių k. Pievų g.“ ir  Nr. Li-36 

„Maironių k. Žaliosios g.“ kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.46 Kelio Nr. Ša-50 „Vidsodis-Kentriai“ (Aunuvėnų k. 

Mokyklos g.) kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.50 Kelio Nr.  Kea-80 „Verpenos k. Vilbėno  g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.51 Kelių Nr. Ku-20 „Vijurkų k. Vijurkų g.“, Nr. Ku-72 

„Lupikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Ku-25 „Kelias 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.53 Kelių kadastriniai matavimai Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.59 Kelių saugumo audito atlikimas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.60 Kelio Nr. Už-51 „Kelias 3505–kelias 158“ (Pagririškių k.) 

kapitalinis remontas (pralaidos remontas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g.“ ir Kr-

93 „Kražių mstl. Žemosios g.“ rekonstravimas. 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.63 Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės 

mieste rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.65 Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir 

pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (II etapas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.67 Kelio Nr. Ke-48 „Kelmės m. Malūno skg.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.69 Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.70 Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas) Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.71 Kelio Nr. Ke-91 „Kelmės m. Statybininkų g.“ 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.72 Kelio Nr. Ke-1 „Kelmės m. A. Mackevičiaus g.“ 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.74 Kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as kelias“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.75 Kelio Nr. Ke-41 „Liepų g. Kelmės m.“ kapitalinis 

remontas (I ir II etapas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.76 Kelio Nr. Ke-90 „Kelmės m. Sporto g.“ dalies kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.77 Putinų g. Naudvario k. Kelmės r. rekonstravimas 

(šaligatvio tiesimas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.78 Kelio Nr. Kea-80 „Verpenos k. Vilbėno g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.80 Kelmės sen. Kelio Nr. Pa-65 „Pavilbėnio g. Kelmės m.“ 

kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.81 Kelio Nr. Pa-16 „Kelias A12–Palėkinis“ (Šimaitukų k.)  

kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.82 Kelio Nr. Ke-32 „Kelmės m. Kęstučio g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.83 Kelio Nr. Kea-53 „Kakoniškės k. Rasos g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.84 Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.85 Kelio Nr. Ke-54 „Kelmės m. Nepriklausomybės g.“ dalies 

kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.86 Kelio Nr. Ke-119 „Kelmės m. Žvilgių g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.87 Kelio Nr. Ke-50 „Kelmės m. Mindaugo g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.88 Kelių Nr. Li-48 „Laugalio k. Dubysos g.“ ir Nr. Li-51 

„Liolių mstl. Dvaro g.“ kapitalinis remontas 

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.89 Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Degsnės g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.90 Kelio Nr. Už-113 „Užvenčio m. P. Višinskio g.“ 

rekonstravimas (automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, 

autobusų sustojimo ir gatvės remontas)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.91 Kelio Nr. Ša-25 „Kelias 2112–Užvarmis“ rekonstravimas 

(tilto ir kelio dalies rekonstravimas, įrengiant pralaidą per 

Varmės upę Užvarmio k.)

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.92 Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas Statybos ir infrastruktūros skyrius

2

Statybos ir infrastruktūros skyriusPlėtoti ir modernizuoti kelių ir 

takų tinklą

2.3.1Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Infrastruktūros ir 

gyvenamosios 

aplinkos programa

Subalansuota Kelmės 

rajono susisiekimo 

infrastruktūra

Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

2.3



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1 1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

2.3.1.93 Kelio Nr. Pa-54 „Grinių k. Užmedžių g.“ kapitalinis 

remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.94 Kelio Nr. Kea-13 „Kelias 2103–Vaidžiai–Minergiai“ 

kapitalinis remontas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

2.3.1.95 Kelio Nr. Ke-112 „Vyšnių g.“ kapitalinis remontas Statybos ir infrastruktūros skyrius

3.1.2.2 Kelmės dvaro ansamblio vartų restauravimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.8 Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.9 Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato išorės ir 

vidaus remonto darbai

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.10 Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT sistemų) gerinimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.12 Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo 

g. 73, modernizavimas

Kelmės kultūros centro direktorius

3.1.1.13 Kelmės  dvaro rūmų vidaus  patalpų restauravimas ir 

naujos ekspozicijos įrengimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.14 Kelmės dvaro rūmų  sienų  ir pagrindinio įėjimo laiptų 

remontas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.1.15 Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio 

pastato, esančio Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, 

rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

3.1.3.1 Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.2 Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

3.1.3.3 Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.4 Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos 

finansavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.5 Kultūros centrų veiklos finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.6 Kultūrinės veiklos finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.7 Literatūrinių premijų finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.8 Profesionalaus meno sklaida Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.9 Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.10 Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų 

organizavimas Kelmės rajone 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.11 Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir 

paslaugų plėtra siekinant pritraukti visuomenę.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.1.3.16 Mokslinės monografijos "Po Tytuvėnų bernardinų 

vienuolyno arkadų skliautais" leidyba

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Atnaujinti rajono sporto 

infrastruktūrą
3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.2.2.2 Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

3.2.2.3 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą irsportą 

projektų finansavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

4.1.1.5 Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) 

pastato Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r., 

rekonstravimas

Statybos ir infrastruktūros skyrius

4.1.2.2 Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa Socialinės paramos skyrius

4.1.2.3 Be tėvų globos  likusių vaikų socialinė globa Socialinės paramos skyrius

4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų 

įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms  grupėms 

organizavimas ir teikimas.

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.5 Šeimynų finansavimas Socialinės paramos skyrius

4.1.2.6 Socialinės globos paslaugų finansavimas socialinės globos 

ir sveikatos priežiūros įstaigose

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.7 Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų 

pervežimo paslaugų organizavimas 

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 

bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.14. Integralios pagalbos plėtra Kelmės rajone Socialinės paramos skyrius

4.1.2.15 Smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir savižudybių 

prevencijos programa 

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

4.1.2.17  Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo 

funkcijos vykdymas

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo programa

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.20 Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra

Socialinės paramos skyrius

4.1.2.21 Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų 

paslaugos vaikams, netekusiems tėvų, ir jų šeimoms 

teikimas

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų 

plėtra

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

3 Kultūros ir sporto 

programa

2

Statybos ir infrastruktūros skyriusPlėtoti ir modernizuoti kelių ir 

takų tinklą

2.3.1Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 3.1.3

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 

3.1 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 3.1.1

Socialinės paramos 

skyrius

4.1

3.2

4 Socialinių paslaugų 

programa

Gyventojų 

užimtumas kūno 

kultūra ir sportu

Gerinti socialinių paslaugų 

kokybę ir jų prieinamumą

4.1.2

4.1.1

Sustiprintas rajono 

kultūros potencialas

Įkurti, renovuoti ir modernizuoti 

kultūros įstaigas

Finansuoti kultūros įstaigų 

veiklą

3.2.2

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Socialinės paramos skyriusIšvystytos socialinės 

paslaugos

3.2.1 Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Kurti, renovuoti ir modernizuoti 

socialines paslaugas teikiančias 

įstaigas

Sudaryti palankias sąlygas 

sportinės veiklos plėtrai

3.2.1.12. Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos 

Budraičių kaime

Socialinės paramos skyrius

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

Socialinės paramos skyrius, vedėja 

Reda Každailienė



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1 1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir 

mokėjimas.

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia 

finansavimas socialinės globos įstaigose

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas Socialinės paramos skyrius

4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas 

ir mokėjimas.

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.6 Studijų rėmimo programa Socialinės paramos skyrius

4.1.3.7 Lėšos  tikslinėms kompensacijoms mokėti Socialinės paramos skyrius

4.1.3.8 Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas Socialinės paramos skyrius

4.1.3.10 Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), 

susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas 

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus 

susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas

Turto valdymo skyrius

4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, 

neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus.

Socialinės paramos skyrius

4.1.3.14 Bendravimo su vaikais tobulinimo programa Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

5.1.1.9 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Savivaldybės gydytoja

5.1.1.12 VŠĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

pastato, esančio  Nepriklausomybės g. 2, Kelmėje, dalies 

atnaujinimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

5.1.1.13 Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas 

ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų 

finansavimas

Savivaldybės gydytoja

5.1.2.2 Sveikatos biuro veiklos finansavimas Savivaldybės gydytoja

5.1.2.3 Gyventojų sveikatos stiprinimas Savivaldybės gydytoja

5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas

Savivaldybės gydytoja

5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros 

užtikrinimas

Savivaldybės gydytoja

6.1.1.13 Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų 

gerinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.1.19 Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus 

patalpų remontas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.1.24 Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

6.1.1.25 Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų 

energetinių savybių gerinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos 

skyriaus modernizavimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

6.1.1.30 Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastato, esančio 

Birutės g. 9, Kelmėje, atnaujinimas

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

6.1.1.31 Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato 

energetinių savybių gerinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.6 Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos 

įgyvendinimas)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.8 Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas I. Janušienė

6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo 

įgyvendinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.11 Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų 

reikmėms

0

6.1.3.12 Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.15 Mokinių sveikatingumo gerinimas  mokant  plaukti Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.16 Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant 

kompiuterinę įrangą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.17 Prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje 

įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.18 Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi 

organizavimas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.20 Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.22 Neformaliojo švietimo mokyklų ir teikėjų veiklos kokybės 

išorinis vertinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

6.1.3.23 Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

6.1.3.24 Modulinio pastato nuoma Kelmės lopšelyje-darželyje 

,,Ąžuoliukas“

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.28 Mokinių  ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant 

kokybės krepšelį

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

6.1.3.29 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų veiklos 

tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM 

metodus" 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 

5.1.1 Modernizuoti sveikatos įstaigas Savivaldybės gydytoja

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

5

6 Švietimo veiklos 

programa

Socialinės paramos 

skyrius

4.14 Socialinių paslaugų 

programa

Sveikos visuomenės 

programa

Kokybiškos 

sveikatos priežiūros 

paslaugos

5.1Administracijos 

vyriausioji gydytoja

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Įkurti, renovuoti ir modernizuoti 

ugdymo paslaugas teikiančias 

įstaigas

6.1.1

4.1.3

Socialinės paramos skyriusIšvystytos socialinės 

paslaugos

Kokybiškos mokymo 

ir ugdymo paslaugos

Įgyvendinti visuomenės 

sveikatos programas, finansuoti 

projektus

5.1.2

Savivaldybės gydytoja

6.1

Teikti socialinę paramą, 

išmokas ir kompensacijas

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Gerinti švietimo paslaugų 

kokybę

6.1.3

Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius 

Socialinės paramos skyrius

Savivaldybės gydytoja



Eil. Nr. Programa Koordinatorius  Eil. 

Nr.

Tikslas Koordinatorius Eil. Nr. Uždavinys Koordinatorius  Eil. Nr. Priemonė Koordinatorius

1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius 

Išvystyta turizmo 

infrastruktūra

1.1 1.1.1 Gerinti turizmo infrastruktūrą 

Kelmės rajone

Architektūros ir urbanistikos skyrius Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos planas

Ekonominės aplinkos 

ir investicijų 

programa

6.2.1.1 Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos 

sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas

Jaunimo reikalų koordinatorius

6.2.1.3 Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas) Jaunimo reikalų koordinatorius

6.2.1.7 Kelmės Jaunimo centro veiklos finansavimas Kelmės kultūros centras

6.2.1.10 Jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano 

konkursas

Kelmės rajono verslininkų asociacija

6.2.1.12 Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra Jaunimo reikalų koordintorė

7.1.2.3 Administracinės naštos mažinimo programos įgyveninimas Teisės ir personalo skyrius

7.1.2.4 Strateginio plėtros plano iki 2030 metų parengimas Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

7.1.2.5 Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetai 

ir priemonės

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės 

įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas

Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.3.6 Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas 

Kelmės rajono savivaldybėje

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) 

tvarkymas

Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė

7.1.4 Užtikrinti sistemingą mokymąsi 

ir tarpžinybinį 

bendradarbiavimą
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.5.2 Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas Kontrolės ir audito tarnyba 

7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos 

finansavimas

Turto valdymo skyrius

7.1.5.4 Seniūnijų veiklos finansavimas Turto valdymo skyrius

7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo 

lėšų vykdymas

Finansų skyrius

7.1.5.6 Mero fondas Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.5.7 Paskolų grąžinimas laiku Finansų skyrius

7.1.5.8 Palūkanų už paskolas mokėjimas Finansų skyrius

7.1.5.10 Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas Biudžetinių įstaigų apskaitos centras

7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės 

registrui teikimas

Civilinės metrikacijos poskyris 

7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas Bendrasis priėmimo skyrius

7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga Jaunimo reikalų koordinatorė

7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės 

funkcijos atlikimas

Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas Civilinės metrikacijos poskyris 

7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas Turto valdymo skyrius

7.1.6.9 Pirminės teisinės pagalbos teikimas Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas Žemės ūkio ir kaimo plėtros  skyrius

7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo 

finansavimas

Socialinės paramos skyrius

7.1.6.14 Prevencinės akcijos, programos Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.16 Priešgaisrinės saugos vykdymas Teisės ir personalo skyrius

7.1.6.17 Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės 

turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo 

teise

Turto valdymo skyrius

7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

7.1.3 Plėsti informacines 

technologijas ir paslaugas 

savivaldybėje

Bendrasis priėmimo skyrius

Strateginio planavimo ir investicijų 

skyrius

Planuoti ir koordinuoti 

savivaldybės veiklą

7.1.2

7 7.1Teisės ir personalo 

skyriaus

Savivaldybės valdymo 

programa

Teisės ir personalo skyrius 7.1.1 Racionaliai valdyti savivaldybės 

turtą

7.1.5 Vykdyti savivaldybės funkcijas

Teisės ir personalo skyrius

Finansų skyrius

6.2

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

6 Švietimo veiklos 

programa

Vykdyti valstybines funkcijas 

(perduotas savivaldybei)

7.1.6

Efektyvus 

savivaldybės darbo 

organizavimas

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Patraukli veikla 

jaunimo saviraiškai

Skatinti jaunimo organizacijų 

veiklą ir bendradarbiavimą

Statybos ir infrastruktūros skyrius7.1.1.7 Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų 

griovimo ir naujų garažų statyba

Jaunimo reikalų koordinatorius6.2.1

Turto valdymo skyrius



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. eur. tūkst. eur. tūkst. eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ESU 41,4 41,40

0 100

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

SB 7,5 7,50 Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

SB 30,0 30,0 30,0 90,0 0 5 0 5 0 5
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

VB(VBL) 0,0 0,0 0,0 0,0 Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

SB(KF) 102,50 102,50

0 1

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Kelmės krašto 

muziejus,Strateginio 

planavimo ir investicijų 

skyrius

ESU 161,44 161,44

0 1

Dalius Vaitkevičius
Danutė Žalpienė,Dalius 

Vaitkevičius

ESU 28,0 28,0
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

VB(ES) 2,5 2,5

SB(KF)

0 1 1 2 2 3
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

0 5 5 6 6 7

0 1 1 2 2 3

ESU 300,0 300,0 300,0 900,0

10 30 30 60 60 100

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

VŠĮ Tytuvėnų piligrimų 

centras"

SB(KF) 100,0 100,0 100,0 300,0 Vilmantas Kizis Sandra Sabaliauskienė

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

0 9000 0 10000 0 12000

0 1000 0 1000 0 1000

Vilmantas Kizis

0 7 0 7 0 7 Tytuvėnų piligrimų centras

Sandra Sabaliauskienė

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Joana Miliauskienė Sigita Vasiliauskienė

Renginių ir mokymų skaičius vnt.
 Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 

organizuojamų renginių ir mokymų skaičius 
0 18 0 18

Dalyvavusių renginiuose ir 

mokymuose dalyvų skaičius
vnt.

Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro 

organizuojamų renginių ir  mokymų dalyvių  skaičius 
0 180 0 180 0 180

0 16 0 16 0 16

SB 100,0 100,0 100,0 300,0 29 33 33 38 38 44

PF

30 33 33 38 38 43

1.1.2.12

Kelmės dvaro sodybos parterinės 

dalies sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams

Bus sutvarkyta Kelmės dvaro sodybos parterinė dalis, pritaikyta 

renginiams ir kultūrinio turizmo reikmėms. Bus įrengti pasivaikščiojimo 

takai, nauja kelio danga, teritorijos apšvietimas, įrengta kita mažoji 

architektūra. Projektas finansuojamas regioninio planavimo būdu. 

Projekto tikslas – kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis 

susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių  ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų 

mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą.

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo laipsnis Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalisProc.

Vilmantas Kizis Vilmantas Kizis

40

12000

1000

7

5

10000

1000

7

9000

1000

7vnt

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio arealai

vntĮrengtų stendų  skaičius Įrengtų stendų  skaičius

1

1

1

20 30

vnt.

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti 

įvairaus teritorinio lygmens 

kraštovaizdžio arealai

5 5

vnt.
Remiamos religinės bendruomenės, kuriuos vykdo 

sakralinio paveldo renovaciją.

Įrengtų informacinių priemonių skaičius (ženklai, 

stendai ir t.t.)

Paremtų religinių bendruomenių 

skaičius, 

vnt.

48,9048,90

1.1.2.11

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos 

Angelų Karalienės bažnyčios ir 

bernardinų vienuolyno ansamblio 

arkadų galerijos restauravimas

Sakralinių objektų renovavimas

25,0 25,0

0,00

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos 

Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų 

galerijos restauravimas: sutvarkytos ten esančios kryžiaus kelio stotys, 

koservuotos freskos, sutvarkyta tvora, atlikti visi reikalingi tyrimai, 

parengtas kultūros paveldo darbų tvarkybos projektas. Projekto 

pagrindinis pareiškėjas VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, savivaldybė – 

projekto partnerė.

VŠĮ Tytuvėnų 

piligrimų centras"

1.1.2.15

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Paveldosaugos programa skirta rajono kultūros paveldo objektų 

priežiūrai ir tvarkybos darbams, kultūros paveldo objektų populiarinimui, 

su tuo susijusių renginių organizavimu, viešinimo priemonėmis. 2015 

metais planuojamas Pašimšės gynybinių įtvirtinimų tvarkybos darbai; 

avarinės būklės pastato Sodų g. 1, Tytuvėnuose, ardymo darbai.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:

 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčios komplekso parengtos galimybių 

studijos finansavimas iš savivaldybės biudžeto, siekiant pritraukti 

investicijas. Kitų sakralinių objektų remonto, apsaugos įrenginių įsigijimo 

išlaidų finansavimas.

25,0

0,00

75,0

140,0 vnt

749,4

420,0

2128,34

140,0

595,00

140,0 420,0

140,0 Išleistų leidinių skaičius

455,0 455,0

140,0

595,00

100

5

Investicinių projektų, paraiškų rengimas, projektų dokumentacijos 

finansavimas, ES lėšomis renovuotų objektų draudimas, įteisinimas, 

dalinis projektų koofinansavimas ir kitos išlaidos atsiradusios projekto 

įgyvendinimo metu atsiradusios. 

Projektų dokumentacijos rengimas ir 

jų finansavimas

Teikiama parama verslo įmonėms:  įmonių steigimo išlaidos, švietimo 

priemonės, įrangos įsigijimas.

120,040,0

140,0

63,6

938,34

KT

1.2.1.3
2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31
1.2.1.2 SB

1659,4

2020-01-01 - 

2022-12-31

1.2

1.2.1

Smulkaus ir vidutinio verslo programos 

įgyvendinimas

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-LVPA-R-

821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ finansavimą. Projekto metu bus 

įrengta informacinė sistema: informaciniai stendai ir nurodomieji ženklai į 

lankytinas vietas ir sukurti bendri regioniniai turizmo maršrutai. Po 

projekto įgyvendinimo sulauksime daugiau turistų, palengvės lankytinų 

vietų pasiekiamumas ir padidės lankomumas.

1.1.1.17

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1.1.2

1.1.2.1

Savivaldybes jungiančios turizmo 

informacinės infrastruktūros plėtra 

Šiaulių regione

SB
Paveldosaugos programos 

įgyvendinimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Numatomos pagrindinės veiklos: planuojama  atkurti ir sutvarkyti Kelmės 

dvaro ansamblio sodybos teritoriją ir parką užtikrinant tinkamą jų 

planavimą, atkuriant istoriškai susiformavusias parko  kompozicijas, 

parko  medžius, želdinius, buvusią mažąją architektūrą, kūdrų sistemas, 

gėlynus, pašalinant aplinką žalojančius ir estetinį vaizdą gadinančius 

apleistus statinius, sutvarkyti pasivaikščiojimo takelius, įrengti apžvalgos 

aikštelę. 

1.1.2.17

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės dvaro ansamblio parko 

sutvarkymas ir pritaikymas 

visuomenės poreikiams

2020-01-01 - 

2020-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

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

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Ti
ks

la
s

U
žd

av
in

ys Priemonė
Planinis 

terminas

Matavimo rodiklis

Vykdytojas
Savininkas

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s Atsakingas

Rodiklio pavadinimas
Mato 

vnt.
Rodiklio metodika

Kodas Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m.

Pavadinimas Aprašymas

2021 m. 2022 m.

Įrengtų informacinių priemonių 

skaičius 

vnt

proc.

Sutvarkytų zonų skaičius  skaičius

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 

Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.
Projekto įgyvendinimo laipsnis

Sutvarkytų zonų skaičius  skaičius

Apsilankusių turistų skaičius Tytuvėnų piligrimų 

centre, duomenys pagal teikiamos ataskaitas Turizmo 

departa mentui

Sutvarkytų parkų skaičius.Sutvarkytų parkų skaičius. vnt

vnt

Išvystyta turizmo infrastruktūra - iš viso:

SB
Tarptautinių ryšių plėtojimas ir 

turizmo programos įgyvendinimas

Turizmo programa skirta Kelmės rajono turizmo objektams populiarinti 

šalies ir užsienio šalių turistams. Programą sudaro dalyvavimas 

tarptautinėse turizmo parodose, leidiniai apie Kelmės rajono lankytinus 

objektus, turizmo informacijos pateikimo elektroninėje erdvėje vystymas. 

Bendrų projektų kartu su užsienio partneriais įgyvendinimas, tarptautiniai 

vizitai, svečių priėmimas ir apgyvendinimas Kelmės rajone. 

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB1.2.1.1
2020-01-01 - 

2022-12-31

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros 

programa

Teikiama parama žemės ūkio verslo projektams, žemės ūkio renginiams  

finansuoti, žemės ūkio kooperacijai remti, dirvožemio išlaidoms iš dalies 

kompensuoti.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį - iš viso:

1.1.3.6

Parengtų investicinių projektų 

skaičius  

70,0

vnt.

vntParengtų paraiškų skaičius

70,0

Parengtų paraiškų skaičius

Paremtų  verslo subjektų skaičius Paremtų  verslo subjektų skaičius

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

203,6

Turto valdymo skyrius,Turto valdymo skyrius

Salomėja Ramanauskienė

20

0 10 0 10

Laima Tyliutė Laima Tyliutė
5 5

40,0 10

Parengta nvesticinių projektų skaičius

Vilmantas Kizis

1

Vilmantas Kizis

Kelmės turizmo ir verslo 

informacijos centras

Kelmės turizmo ir verslo 

informacijos centras

Salomėja Ramanauskienė

4

Apsilankiusių turistų skaičius

Priimtų užsienio delegacijų 

skaičius

1

1

1

1

Vilmantas Kizis

Skaičiuojamas išleistų leidinių tiražas

Skaičiuojama kiek per metus apsilanko užsienio 

valstybių delegacijų 

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius
5 6

0Suteikta parama žemės ūkio subjektamsvnt.

vnt

20

40,0

3

Suteikta parama žemės ūkio 

subjektams



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. eur. tūkst. eur. tūkst. eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

vnt.
Įrengtų informacinių priemonių skaičius (ženklai, 

stendai ir t.t.)

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 

naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1-LVPA-R-

821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų 

informacinės infrastruktūros plėtra“ finansavimą. Projekto metu bus 

įrengta informacinė sistema: informaciniai stendai ir nurodomieji ženklai į 

lankytinas vietas ir sukurti bendri regioniniai turizmo maršrutai. Po 

projekto įgyvendinimo sulauksime daugiau turistų, palengvės lankytinų 

vietų pasiekiamumas ir padidės lankomumas.

1.1.1.17

Savivaldybes jungiančios turizmo 

informacinės infrastruktūros plėtra 

Šiaulių regione

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2020-12-31

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Ti
ks

la
s

U
žd

av
in

ys Priemonė
Planinis 

terminas

Matavimo rodiklis

Vykdytojas
Savininkas

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s Atsakingas

Rodiklio pavadinimas
Mato 

vnt.
Rodiklio metodika

Kodas Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m.

Pavadinimas Aprašymas

2021 m. 2022 m.

Įrengtų informacinių priemonių 

skaičius 

ESU 378,5 378,5 757,0 Parengta techninė dokumentacija vnt Parengta techninė dokumentacija

1 1

SB(KF) 30,7 30,7 61,4

Laima Tyliutė Laima Tyliutė

SB(KF) 47,40 0,00 0,00 47,4

36 100

Kultūros švietimo ir sporto 

skyrius
Kelmės kultūros centras

VB(ES) 0,00 0,00 0,00 0,0

ESU 0,00 0,00 0,00 0,0

SB(KF) 12,50 12,50 25,0
1 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus

ESU 50,00 50,00 100,0 Laima Tyliutė Laima Tyliutė

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Laima Tyliutė Laima Tyliutė

0 50 0 50 0 50 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius 

Salomėja Ramanauskienė Salomėja Ramanauskienė

0 17 0 0 0 0

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Salomėja Ramanauskienė Salomėja Ramanauskienė

SB 20,0 20,0 20,0

10 20 20 30

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Dalia Skardžiuvienė Dalia Skardžiuvienė

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

SB 462,10 465,00 445,00 1352,10

SB(KF) 249,9 143,2 143,2 536,3

SB(S)

SB(AA)

VB(TD)

VB(M)

VB(SB)

VB(LRV)

VB(VBL) 19,0 0,0 0,0 19,0

VB(VIP)

VB(ES) 2,50 0,00 0,00 2,50

VB(KPPP)

VB(BDK)

ESU 530,8 728,5 728,5 1 987,8

KT 0,0 0,0 0,0 0,0

PF

1

10

Paremtų organizacijų skaičius

Nevyriausybinių organizacijų 

parengti projektai

50

17

Įgyvendinamų projektų skaičius
10

Nevyriausybinių organizacijų parengti projektai, kurie 

bus finansuojami

Įgyvendinamų projektų skaičius

vnt

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Organizacijų rėmimas: steigimo išlaidų kompensavimas, ūkinėms 

išlaidoms ir projektams finansuoti.

1.2.1.9

2020-01-01 - 

2020-12-31

681,7

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Kelmės rajono pramonės zonų 

techninės dokumentacijos parengimas 

ir viešosios infrastruktūros 

sutvarkymas

1.2.2.2

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Valstybės spec. tikslinė dotacija

Mokinio krepšelio lėšos

1.2

Kitos lėšos

Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms - iš viso:

2020-01-01 - 

2021-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1.2.1

1.2.2

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

SB
2020-01-01 - 

2022-12-31

Projekto tikslas-  parengti techninę dokumentaciją ir sutvarkyti Tytuvėnų 

pramonės teritorijoje esančius 7 sklypus, adresu Kelmės r. sav., Tytuvėnai, 

Stoties g.2 (0,7501 ha) , 2A (0,4301 ha), 8A(0,7845 ha),14 (0,6669 ha), 12 

(0,6713 ha), 16 (0,7616ha), 18 (0,7498 ha), privažiavimo kelius, 

šaligatvius, atvesti visus reikalingus inžinerinius tinklus iki pramonės zonos 

ribų, nutiesti komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimo, šilumos, 

dujų ar kito kuro, telekomunikacijų linijos su jų maitinimo šaltiniais ir 

įrenginiais. Kita teritorija esanti Raseinių g.74 A, Kelmė ( apjungiant tris 

1,405 ha, 0,3043 ha ir 0,45 ha pramonės sklypus) ir 2,3 ha pramoninį 

sklypą, esantį Raseinių g., Kelmė, privažiavimo kelius, šaligatvius, atvesti 

visus reikalingus inžinerinius tinklus iki pramonės zonos ribų, nutiesti 

komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ar kito 

kuro, telekomunikacijų linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. 

Projekto tikslinės grupės- vietos verslininkai, potencialūs Lietuvos ir 

užsienio investuotojai. 

2021-01-01 - 

2022-12-31

1.2.1.15
Palankių sąlygų sudarymo verslo 

plėtrai ir kūrimui Kelmės mieste

2020-01-01 - 

2021-12-31

Numatoma plėsti ir atnaujinti inžinerines infrastruktūras (vandentvarkos 

ir susisiekimo) Kelmės m. Vilties g. 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1.2.1.14
Kelmės tradicinių amatų centro plėtra 

III

Pagrindinis projekto „Kelmės tradicinių amatų centro plėtra III“ tikslas – 

išsaugoti, išlaikyti, atkurti kultūrinį paveldą, plėtojant tradicinių amatų 

centrą, sudarant sąlygas tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas 

vykdyti bei tradiciniams amatams demonstruoti ir viešinti. Projekto 

tikslinė grupė – tradicinių amatų meistrai ir kiti tradicinių amatų 

išsaugojimu bei puoselėjimu suinteresuoti asmenys.

Projekto tikslo pasiekimui naudojami šie uždaviniai:

• įsigyti reikalingus įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus ir kt. įrangą 

bei prekes, būtinas kokybiškų tradicinių amatų centro edukaciniams 

užsiėmimas vykdyti;

•  įsigyti reikalingus įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus ir kt. įrangą 

bei prekes, būtinas kokybiškų tradicinių amatų demonstravimui vykdyti.

Projekto pareiškėjas – Kelmės kultūros centras, atliekantis visas tradicinio 

amatų centro funkcijas, kuris tiesiogiai suinteresuotas tradicinių amatų 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Bendrosios dotacijos kompensacija

Kelmės rajono savivaldybės 

organizacijų rėmimas (VO)

Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi - iš viso:

Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę - iš viso:

Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės 2016 - 2023 metų 

vietos plėtros strategijos finansuojami 

projektai

Planuojamos priemonės:  Pagrindinė paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9, "Kaimo tradicijų puoselėjimas, 

mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas" LEADER-19.2-SAVA-8.2, "Jaunimo 

užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas" 

LEADER-19.2-SAVA-5.1, "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" LEADER-

19.2-SAVA-1, "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" LEADER-19.2-SAVA-

1, "Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio 

produktų perdirbimui" LEADER-19.2-SAVA-7.2, "Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas" 

LEADER-19.2-SAVA-8.1, "Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi" 

LEADER-19.2-SAVA-5.2.

Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių 

gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant 

viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio 

pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, 

religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant 

sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

2020-01-01 - 

2020-12-31
VB(VBL)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1.2.2.20
Remti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

1.2.2.21

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VIP lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

326,0

36,0

60,0

741,7

40,0

19,0

75,0

40,0 116,0

19,0

1769,4721,7

155,040,0

251,0

vnt

Sutvarkyta viešoji infrastruktūra vnt

681,7

Sutvarkyta viešoji infrastruktūra

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis

Sutvarkyta viešoji infrastruktūra

1614,4

Arnas Arlauskas

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius1

Stasys Jokubauskas

64

50

0,0
0

50

0,0
0

1

Projektas įgyvendintas Proc.

vnt

Sutvarkyta viešoji infrastruktūra

Paremtų organizacijų skaičius



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

SB Tytuvėnų seniūnija 5,0 6,0 7,0 18,0 1595,16 1595,16 1595,16 1595,16 1595,16 1595,16 Seniūnijos

SB Pakražančio seniūnija 2,0 3,0 4,0 9,0

SB Kelmės seniūnija 10,0 25,0 25,0 60,0 123 123 123

SB Kražių seniūnija 2,5 3,0 3,5 9,0
SB Šaukėnų seniūnija 2,0 2,0 2,0 6,0

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
0,5 1,0 2,0 3,5

SB Liolių seniūnija 0,9 1,0 1,1 3,0

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
6,0 6,0 7,0 19,0

SB Užvenčio seniūnija 1,0 1,2 1,4 3,6

SB Kukečių seniūnija 3,6 5,0 6,0 14,6

SB Vaiguvos seniūnija 1,0 1,5 2,0 4,5

VB(KPPP)
Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

200,0 200,0 200,0 600,0

0 100 0 100 0 100
Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Joana Miliauskienė Remigijus Reimeris

SB(KF) 0,00 0,00 0,00 0,00
75 100 0 0 0 0

KT 0,00 0,00 0,00 0,00

ESU 31,00 0,00 0,00 31,00 Joana Miliauskienė Remigijus Reimeris

SB(KF) 9,37 9,38 18,75

0 50 50 100

KT 28,12 28,13 56,25

ESU 150,00 150,00 300,00 Joana Miliauskienė Albertas Brazas

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros  skyrius

Joana Miliauskienė Joana Miliauskienė

8 10 10 10 10 12
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

0 1 0 1 0 1 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

Žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams 

projektas

vnt Projekto parengimas 1
Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Sąnaudų ir naudos analizė vnt Analizės parengimas Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

12 12 12

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

SB 20,6 25,0 30,0 75,6

3 3 3

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

0 4 0 0 0 4

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

251,0 100

0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.1.2.28

10,0

vnt

10,0

2,0

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

10,0

22

12

3

4

2.1.2.27

2.1.2.25

SB

SB

Parengtų planų skaičius

2020-01-01 - 

2022-12-31

2.1

2.1.1.12
2020-01-01 - 

2020-03-30

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės miesto  bendrojo plano 

pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) 

ir  Kelmės miesto  civilinių kapinių 

praplėtimo detaliojo plano parengimas 

Kelmės rajono savivaldybės bendrojo 

plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos (monitoringo) ataskaitos  

parengimas 

Vadovaudamasi  Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsniu, 

savivaldybė privalo nuolat atlikti kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną . Savivaldybės 

lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau kaip kas 2 

metai (kaupti ir analizuoti informaciją, stebėti, analizuoti ir 

prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio 

teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengti 

stebėsenos ataskaitą)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Įsakymu nustatyti lėšų naudojimo prioritetai: grąžinamų natūra, 

perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar 

išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams ar žemės valdos 

projektams, žemės sklypų planams rengti, savivaldybių patikėjimo 

teise valdomų išnuomojamų valstybinės žemės sklypų individualiam 

vertinimui atlikti, valstybinės žemės sklypams įregistruoti 

Nekilnojamojo turto registre, apmokėti; nesant lėšų poreikio  

įvardytiems darbams ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos 

inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.

Kompleksinio teritorijų planavimo 

dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimas

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

2.1.1.2

Valstybės biudžeto lėšos melioracijai 

valstybinėms (perduotoms savivaldybei) 

funkcijoms atlikti

Minimaliai užtikrinti valstybei priklausančių hidrotechninių statinių, 

melioracijos statinių funkcionavimą, avarinių gedimų šalinimą

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Valstybės biudžeto lėšų 

melioracijai valstybinėms 

(perduotoms savivaldybei) 

funkcijoms atlikti  

įsisavinimo laipsnis

2.1.2.24

2020-01-01 - 

2021-12-31

2.1.2.8

SB

20,0

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

1 909,2

Grąžinamų natūra, perduodamų 

nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų 

ar išnuomojamų žemės sklypų planų 

rengimas 

 Parengus detalųjį planą, atliekama sąnaudų ir naudos analizė, kuri yra  

sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės 

poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo 

visuomenės poreikiams projektas

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros skyrius

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

123

753,0251,0

Įdiegtų priemonių skaičius

22,0

2020-01-01 - 

2022-12-31

Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą 

įregistravimas/išregistravimas

40,0

2,0 6,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

123

Parengtų planų skaičius

100

10,0

10,0

100

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Visų projekte numatytų atlikti darbų 

dalis  100 proc. 50

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Mantas Ralys

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

VB(SB)
Nuo visų programos darbų atliktų 

darbų dalis

2020 m.

2020-01-01 - 

2022-12-31

2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Įdiegtų eismo saugumo priemonių 

skaičius

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros skyrius

Atliktų sklypų kadastrinių 

matavimų skaičius

Priemonės įsisavinimo 

laipsnis
%

704,0Plėtoti kaimo infrastruktūrą - iš viso:

5,0Žemės sklypų kadastriniai matavimaiŽemės sklypų kadastriniai matavimai2.1.2.7

Valstybei nuosavybės teise 

priklausančios dėl 2017 m. liūčių 

pažeistos melioracijos infrastruktūros 

atkūrimas

Priemonė įgyvendinama iš Europos sąjungos solidarumo fondo lėšų, 

pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. 

įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos sąjungos solidarumo fondo lėšų 

panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir 

prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas 

taisykles.

Žemės sklypų kadastrinių matavimų 

kiekis per metus

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0

Nirplių MSNA   ir valstybinių melioracijos 

sistemų bei jų statinių rekonstravimas

Projektas  įgyvendinamas iš ES struktūrinės paramos, pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“  

įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 m., patvirtintas Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu 

Nr.3D-257.  Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas melioracijos 

sistemų ir statinių rekonstravimas Mockaičių, Maironių, Liolių 

kadastrinėse vietovėse.

Nirplių melioracijos 

statinių naudotojų 

asociacija

2.1.1.13

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros skyrius
Nirplių MSNA vadovas

 Atsiradus Kelmės rajono savivaldybės administracijos poreikiui rengti 

kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (rengti, keisti ar 

koreguoti bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus),  rengti 

žemės  sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus 

vnt

SB

2020-01-01 - 

2020-12-31

2,0
Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo 

teisės į žemės sklypą 

įregistravimas/išregistravimas

 Parengtų detaliųjų planų 

skaičius

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

10,0

1

Detaliojo plano parengimas

Kompleksinio teritorinio planavimo  ir 

žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektų rengimas

0,0 40,0

vnt

Bus parengta ataskaitosvnt

Bus parengti detalieji planai ar žemės 

valdos projektai, žemės sklypų planai

100

693,2

%

vnt.

512,0

123

7,0
18 20

0,0
4 0

251,0 100

11

30,0
Atliktų teritorijos planavimo 

projektų 

vnt.

Nuo visų priemonės darbų atliktų 

darbų dalis

Įregistruotų valstybinės nuosavybės ir 

patikėjimo teisės į žemės sklypų kiekis 

per metus

12

3 3

2021 m.

12

Įregistruotų  žemės sklypų 

skaičius

vnt.



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

8,0 10,0 10,0 28,0 0 10 0 10 0 10 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

0,0 Aldona Kučinskienė Aldona Kučinskienė

SB Tytuvėnų seniūnija 0,2 0,2 0,2 0,6 20 20 20

SB Pakražančio seniūnija 0,0 0,0 0,0 0,0

KT

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0

SB Kelmės seniūnija 0,2 2,0 4,0 6,2
SB Kražių seniūnija 0,3 0,4 0,5 1,2
SB Šaukėnų seniūnija 0,7 0,8 0,8 2,3

0,0

SB Liolių seniūnija 0,3 0,3 0,3 0,9

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
0,3 0,3 0,3 0,9

SB Užvenčio seniūnija 0,5 0,7 0,7 1,9

SB Kukečių seniūnija 0,5 0,6 0,7 1,8

SB Vaiguvos seniūnija 2,2 0,5 0,6 3,3

0 1 0 1 0 1

Turto valdymo skyrius Seniūnijos

Vaida Ulvydienė

0 2 0 1 0 1

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

1

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Raimonda 

Parnarauskienė

Raimonda 

Parnarauskienė

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Architektūros ir 

urbanistikos skyrius 

Virginija Kneižienė Virginija Kneižienė

SB 0 3 0 3 0 3 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

PF
Salomėja 

Ramanauskienė

Salomėja 

Ramanauskienė

SB(S) 14,0 14,0 14,0 42,0 148 149 149 150 150 151 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

SB 25,0 30,0 30,0 85,0 Aldona Kučinskienė Aldona Kučinskienė

SB Pakražančio seniūnija 0,0 0,0 0,0 0,0

SB Kražių seniūnija 4,5 5,0 6,0 15,5 148 153 153 153 153 153 Seniūnijos

SB Šaukėnų seniūnija 15,0 10,0 10,0 35,0

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
10,0 5,0 3,0 18,0

SB Liolių seniūnija 0,0 0,5 0,5 1,0

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
9,5 10,0 11,0 30,5

SB Tytuvėnų seniūnija 5,0 6,0 7,0 18,0

SB Užvenčio seniūnija 6,0 15,0 16,0 37,0

SB Kukečių seniūnija 1,0 6,0 7,0 14,0

SB Vaiguvos seniūnija 0,6 0,7 0,8 2,1

VB(VBL) 206,00 206,0

4

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

UAB "Kelmės vietinis 

ūkis"

KT 464,00 464,0 Kristina Margienė Tautvilas Putvis

Skaičiuojama kiek seniūnijos įteisino 

objektų per metus. Skaičiuojamos 

suformuotos bylos

2020-01-01 - 

2022-12-31

2018-02-21 direktoriaus įsakymu Nr. A-175 ir A-177 patvirtintose  

Kelmės ir Tytuvėnų miestų bendrųjų planų 2013–2016 m. sprendinių 

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitose, numatyta keisti Tytuvėnų ir 

Kelmės miestų bendrųjų planų sprendinius. 2018-04-25 priimti 

tarybos sprendimai Nr. T-150 "Dėl Kelmės miesto bendrojo plano 

keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo" ir Nr. T-149 "Dėl Tytuvėnų 

miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo". 

Savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau 

kaip kas 2 metai. Procesas tęstinis.

20

0 0

20

1

3

30,010,0

2,0

50,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Įteisintų objektų skaičius 

seniūnijose

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

vnt

Planuojamas Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimas. Plėtros planas bus 

rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 

m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1- 885 redakcija.

Objektų skaičius 

(administracija)

1

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

100,0

6,0
Kapinių informacijos skaitmeninimo ir 

duomenų valdymo sistemos sukūrimas
2.1.2.31

2.1.3.1

111,8

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

2020-01-01 - 

2020-12-31

2.1.2.30

2.1.3.4

2020-01-01 - 

2022-12-31

2.1.2.32

242,8

2.1.2.33

2.1.3.9

Turimas ir naujai įsigytas socialinis 

būstas

132,1Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą - iš viso:

Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių resursų 

sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atitiktį esminių statinio 

reikalavimų visumai, daugiabučiuose namuose numatoma įdiegti 

energinį efektyvumą didinančias priemones, būtinas statinių 

naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir 

leisiančias ne mažiau kaip 40 proc. sumažinti bendras visų 

daugiabučių namų energijos sąnaudas bei pasiekti juose ne mažesnę 

kaip C energinio naudingumo klasę. Kelmės rajone bus atnaujinami 

(modernizuojami) šeši daugiabučiai namai.

Daugiabučių namų atnaujinimas 

(modernizavimas) Kelmės rajone

Valdomas socialinis būstas

Kelmės rajono geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros planas

vnt

50,0

Įsigyjamas naujas (pritaikomos patalpos) socialinis būstas Kelmės 

rajono vietovėse, pagal poreikį - Šaltenių, Lukių, Noreišių, Reibių, 

Ramoniškio, Kiaunorių,  Kražių, Vidsodžio, Aunuvėnų k.  Renovuojami 

esami socialiniai būstai Lykšilio, Dubėnų k.

UAB "Kelmės vietinis 

ūkis"

Socialinio būsto įsigijimas įvairiose 

rajono vietose

Savivaldybės turto inventorizacija ir 

įteisinimas

486,7

1

vnt

Bendrųjų planų skaičius bendrųjų planų skaičius

2.1

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Daugiabučių namų rėmimo programa
Finansuojami daugiabučių namų bendrijų pastatų remonto darbai, 

bendrijų registravimo išlaidos.

2.1.3

2020-01-01 - 

2022-12-31

Turto rinkos nustatymas - geodeziniai skylpų matavimai, 

inventorizacijos atlikimas, teisinės registracijos, objektų įregistravimas 

ir išregistravimas , valstybinės nuosavybės ir pasitikėjimo teisės į 

sklypą įregistravimas.  Sumokama už savivaldybės turto 

inventorizaciją ir teisinę registraciją. (Elektros apsaugos zonų 

nustatymas)

Turimas ir naujai įsigytas 

socialinis būstas

Inventorizuotų kapinių 

skaičius
SB

Sukurta sistema skirta kaupti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie 

kapines. Kapinių duomenų įvedimas ir apdorojimas yra paprastas ir 

pritaikytas bet kokio amžiaus vartotojams. Sistema naudosis kapinių 

prižiūrėtojai (seniūnijos) ir gyventojai. Sistema veikia, kaip interneto 

svetainė ir yra prieinama, iš bet kurios vietos, kur yra interneto 

prieiga. Inventorizuotos Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio ir Kražių kapinės.

2,0 Inventorizuotų kapinių skaičius

10,0

Bendrųjų planų keitimas (koregavimas)

Paremtų organizacijų 

skaičius

200,0SB

3 3

11

vnt

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

40,0 40,0 Parengtų planų skaičius Vnt.

Valdomas socialinis būstas

vnt

Įteisintų, įvertintų turto vertintojo, 

atliktų kadastrinių matavimų, išduotų 

energetinio naudingumo sertifikatų 

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos objektų skaičius

vnt

Paremtų organizacijų skaičius

10

2,0
1

1

10,0

10

Atnaujinti (modernizuoti) 

daugiabučiai namai
vnt

Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai 

namai

2

5

20

vnt

10

1

1
Parengtų planų skaičius



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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la
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žd
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Priemonė
Planinis 

terminas
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lt

in
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A
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ų

 

va
ld
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o

ja
s

Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

2 2 2

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Aldona Kučinskienė Aldona Kučinskienė

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

0 500 0 500 0 500 Turto valdymo skyrius Seniūnijos

Vaida Ulvydienė

0 5600 0 5600 0 5600

SB(S)
Kelmės apylinkių 

seniūnija
0,2 0,2 0,2 0,6 0,47 1,7 1,7 Turto valdymo skyrius Seniūnijos

SB(S) Užvenčio seniūnija 5,3 5,4 5,5 16,2 Vaida Ulvydienė

SB 610,0 620,0 630,0 1 860,0

PF 0,0 608,4 608,4 608,4

SB Tytuvėnų seniūnija  145,4 50,0 60,0 110,0

SB(S) Kelmės seniūnija 4,0 4,5 5,0 13,5

SB(S) Tytuvėnų seniūnija 6,0 5,8 5,8 17,6

SB Pakražančio seniūnija 83,4 50,0 55,0 188,4

SB(S) Kukečių seniūnija 0,8 0,7 0,7 2,2
SB Kelmės seniūnija 103,4 120,0 130,0 353,4
SB Kražių seniūnija 29,6 30,0 25,0 84,6
SB Šaukėnų seniūnija 71,0 30,0 30,0 131,0

SB(S) Šaukėnų seniūnija 1,2 1,8 1,8 4,8

SB(S) Pakražančio seniūnija 1,0 1,0 1,0 3,0

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
7,5 10,0 10,0 27,5

SB(S) Kražių seniūnija 5,4 6,0 6,5 17,9
SB Liolių seniūnija 33,6 12,0 12,0 57,6

SB(S) Vaiguvos seniūnija 2,1 2,1 2,1 6,3

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
29,2 30,0 30,0 89,2

SB Užvenčio seniūnija 41,4 33,0 33,0 107,4

SB(S)
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
0,5 0,5 0,5 1,5

SB(S) Liolių seniūnija 0,6 0,6 0,6 1,8
SB Kukečių seniūnija 10,4 16,0 20,0 46,4
SB Vaiguvos seniūnija 14,5 15,0 15,5 45,0

SB 366,0 111,7 110,0 587,7 1
Teisės ir personalo 

skyriaus 

Priešgaisrinės saugos 

tarnyba

Reda Žalandauskienė Artūras Kairys

VB(KPPP) 300,0 300,0 60 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Tytuvėnų m. seniūnija

Mantas Ralys Romas Čerkauskas

SB(KF) 22,5 23,5 46,0
0 0 0 1

Kelmės seniūnija  
Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

ESU 127,5 133,2 260,7
0 0 1

 Romas Atkočaitis         Dalius Vaitkevičius

0 10 0 10 0 10 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

200,0 100,0 100,0 400,0

SB Pakražančio seniūnija 0,0 0,0

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
7,5 10,0 12,0 29,5

SB Vaiguvos seniūnija 4,0 5,0 6,0 15,0

SB Kražių seniūnija 12,0 6,0 8,0 26,0

SB Liolių seniūnija 25,0 0,5 0,5 26,0

SB
Tytuvėnų apyl. 

seniūnija
15,0 16,0 17,0 48,0

ESU 28,1 28,1

SB(KF) 0,0

VB(ES) 5,0 5,0
Dalia Skardžiuvienė Dalia Skardžiuvienė

2.1.4.3

Rekonstruotas pastatas

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

10,0

vnt.

4,5

Turto valdymo skyrius

Pirtys

608,4

1,7

Pirčių užimtumas rajone

Pagal ES priemionės Nr.05.5.1-APVA-R-019 reikalavimus numatoma 

tvarkyti Kelmės m. Tūkstantmečio parką

2020-01-01 - 

2021-12-31
2.1.4.20

113,40

vnt3,60

Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą - iš viso:

Pastatų, kurie bus atnaujinti, 

skaičius 

Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės 

Užvenčio mieste atnaujinimas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB

Komunalinio ūkio plėtra

1,5

771,80

2.1.4.10

2.1.4.2

Tytuvėnų miesto centrinės dalies 

teritorijos sutvarkymo darbai 

1,20

Tvarkomų viešųjų erdvių 

plotas 

1,5 1,5
Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

vnt

Prekyviečių ir pirčių išlaikymas

Beglobių gyvūnų paėmimo, gaudymo, surinkimo, transportavimo bei 

laikymo išlaidoms apmokėti.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

10

10,0

Sugautų beglobių gyvūnų skaičius

vnt

Rekonstruotas pastatas, įgyvendinus 

projektą

2.1.3.10

116,50

Šeimų skaičius

Valstybės garantijų nuomininkams, 

išsikeliantiems iš savininkams grąžintų 

gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų 

vykdymas

Įgyvendinant valstybės garantijas nuomininkams yra išnuomotos kitos 

savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant 

nuomotų patalpų vertę

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Gyvūnų globos centro veiklos vykdymas

2020-01-01 - 

2021-12-31

Rekonstruojami Šiluvos, J. Basanavičiaus gatvių šaligatviai.

  Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio 

darbuotojams. Transporto, skirto komunalinio ūkiui, išlaikymas, 

įrankiai,  statybinės medžiagos, ūkinės medžiagos, degalai, atsarginės 

dalys, sėklos, sodinukai, trąšos, komunalinės paslaugos, kuriuos 

apima technikos garažų, viešųjų tualetų priežiūros išlaidos, 

negyvenamųjų ir kitų statinių įsigijimas ir priežiūra.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Lėšų dalis, tenkanti 1 ha 

viešųjų erdvių tvarkymui

SB

Išsaugoti, sutvarkyti ar 

atkurti įvairaus teritorinio 

lygmens kraštovaizdžio 

arealai

vnt.

2.1

2.1.4.23

2.1.4.22

2.1.4.15

Bendruomeninės infrastruktūros 

gerinimas Žalpių kaime

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Savivaldybės administracijai 

priklausančių pastatų atnaujinimas

 2020 -2022 m. Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja 

atlikti savivaldybei priklausančių administracinių ir bendruomenėms 

perduotų pastatų remontą. 

2.1.4
2.1.4.21

2020-01-01 - 

2020-12-31

 Projekto metu bus vykdomos veiklos: visuomeninės paskirties 

pastato – mokyklos, esančio Žalpių k., Pėriškių g. 20, atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams. Rangos darbų vertė 

244363,42 Eur. Pagal paramos sutartį savivaldybės įnašas – 49985 

Eur. Po įvykdytų pirkimų saviavldybės biudžeto lėšos 65318 Eur.

2.1.3

Kelmės miesto Tūkstantmečio parko 

sutvarkymas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(VBL)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Teikiamos pirčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos 

prekyvietėse vykdyti prekybą.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

ha

2020-01-01 - 

2022-12-31

Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus 

teritorinio lygmens kraštovaizdžio 

arealai

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Ugniagesių komandos pastatas - gaisrinė, su privažiavimo ir kiemo 

aikštelėmis, sandėliu kurui laikyti. Pastato išplanavime numatomi 2 

boksai  garažams, buitinės, sandėliavimo ir kitos paskirties 

patalpos.Numatomas pastato  užstatymo plotas apie 220-250 kv.m. 

Privažiavimo ir aikštelių plotas apie 200 kv. m.

Seniūnijoje esančių prekyviečių 

užimtumas

Seniūnijoje esančių 

prekyviečių užimtumas

1,20

tūkst.

Šeimų skaičius1,20

22

10,0

1001,70

1,8

10,0 500 500

5600 5600

500

Mantas Ralys

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

10

vnt

1,7

608,4

Proc.

vnt.

Vaida Ulvydienė

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

0

Tvarkomų viešųjų erdvių plotas 608,4

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 

10–100 rangos darbai.

0 1

1 1

5600

%

1

2

1 0 1

10

40

Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių 

tvarkymui

Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius 

Sugautų beglobių gyvūnų 

skaičius

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

ESU 580,5 580,5

SB(KF) 400,0 400,0

VB(ES) 51,2 51,2

VB (TD) 54,6 54,6

SB 15,0 15,0

1 Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Laima Tyliutė Laima Tyliutė

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

ESU 110,0 185,0 295,0 Kelmės seniūnija UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 25,0 50,0 75,0 Romas Atkočaitis  Bronius Paliulis

ESU 500,0 1 000,0 1 500,0 0 1

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 500,0 1 000,0 1 500,0 Mantas Ralys  Bronius Paliulis

ESU 23,0 23,0

95 100
Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

SB(KF) 0,0 0,0

VB(ES) 4,1 4,1

ESU 31,5 31,5
Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

SB(KF) 0,0

VB(ES) 5,6 5,6

Rekonstruota/pastatyta 

vandentiekio/nuotekų tinklų
km

Rekonstruota/pastatyta 

vandentiekio/nuotekų tinklų
0,15 0,15 0,15 Turto valdymo skyrius UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 15,0 11,1 26,1 Kelmės seniūnija UAB „Kelmės vanduo“

VB(ES) 25,1 14,0 39,1

ESU 190,0 179,3 369,3

ESU 334,2 222,8 557,0

Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo 

tinklais

vnt.

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens tiekimo 

tinklais

113 77

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 334,2 222,8 557,0

Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai 

pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais (gyventojų 

ekvivalentas)

vnt.

Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais (gyventojų 

ekvivalentas)

113 77 Mantas Ralys  Bronius Paliulis

1 345,2

2 105,8

1,5

300,0

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

100,0

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

vnt

Proc.

6 073,5

Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių buitinių 

nuotekų, lietaus nuotekų tinklų 

rekonstrukcija/statyba

Parengti projektus, įrengti 2,5 km vandentiekio tinklų; 2,5 km 

kanalizacijos tinklų; 2,5 km lietaus kanalizacijos tinklų 

Neprilausomybės g. kvartale, Kelmės m.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

vnt.

Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių 

sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės 

poreikiams

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1 462,0

2 380,4

100,0100,0

vnt.

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

2.2.2.20

 Projekto metu bus vykdomos veiklos: Kakoniškės k. bus įrengiami 

vandentiekio inžineriniai tinklai.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.2.2.26

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Priemonė bus įgyvendinta gavus iš Europos Sąjungos lėšas. 

Planuojama parengti projektus, įgyvendinant Projektą įrengti apie 100 

vnt. vandentiekio įvadų (gyventojų ekvivalentas - 1,9), apie 100 vnt. 

nuotekų išvadų (gyventojų ekvivalentas - 1,9) Kelmės mieste (Dvaro 

kvartalas - II - IV etapas).

2.2.2.23

2020-01-01 - 

2020-12-31

2020-01-01 - 

2020-12 -31

2.1

Kelmės nuotekų valymo įrenginių 

išplėtimas/rekonstrukcija

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra  

Kelmės rajone 

SB

Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir 

paslaugų teikimas

UAB "Kelmės vanduo"

Kelmės apylinkių seniūnijos 

vandentvarkos infrastruktūros gerinimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

2.2.2.21

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės miesto Nepriklausomybės g. 

kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas

2.1.4.27

2021-01-01 - 

2022-12-31
2.2.2.8

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto tikslas -prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės 

gerinimo ir socialinės plėtros skatinimo Tytuvėnų mieste. Projekto 

uždavinys - įrengti naują atvirą viešąją erdvę Tytuvėnų mieste. 

Projekto įgyvendinimo metu numatomos veiklos: apželdinimo ir 

mažosios architektūros įrengimas, aktyvaus laisvalaikio aikštyno 

įrengimas, pėsčiųjų takų laiptų ir ir vandens telkinio pakrančių 

sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, privažiavimų 

prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas, pėsčiųjų tiltų 

įrengimas  pėsčiųjų takų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros 

įrengimas, kita socialinė infrastruktūra (priešgaisrinių mašinų 

privažiavimo aikštelės įrengimas). Projektas įgyvendinamas su 

partneriu VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ . Projekto rengimas, 

finansavimo sutarties pasirašymas – 2018 m., rangos darbai – 

2019–2020 m. Projektas yra įgyvendinamas regioninio planavimo 

būdu. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra Kelmės rajono savivaldybėje

2020-01-01 - 

2020-12 -31

2021-01-01 - 

2022-12-31

Darni viešoji infrastruktūra - iš viso:

2.1.4.24

Plėtoti viešąją infrastruktūrą - iš viso:

Tytuvėnų apylinkių seniūnijos 

vandentvarkos infrastruktūros gerinimas

2020-01-01 - 

2020-12-31

2.1.4

Parengti projektus, pastatyti/išplėsti nuotekų valymo įrenginius 

Kelmėje, planuojamas įrenginių našumas po rekonstrukcijos - 4000 

m3/d.

2.2.2.12

2.2.2.22

Kelmės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo tinklai yra nusidėvėję, dalis gyventojų naudojasi vietine 

kanalizacija, todėl tinklams yra būtina rekonstrukcija/statyba. Taip 

pat yra vietovių, kur gyventojai neturi kokybiško geriamojo vandens, 

todėl yra būtina vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija/statyba. 

Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo bei vietos savivaldos įstatymą, savivaldybė turi organizuoti 

geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą rajone.

Numatomas projektavimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei 

vandens gerinimo įrenginių plėtra.

Projekto tikslas - ekonominio ir socialinio patrauklumo bei gyventojų 

fizinio aktyvumo didinimas Kelmės mieste ir rajone. Į projekto apimtį 

įtrauktos veiklos tiesiogiai prisidės prie projekto uždavinių 

įgyvendinimo. Veiklos, nesusijusios su suformuotais projekto 

uždaviniais, į projekto apimtį neįeina. Projekto įgyvendinimo vieta – 

Kelmės miestas. Atsižvelgiant į projekto tikslą suformuotas projekto 

uždavinys - viešosios ir privačiosios partnerystės būdu pastatyti ir 

įrengti baseiną ir vandens pramogų centrą Kelmės mieste šalia 

statomo daugiafunkcinio sporto komplekso adresu J. Janonio g. 11. 

Įrengus naują baseiną Kelmės rajone būtų ne tik pagerinamas 

teikiamų paslaugų prieinamumas, tačiau ir taip didinamas gyventojų 

užimtumas sportinėmis veiklomis, ko pasėkoje gerėja gyventojų 

sveikata. Projektas orientuotas į tiesiogines tikslines veiklos grupes – 

Kelmės, Radviliškio ir Šiaulių rajonų gyventojus, o planuojami projekto 

rezultatai duos naudą ne tik Kelmės rajono, bet ir visoje Šiaulių 

apskrityje gyvenantiems gyventojams.

Dalia Skardžiuvienė

Dalia Skardžiuvienė

40

60 100

5

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Nutiesta tinklų

Dalia Skardžiuvienė

Dalia Skardžiuvienė

Bronius Paliulis
Rekonstruota/pastatyta vandens 

gerinimo įrenginių

Projekto įgyvendinimui būtinos 

dokumentacijos parengimas

Projekto įgyvendinimui 

būtinos dokumentacijos 

parengimas

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

3 286,4

 Bronius Paliulis

Dalia Skardžiuvienė

Raimonda 

Parnarauskienė

2020-01-01-

2021-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

 Projekto metu bus vykdomos veiklos: Johampolio k., Mockaičių k. 

bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai, vandens gręžinys.

5 004,9

2020-01-01- 

2021-12-31

Rekonstruotų, atnaujintų 

nuotekų valyklių skaičius

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Įrengta tinklų km

9 471,1

Nutiesta tinklų

Dalia Skardžiuvienė

5

1

1 1

Romas Atkočaitis

Projektavimas ir rekonstrukcija/statyba buitinių nuotekų, lietaus 

nuotekų tinklų Raseinių g. (nuo gatvės pradžios)  - B. Laucevičiaus g. 

(iki B. Laucevičiaus perpumpavimo stoties) apie 2,5 km.

1

Rekonstruotų, atnaujintų nuotekų 

valyklių skaičius

1

2,5

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Proc.

km

Proc.

Rekonstruota/pastatyta 

vandens gerinimo įrenginių

Įrengta tinklų 

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

1



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

Gyventojai, kuriems 

teikiamos vandens tiekimo 

paslaugos naujai pastatytais 

geriamojo vandens tiekimo 

tinklais

vnt.

Gyventojai, kuriems teikiamos 

vandens tiekimo paslaugos naujai 

pastatytais geriamojo vandens tiekimo 

tinklais

76

Gyventojai, kuriems 

teikiamos paslaugos naujai 

pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais (gyventojų 

ekvivalentas)

vnt.

Gyventojai, kuriems teikiamos 

paslaugos naujai pastatytais nuotekų 

surinkimo tinklais (gyventojų 

ekvivalentas)

141

SB(KF) 262,0 187,6 449,6

Inventorizuotų geriamojo 

vandens tiekimo ir / ar 

nuotekų surinkimo tinklų 

ilgis

km

Inventorizuotų geriamojo vandens 

tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo 

tinklų ilgis (km)

15 Mantas Ralys  Bronius Paliulis

ESU 34,0 136,0 170,0 0 25 25 100

SB(KF) 20,0 30,0 50,0

VB(ES) 6,0 24,0 30,0 Dalia Skardžiuvienė Dalia Skardžiuvienė

ESU Turto valdymo skyrius UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 50,0 150,0 230,0 430,0 R. Parnarauskienė Bronius Paliulis

ESU

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 35,0 35,0 Mantas Ralys Bronius Paliulis

ESU

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

UAB „Kelmės vanduo“

SB(KF) 1000,0 1000,0 2000,0 Mantas Ralys Bronius Paliulis

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

0 0 0 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

1 0 0

2 2 2

7900 8000 8100
Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

  R. Parnarauskienė   R. Parnarauskienė

0 1 0 1 0 1

Turto valdymo skyrius Seniūnijos

Raimonda 

Parnarauskienė

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

  R. Parnarauskienė   R. Parnarauskienė

Pakeisti šviestuvai vnt

Pakeisti senų technologijų šviestuvai 

(natrio, gyvsidabrio) į naujų 

technologijų, taupančų elektros 

energiją, šviestuvus (Led).

Starteginio planavimo 

ir investicijų skyrius   

Starteginio planavimo 

ir investicijų skyrius   

Gatvių apšvietimo išlaidų 

sumažėjimas, skaičiuojant 

pagal normatyvinius 

reikalavimus

Proc.

Rodiklis apskaičiuojamas sudėjus 

bendrą elektros energijos suvartojimą 

per metus ir eksploatacines sąnaudas 

prieš modernizavimą ir įvertinus 

sąnaudas po modernizavimo

33 33 Kristina Margienė Kristina Margienė

SB 1,8 1,8 1

Strateginio 

planavimos ir 

investicijų skyrius

Kelmės kultūros 

centro direktorius

VB 6,3 6,3 Kristina Margienė Arnas Arlauskas

3769,40

1 075,0

Išardytų statinių ir 

sutvarkytų teritorijų skaičius

100,0

Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis

2.2.2.33

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų 

Miškininkų g., Paparčio g., J. 

Basanavičiaus g., Durpyno g., Maironio g. 

Tytuvėnų m. ir Kuršių k., Tytuvėnų 

apylinkių sen., Kelmės r. sav.

Nutiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų (apie 14 km) 

Miškininkų g., Paparčio g., J. Basanavičiaus g., Durpyno g., Maironio g. 

Tytuvėnų m. ir Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav. Ir 

prijungti apie 100 būstų

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Prijungtų prie vandentiekio 

ir nuotekų šalinimo tinklų 

būstų skaičius

vnt.
Prijungtų prie vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo tinklų būstų skaičius
100

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

5,0 5,0

3543,40

Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant 

Kelmės kultūros centro stogo

2.2.4.7.

Ant Kelmės kultūros centro pastato stogo bus įrengta saulės 

fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 49 kW. Iki 2020 metų 

pradžios įrengta saulės fotovoltinė elektrinė ant Kelmės kultūros 

centro pastato stogo. Iki 2020 metų vidurio bus vykdoma pasiekto 

ŠESD mažinimo stebėsena.

15,0

880,0

100,0

1

Vandentiekio tinklų plėtra  Kelmės rajone 
Suprojektuoti ir nutiesti vandentiekio tinklus (apie 550 m.) Dikšių k., 

Liolių sen., Kelmės r., planuojama prijungti apie 20 būstų.

2020-01-01 - 

2020-12-31
15

2020-01-01 - 

2021-12-31
Proc.

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

1 075,0

105,1

2.2.2.32

2.2.2.31
Vandens gerinimo įrenginių statyba 

fluoridų šalinimui Kelmės mieste

Fluoridų pašalimui iš geriamojo vandens vienintelis būdas - 

membraninių filtrų projektavimas ir statyba Kelmės mieste. 

Projektavimas ir statyba atvirkštinės osmozės  įrenginių (fluoridų 

šalinimui).  Kelmės mieste prie esamų vandens gerinimo įrenginių 

2020-01-01-

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Vandens gerinimo įrenginių 

statyba fluoridų šalinimui
vnt.

Vandens gerinimo įrenginių statyba 

fluoridų šalinimui

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Prijungtų prie vandentiekio 

tinklų būstų skaičius
vnt.

Prijungtų prie vandentiekio tinklų 

būstų skaičius

1 000,0

145,3

810,0

3 030,0

65,0 70,0

2 810,01 000,0

2.2.4.9

2.2.2.30

100,0

Kelmės apylinkių seniūnijos 

vandentvarkos infrastruktūros gerinimas 

– II etapas

Projekto lėšomis Kakoniškės kaime bus įrengti magistraliniai 

vandentiekio tinklai pagal techninio- darbo projekto ,,Geriamojo 

vandens tiekimo sistemų Kakoniškės k., Kelmės apylinkių sen., Kelmės 

r.sav. įrengimas“ 03 – „Lauko vandentiekio tinklai Kakoniškės k., 

Kelmės r. II dalis“ ir vandentiekio tinklai nuo Rasos g. Kakoniškės k. iki  

Pagojo g. 1,  Pagojo k. pagal rengiamą techninį - darbo projektą 

,,Vandentiekio tinklo nuo Pagojo g.1, Pagojo k. iki Rasos g. Kakoniškės 

k. Kelmės apyl. sen., Kelmės r.sav.“.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Atliekų surinkimas ir tvarkymas

2020-01-01 - 

2022-12-31

ESU

SB(AA)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB

2.2.2.29

Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą - iš viso: 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įgyvendinimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei 

inventorizavimas Kelmės rajone 

Aplinką žalojančių objektų likvidavimas 2.2.3.10

Užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei 

plėtojimą

2.2.3

2.2.3.1

Nenaudojamų, avarinių statinių ir teritorijų likvidavimas: Tytuvėnų 

sen. Elbarų k., Kybučių k. Pakražančio sen. Valpainių k.  Kelmės apyl. 

sen. Gaštynų k.,   Liolių sen. Maironių k.apleistų ūkio paskirties 

teritorijų, keliančių pavojų visuomenei.

Finansuojamos nedidelės apimties aplinkos taršos mažinimo, 

gamtosaugos objektų projektavimo ir statybos bei ekologinio 

švietimo priemonės.

Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus - iš viso:

SB

2020-01-01-

2021-12-31
UAB "Kelmės vanduo"

2.2.4.1

Projekto ,,Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)" metu 

bus keičiami Kelmės rajono neekonomiški įvairių tipų šviestuvai į 

naujų technologijų modernius LED šviestuvus, modernziuojamos 

valdymo spintos. Šviestuvai bus atnaujinami Kelmės m., Kelmės apyl. 

ir Tytuvėnų miesto seniūnijose.

Apšvietimo tinklų atnaujinimas 

(modernizavimas)

Priemonė bus įgyvendinta gavus iš Europos Sąjungos lėšas pagal 2014-

2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto 

"Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 

prie klimato kaitos" 05.3.2-APVA-R-014 priemonę "Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, 

įmonių valdymo tobulinimas". Projekto metu numatyta įrengti iki 87 

vnt. vandentiekio įvadų (40 vnt. naujų ir 47 vnt. rekinstruojamų; 

naujai prijungiami 76 gyventojai; gyventojų skaičiaus būste 

koeficientas - 1,9), iki 74 vnt. nuotekų išvadų (naujai prijungiamas 141 

gyventojas; gyventojų ekvivalentas - 1,9) Kelmės mieste (Dvaro 

kvartalas - I etapas) ir inventorizuoti 15 km vandentiekio ir nuotekų 

tinklų Kelmės rajone.

Užterštų teritorijų dirvožemių tyrimai

UAB „Kelmės vanduo“

2020-01-01 - 

2020-12-31

70,0

0

0

2

  R. Parnarauskienė

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

25 75

1384,70

5,0 1

Įrengta saulės fotovoltinė 

jėgainė

  R. Parnarauskienė

8697,50

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės kultūros 

centras

0

250,4

Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

vnt Įrengta vandens gerinimo įrenginiai

Atnaujintų ir inventorizuotų 

želdinių (parkų, skverų) 

skaičius

vnt

8100

1

1 1

vnt.

0

0

Atnaujintų ir inventorizuotų želdinių 

(parkų, skverų) skaičius

Užterštų teritorijų 

dirvožemių tyrimai

Surinktų ir pašalinų atliekų 

kiekis

1

205,0

vnt. 

2 2

80007900

vnt

Įrengta vandens gerinimo 

įrenginiai

t.

Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų 

skaičius seniūnijose



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

SB 0,3 0,3 0,6 1

Strateginio 

planavimos ir 

investicijų skyrius

Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijos 

direktorė

VB 1,0 1,0 2,0 Kristina Margienė Rita Andrulienė

SB 30,7 0,4 31,1 0 1

Strateginio 

planavimos ir 

investicijų skyrius

VšĮ Kelmės sporto 

centro direktorius

VB 86,7 1,6 88,3 Kristina Margienė Vaidotas Monkevičius

SB 26,4 0,4 26,8 0 1

Strateginio 

planavimos ir 

investicijų skyrius

Kelmės Kražantės 

progimnazijos 

direktorė

VB 71,1 1,6 72,7 Kristina Margienė Laima Simėnienė

SB Tytuvėnų seniūnija 16,0 20,0 20,0 56,0 65 65 65 65 65 65 Turto valdymo skyrius Seniūnijos

SB Pakražančio seniūnija 35,0 40,0 40,0 115,0 Vaida Ulvydienė

SB Kelmės seniūnija 50,5 75,0 75,0 200,5 90,00 95,00 90,00 95,00 90,00 95,00

SB Kražių seniūnija 12,7 13,0 14,0 39,7

SB Šaukėnų seniūnija 13,2 14,0 14,0 41,2

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
5,5 6,0 6,0 17,5

SB Liolių seniūnija 6,9 7,0 7,2 21,1

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
10,0 10,5 11,0 31,5

SB Užvenčio seniūnija 10,5 11,0 12,0 33,5

SB Kukečių seniūnija 4,4 12,0 15,0 31,4
SB Vaiguvos seniūnija 3,0 3,1 3,2 9,3

SB Tytuvėnų seniūnija 8,1 9,0 9,0 26,1 965,4 965,4 965,4 Turto valdymo skyrius Seniūnijos

SB Pakražančio seniūnija 11,0 15,0 15,0 41,0 Vaida Ulvydienė

SB Kelmės seniūnija 13,4 16,0 17,0 46,4
SB Kražių seniūnija 12,4 13,0 13,0 38,4
SB Šaukėnų seniūnija 6,6 8,0 8,0 22,6

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
12,0 12,0 12,0 36,0

SB Liolių seniūnija 10,5 10,6 10,7 31,8

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
7,6 7,7 8,0 23,3

SB Užvenčio seniūnija 6,8 7,0 7,0 20,8

SB Kukečių seniūnija 7,8 7,0 8,0 22,8
SB Vaiguvos seniūnija 3,0 4,0 4,5 11,5

150 150 150 Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Salomėja 

Ramanauskienė

Salomėja 

Ramanauskienė

SB Kelmės seniūnija 10,6 18,0 19,0 47,6 Turto valdymo skyrius Kelmės seniūnija

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0 Kražių seniūnija

SB Tytuvėnų seniūnija 5,1 10,0 6,0 21,1 Vaida Ulvydienė

Tytuvėnų seniūnija

SB Užvenčio seniūnija 3,1 3,2 3,3 9,6 Užvenčio seniūnija

SB Šaukėnų seniūnija 4,2 6,0 6,0 16,2 Šaukėnų seniūnija

SB Kražių seniūnija 4,2 5,0 5,0 14,2

SB 45,0 50,0 95,0
50 50 100

Kelmės seniūnija Kelmės seniūnija

Romas Atkočaitis Romas Atkočaitis

Turto valdymo skyrius Turto valdymo skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

100,0

1 018,9

5963,3

2.2.4.12
2020-01-01 - 

2021-12-31

VšĮ Kelmės sporto 

centras
vnt

Ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo 

bus įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, 

kurios maksimali galia 85 kW.

2020-01-01 - 

2021-12-31
2.2.4.13

proc.

3 064,7

vnt

Įrengta saulės fotovoltinė 

jėgainė

50

vnt.

Ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo bus įrengta 85 kW galingumo 

saulės fotovoltinė jėgainė. Ši jėgainė gamins elektros nergiją, kurią 

sporto centras naudos savo poreikiams. Projektui įgyvendinti bus 

skiriama 78 proc. tinkamų finansuoti Klimato kaitos programos lėšų 

(apie 88,3 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti 

būtina skirti 22 proc. patvirtintų Projekto biudžeto lėšų ir nenumatytų 

ar netinkamų finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinų išlaidų, 

tenkančių Kelmės rajono savivaldybės administracijai (apie 34,6 tūkst. 

Eur). Bendra projekto vertė 122,9 tūkst. Eur.

vnt

2020-01-01 - 

2022-12-31

Pakeistų ekonomiškų lempų 

procentas nuo visų reikiamų 

pakeisti

Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ 

Kelmės sporto centro stogo

Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant 

Kelmės Kražantės progimnazijos stogo

Ant Kelmės Kražantės progimnazijos 

stogo bus įrengta saulės fotovoltinė 

jėgainė, kurios maksimali galia 70 kW.

%

vnt.

Valomos teritorijos plotas

2020-01-01 - 

2020-12-31

Saugi ir švari aplinka - iš viso:

2.2.5.3 VB(SB)
Kelmės rajono savivaldybės užimtumo 

didinimo programa

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

982,7

Projekto įgyvendinimo laipsnis

1 943,6

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Miestai, kuriuose yra 

įrengtos saugumo kameros

643,6

Valoma teritorija

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, turgaviečių, viešųjų 

parkų ir t.t. Valymas, visų rūšių atliekų surinkimas ir nuvežimas, sniego 

valymas nuo gatvių, kelių, aikščių, turgaviečių ir t.t.  Kitų prekių, kurių 

savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto 

vertę, įsigijimas (pvz., šiukšlių maišų ir t.t.)

2.2.5.2

"Draugystės" parko Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas. I 

etapu numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,7 km. II etapu 

numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,5 km. Numatomas 

apšvietimas LED tipo.

2020-01-01 - 

2021-12-31

1 063,1

5786,8

650,0

Įrengta saulės fotovoltinė 

jėgainė

650,0

Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazija

Tvarkyti seniūnijų aplinką - iš viso:

329,6105,3

Įdarbintų žmonių skaičius

Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio einamosios išlaidos, šviestuvių, 

kabelių ir kitų  įsigyjimas ir keitimas. Elektros linijų įrengimas, 

rekonstrukcija, remontas, esminis pagerinimas ir kiti techninės 

priežiūros darbai.

Apšviestų gyvenviečių 

skaičius

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Atliekų surinkimas ir sniego valymas 

seniūnijose

2.2.5.1

2.2.5

Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir 

plėtra

Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės miestuose, jų išlaikymas ir plėtra. 

(Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).

 Finansuojami savivaldybės administracijos seniūnijų, biudžetinių, 

viešųjų įstaigų atliekami viešieji darbai. Didinamas užimtumas rajone.

15121,8

Starteginio planavimo 

ir investicijų skyrius   

Starteginio planavimo 

ir investicijų skyrius   

Ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo bus 

įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 50 kW. Iki 

2020 metų pradžios įrengta saulės fotovoltinė elektrinė ant Kražių 

Žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo. Iki 2020 metų 

vidurio bus vykdoma pasiekto ŠESD mažinimo stebėsena.

Ant Kelmės Kražantės progimnazijos stogo bus įrengta 70 kW 

galingumo saulės fotovoltinė jėgainė. Ši jėgainė gamins elektros 

nergiją, kurią progimnazija naudos savo poreikiams. Projektui 

įgyvendinti bus skiriama 78 proc. tinkamų finansuoti Klimato kaitos 

programos lėšų (apie 72,7 tūkst. Eur). Savivaldybės biudžeto lėšų 

projektui įgyvendinti būtina skirti 22 proc. patvirtintų Projekto 

biudžeto lėšų ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau projektui 

įgyvendinti būtinų išlaidų, tenkančių Kelmės rajono savivaldybės 

administracijai (apie 30,3 tūkst. Eur). Bendra projekto vertė 103,0 

tūkst. Eur.

Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė

1

1

Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų 

atnaujinimas ir plėtra

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

965,4

5,00

965,4

0

5,00

965,4

224,3

Kelmės Kražantės 

progimnazija

Įrengta saulės fotovoltinė 

jėgainė

3471,7

50

vnt

Miestai, kuriuose yra įrengtos 

saugumo kameros

Pakeistų ekonomiškų lempų procentas 

nuo visų reikiamų pakeisti

150150150

1

0

2.2.5.6

"Draugystės" parko takų ir stadiono 

Kelmės mieste apšvietimo tinklų 

įrengimas

2.2.5.4

2.2.4.11

Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant 

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 

stogo

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

Įdarbintų žmonių skaičius

5,00

0

km

Apšviestų gyvenviečių skaičius



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

0 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Tytuvėnų apyl. 

seniūnija

Mantas Ralys Valdas Ivanauskas

VB(KPPP) 16,0 120,0 136,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Užvenčio seniūnija

SB 0,0 Mantas Ralys Linas Mačernius

0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Vaiguvos sen.

Mantas Ralys Alvydas Lukošius

0 10

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Vaiguvos sen.

Mantas Ralys Alvydas Lukošius

5710200 5710200 5710200

11000 11000 11000 Mantas Ralys Mantas Ralys

12432 12432 12432

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

VB(KPPP) 120,0 120,0 0,45 0,75

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės apylinkių 

seniūnas

SB 2,0 2,0 Mantas Ralys A. Dambrauskas

VB(KPPP) 100,0 100,0 0 1

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

SB Mantas Ralys

VB(KPPP) 80,0 80,0 0 0,145

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Užvenčio seniūnija

Mantas Ralys  Linas Mačernius

0 10 10 100

SB 10,0 10,0 Mantas Ralys Valdas Ivanauskas

Suremontuotos Pievų gatvės 

ilgis
km

Suremontuotos gatvės ilgis per 

ataskaitinį laikotarpį
0,2

0,15

SB 10,0 10,0 20,0 Mantas Ralys Raminta Kazlauskeinė

0

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Šaukėnų seniūnija

Mantas Ralys Algimantas Šukys

0 1

Mantas Ralys
Algimantas 

Dambrauskas

Miško g. Proc. 0 10

Lauko g. Proc.

VB(KPPP) 100,0 100,0
Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

SB 20,0 20,0 Mantas Ralys

VB(KPPP) 10,0 10,0
Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

SB 1,0 1,0 Mantas Ralys Mantas Ralys

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

%

Parengtų kelių saugumo auditų 

skaičius per ataskaitinį laikotarpį

10

Proc.

0,3

Sutvarkytų gatvių ilgis

VB(KPPP)

10,0

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Statinio projekto ekspertizės paslaugos

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Pėsčiųjų-dviratininkų takų įrengimas nuo  Kelmės iki Tytuvėnų m. 

Planuojama įrengti 17 km. 2 m pločio naują taką. Būtina parengti 

techninį projektą ir atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, 

siekiant įteisinti  statinį.

Naujai įrengiamas pėsčiųjų - 

dviračių takas

proc.

Vaiguvos m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių 

kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas (ilgis 134 m, plotis 

3,5 m;), statinio projekto korektūra, rangos darbai ir statinio statybos 

techninė priežiūra. 

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

VB(KPPP)

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(KPPP)

Skaičiuojama Kelmės rajono seniūnijų 

kelių ir gatvių su žvyro danga 

kvadratiniai metrai.

Skaičiuojama remontuotos dangos 

plotas

Kelių saugumo audito atlikimas

Kelių ir gatvių su žvyro 

danga remontas

VB(KPPP)

Kelių Nr. Li-36 „Maneikių k. Pievų g.“ ir  

Nr. Li-36 „Maironių k. Žaliosios g.“ 

kapitalinis remontas

2021-01-01 - 

2022-12-31

280,0

Atliekamas projektavimas, remonto darbai ir jų priežiūra.

12432

Kelio Nr. Už-113 „Užvenčio m. P. 

Višinskio g.“ rekonstravimas

km

VB(KPPP)

VB(KPPP)

Suremontuotos Žaliosios 

gatvės ilgis

Kelio su įrengta asfaltbetonio danga 

ilgis per ataskaitinį laikotarpį

Skaičiuojamas nupirktas žvyro kiekis 

kubiniais metrais

Kelio su įrengta 

asfaltbetonio danga ilgis
km

10,0

2.3.1.42

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Žvyro dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių pjovimo darbai, 

pralaidų remonto.

80,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Skaičiuojamas naujai įrengto tako ilgis

250,0

350,0

370,0

VB(KPPP)

280,0
2020-01-01 - 

2020-12-31

km

370,0

250,0 710,0

Rekonstrukcijos darbai15,0

1 110,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

10,0

15,0

10,0

Suremontuotos gatvės ilgis per 

ataskaitinį laikotarpį

Kelių ir gatvių su 

asfaltbetonio danga 

remontas ir priežiūra

Atliktų statinio projektų 

ekspertizių skaičius

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelių Nr. Ku-20 „Vijurkų k. Vijurkų g.“, Nr. 

Ku-72 „Lupikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Ku-25 

„Kelias A12–Grimziai–kelias 2106“ 

(Grimzių k. Grimzių g.) kapitalinis 

remontas

Atliekami Kelmės rajono vieitinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių 

kadastriniai matavimai. Nekilnojamasis turtas registruojamas 

Nekilnojamojo turto registre.

380,0

2022-01-01 - 

2022-12-31

2.3.1.38

Pagal parengtus statinių projektus atliekami remonto  darbai, 

vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Maneikių k. Pievų g. 

ilgis  0,326 km, plotis apie 3,5 m. Maironių k. Žaliosios g. ilgis apie 

0,225 km, plotis apie 4 m. 

VB(KPPP)

2.3.1.44

Atliekamas projektavimas, remonto darbai ir jų priežiūra.

2020-01-01 - 

2021-12-31

2021-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

Atliekamas projektavimas, remonto darbai ir jų priežiūra.

kv.m

Kelio Nr. Tya-50 „Kelias 157–Bulavėnai“ 

kapitalinis remontas

2.3.1

Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies 

rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, techninio projekto 

parengimas ir rangos darbų atlikimas, statinio statybos techninės 

priežiūros vykdymas, papildomos elektroninių ryšių ir elektros tinklų 

projektavimo paslaugos, kurios atsirado projektavimo metu, bei 

kadastrinių žemės ir statinio matavimų atlikimas, siekiant įteisinti 

statinį.  Gatvės ilgis apie 0,726 km, plotis apie 4,0 m. 

Kelio Nr. Kea-54 „Kakoniškės k. 

Statybininkų g.“ rekonstravimas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Vaiguvos m. Užgirių g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio 

dangą.  Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė 

priežiūra.

Tytuvėnų apyl. sen. Kelio Nr. Tya-22 

„Kelias 2105–Pagauštvinis“ kapitalinis 

remontas

Kelio Nr. Va-42 „Vaiguvos k. Užgirių g.“ 

kapitalinis remontas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Numatoma rekonstruoti gatvėje esančią autobusų sustojimo aikštelę, 

įrengti autombilių stovėjimo aikštelę. Rengiamas statinio projektas, 

vykdomi remonto darbai ir jų priežiūra.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Sutvarkytų gatvių ilgis km

Atliekamos visų parengtų statinio projektų ekspertizės paslaugos. 

Statinio projekto ekspertizė privaloma visų statinio projektų, kurių 

projektavimas ar statyba vykdoma savivaldybės ar valstybės biudžeto 

lėšomis.

Atliekamos parengtų statinio projektų kelių saugumo audito 

paslaugos. Statinio projekto kelių saugumo auditas privalomas 

tiesiant naują, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 

susisiekimo komunikacijų paskirties statinį gyvenamojoje vietovėje.

2020-01-01 - 

2020-12-31

2.3.1.56

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.

Kelių su žvyro danga remonto darbai2.3.1.31

2.3.1.32

VB(KPPP)

2.3

2.3.1.18

2.3.1.19

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

 Kelio ilgis apie 2,8 km, plotis - 5,0 m. Rengiamas statinio projektas, 

vykdomi remonto darbai ir jų priežiūra.

2021-01-01 - 

2022-12-31

 Maironio  g. dalies ilgis apie 0,145 km, plotis apie 5 m 

rekonstravimas. Pagal parengtą projektą vykdomi rekonstarvimo 

darbai ir jų priežiūra.

2020-01-01 - 

2020-12-31

2.3.1.34

VB(KPPP)

2.3.1.40

2021-01-01 - 

2022-12-31

Asfaltbetonio dangos remontas

2.3.1.1

Pėsčiųjų ir dviračių tako  Kelmė-

Tytuvėnai įrengimas 

370,0

Kelio Nr. 11-076 „Vaiguvos k. 13-as 

kelias“ (automobilių stovėjimo aikštelės 

prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio) 

kapitalinis remontas

5710200

2.3.1.46

2.3.1.51

80,0

Paklota asfaltbetonio danga 

žvyruotose gatvėse

2.3.1.53 Kelių kadastriniai matavimai

Rengiamai gatvių kapitalinio remonto statinio projektai, atliekami 

statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. 

Kelio Nr.  Kea-80 „Verpenos k. Vilbėno  

g.“ kapitalinis remontas

2020-01-01 - 

2020-12-31

3,0
Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

3,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Parengtų kelių saugumo 

auditų skaičius
2.3.1.59

2.3.1.7

Kelio Nr. Ša-50 „Vidsodis-Kentriai“ 

(Aunuvėnų k. Mokyklos g.) kapitalinis 

remontas

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelio Nr. Už-109 „Užvenčio m. Maironio 

g.“ rekonstravimas

Kelmės  apylinkių 

seniūnija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2021-12-31

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Liolių seniūnija

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

11000

5710200

11000

12432

km

90

Kelių ir gatvių su žvyro 

danga priežiūra

10

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Kelmės seniūnija, 

Seniūnas Romas 

Atkočaitis 

Tytuvėnų apylinkių 

seniūnas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projektų veiklų įgyvendinimas (rangos 

darbų atlikimas, projekto vykdymo 

priežiūra ir statinio statybos techninė 

priežiūra)

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

100

10 90

90

10

kv.m

%

10

30,0

20,0 20,0

Įregistruotų  kelių (gatvių) 

skaičius
Seniūnijos

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kukečių  seniūnija

vnt

Vilbėno g. dalies įrengtos 

asfaltbetonio dangos ilgis
km

Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per 

ataskaitinį laikotarpį
2.3.1.50

%

Atliktų statinio projektų ekspertizių 

skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Įregistruotų kelių (gatvių) skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį

%

VB(KPPP) 10,0 110,0 120,0
Įrengtos asfaltbetonio 

dangos ilgis
km

Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per 

ataskaitinį laikotarpį

1

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

5710200

11000

12432

210,0

kub.m



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Ti
ks

la
s

U
žd

av
in

ys

Priemonė
Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

A
si

gn
av

im
ų

 

va
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Užvenčio seniūnija

Mantas Ralys Linas Mačernius

VB(KPPP) 320,0 320,0 10 90

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kražių seniūnija

SB 20,0 200,0 220,0 Mantas Ralys Rolandas Karčiauskas

ESU 50,0 50,0
Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

VB(KPPP) 10,0 10,0

SB(KF) 50,0 50,0

VB(KPPP) 50,0 50,0
Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

SB Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 40,0 40,0 0 0,069

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

SB 90,0 90,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

SB 15,0 15,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 90,0 90,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 70,0 70,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

SB 2,0 2,0 Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 50,0 50,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kražių seniūnijos 

seniūnas

Mantas Ralys Rolandas Karčiauskas

VB(KPPP) 240,0 240,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

SB 5,0 5,0 Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 10,0 120,0 130,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 15,0 15,0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės apylinkių 

seniūnijos seniūnas

Mantas Ralys
Algimantas 

Dambrauskas

VB(KPPP) 280,0 280,0 10 90

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės apylinkių 

seniūnijos seniūnas

SB 10,0 10,0 Mantas Ralys
Algimantas 

Dambrauskas

VB(KPPP) 120,0 120,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 300,0 300,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Pakražančio seniūnija

SB 10,0 10,0 Mantas Ralys Alfonsas Sakalauskas

VB(KPPP) 138,0 138,0 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 150,0 50,0 200,0 75 75 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės apylinkių 

seniūnija

Mantas Ralys
Algimantas 

Dambrauskas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,48 km kelio atkarpą.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.3.1.71
Kelio Nr. Ke-91 „Kelmės m. Statybininkų 

g.“ rekonstravimas

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

25

100

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

90

%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
75

Visų darbų ir paslaugų atlikimas 0-100 

proc.

90

10

2.3.1.82

2.3.1.83

Kelio Nr. Ke-32 „Kelmės m. Kęstučio g.“ 

kapitalinis remontas

Kelio Nr. Kea-53 „Kakoniškės k. Rasos g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,32 km kelio atkarpą.

2020-01-01 - 

2020-12-31

2.3.1.80
Kelmės sen. Kelio Nr. Pa-65 „Pavilbėnio 

g. Kelmės m.“ kapitalinis remontas

Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Ruožo ilgis ~0,22 km.

2020-01-01 - 

2021-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.3.1.81
Kelio Nr. Pa-16 „Kelias A12–Palėkinis“ 

(Šimaitukų k.)  kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~1,2 km kelio atkarpą.

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

2020-01-01 - 

2021-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2020-12-31

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

2.3.1.74

%65,0

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as 

kelias“ kapitalinis remontas

Atliekamas tilto kapitalinio remonto projektavimas, vykdomi statybos 

darbai ir darbų priežiūra.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2021-12-31

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelio Nr. Už-51 „Kelias 3505–kelias 158“ 

(Pagririškių k.) kapitalinis remontas 

(pralaidos remontas)

Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami 

pralaidos remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. 

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(KPPP)

%

Atliekami skersgatvio kapitalinio remonto darbai, vykdoma statinio 

statybos techninė priežiūra. Ruožo ilgis - 0,069 km, plotis 4,5 m.

2020-01-01 - 

2021-12-31

Pagal parengtą statinio prtojektą atliekami šaligatvių remonto ir 

tiesimo darbai, gatvės dangos remonto darbai, vykdoma statinio 

statybos techninė priežiūra. 2020 m. numatoma projektuoti AB "ESO" 

priklausančios elektros linijos rekonstravimo bei vandentiekio tiekimo 

ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimo darbus.

Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas 

(šaligatvio tiesimas)

Kelio Nr. Ke-48 „Kelmės m. Malūno skg.“ 

kapitalinis remontas

Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės 

m. tiesimas

Kapitališkai suremontuota 

atkarpa
km

Kapitališkai suremontuotos atkarpos 

ilgis per ataskaitinį laikotarpį

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

%

2.3.1.75
Kelio Nr. Ke-41 „Liepų g. Kelmės m.“ 

kapitalinis remontas (I ir II etapas)

Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Gatvės ilgis ~ 0,5 km.

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.3.1

2.3.1.63
Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų 

gatvių Kelmės mieste rekonstravimas

Rengiami gatvių rekonstravimo statinių projektai, atliekami 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra ir 

atliekamos kitos, projekto įgyvendinimui reikalingos, paslaugos. 

Sporto g. - 0,62 km, Gėlių g. - 0,178 km, Ievų g. 0,13 km.

%

2.3.1.65

Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės 

pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų 

sutvarkymas (II etapas)

2.3.1.60

2.3.1.76
Kelio Nr. Ke-90 „Kelmės m. Sporto g.“ 

dalies kapitalinis remontas

2.3

2.3.1.67

Šaligatvio ilgis apie 0,66 km,  plotis ~ 1,6 m.

2.3.1.69

2.3.1.62

Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. 

Sarbievijaus g.“ ir Kr-93 „Kražių mstl. 

Žemosios g.“ rekonstravimas. 

65,0
Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

Projekto įgyvendinimo metu būtų rekonstruojami esami ir tiesiami 

nauji pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takai Kelmėje. Dešinėje gatvės 

pusėje tiesiamas 1.907 km. Pėsčiųjų - dviračių takas, kairėje 

rekonstruojami 0,601 km pėsčiųjų takas, įrengiamas takų ir gatvės 

apšvietimas. Vykdomi statybos darbai ir atliekama statinio statybos 

techninė priežiūra.

90

80 100

20

90

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

Bendras pėsčiųjų tako ilgis apie 0,5 km,  tako plotis lygiagrečiai 

Vyatuto Didžiojo gatvei ~ 1,6 m, atšakos link sklypo adresu Lyros g. 4 

– 1,2 m. 

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

2021-01-01 - 

2020-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.3.1.72
Kelio Nr. Ke-1 „Kelmės m. A. 

Mackevičiaus g.“ rekonstravimas

2.3.1.77

2.3.1.78

Putinų g. Naudvario k. Kelmės r. 

rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)

90

90

2020-01-01 - 

2021-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Rekonstruojama gatvė įrengiant šaligatvį, kurio ilgis apie 0,44 km,  

plotis apie 1,6 m.

%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

90

90

90

90

2020-01-01 - 

2021-12-31

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

2020-01-01 - 

2021-12-31
90

Rekonstruojama gatvė praplečiant esamą automobilių stovėjimo 

aikštelę. Numatoma aikštelę praplėsti apie 700 kv. m.

Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Gatvės ilgis ~ 0,23 km.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

2.3.1.70

90

Kelio Nr. Kea-80 „Verpenos k. Vilbėno g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas gatvės rekonstravimo projektavimas, vykdomi statybos 

darbai ir darbų priežiūra. Numatomo šaligatvio ilgis ~ 0,800 km.

Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Gatvės ilgis ~ 0,980 km.



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

2.1

2.1.1

2.1.1.1
Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros  

įgyvendinimas

Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo, kelių ir 

gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, 

kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, 

automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklinimo, 

autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, 

smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių 

kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, 

eismo saugumo prienomių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams 

prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo 

išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai 

matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežūros 

programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.

2020-01-01 - 

2022-12-31
Aprašymas

Mato vnt. Rodiklio metodika

Savininkas

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa
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Kodas
Vykdytojas

Pavadinimas

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

2020-01-01 - 

2022-12-31

km

2020 m. 2022 m.

Rodiklio pavadinimas

AtsakingasMatavimo rodiklis

Prižiūrimas kelių ilgis konkrečioje 

seniūnijoje

Prižiūrimų kelių ilgis 

seniūnijose

2021 m.

SB 10,0 10,0

ESU 200,0 200,0 0 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Vaiguvos seniūnija

VB(KPPP) 50,0 50,0 Mantas Ralys Alvydas Lukošius

VB(KPPP) 15,0 15,0 0 10

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 10,0 150,0 160,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 10,0 100,0 110,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 30,0 30,0 0 10

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Liolių seniūnija

Mantas Ralys Raminta Kazlauskeinė

VB(KPPP) 10,0 240,0 250,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Užvenčio seniūnija

Mantas Ralys Linas Mačernius

VB(KPPP) 16,0 120,0 136,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Užvenčio seniūnija

Mantas Ralys Linas Mačernius

VB(KPPP) 180,0 180,0 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Šaukėnų seniūnija

Mantas Ralys Algimantas Šukys

VB(KPPP) 15,0 15,0 0 10

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

VB(KPPP) 10,0 10,0 0 10

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Pakražančio seniūnija

Mantas Ralys Alfonsas Sakalauskas 

VB(KPPP) 13,0 180,0 193,0 0 10 10 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės apyl. seniūnija

Mantas Ralys
Algimantas 

Dambrauskas

VB(KPPP) 90,0 90,0 0 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Kelmės seniūnija

Mantas Ralys Romas Atkočaitis

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros skyrius

Mantas Ralys Mantas Ralys

SB 3 537,2 3 385,6 3 203,8 10 006,6
SB(KF) 1183,07 2163,26 2291,10 5637,43

SB(S) 41,1 42,6 43,7 127,4
SB(AA) 65,0 70,0 70,0 205,0
VB(TD) 54,60 0,00 0,00 54,60
VB(M)

VB(SB) 894,6 901,0 901,0 2 696,6
VB(LRV)

VB(VBL) 372,3 5,4 1,2 378,9
VB(VIP)

VB(ES) 71,75 49,10 14,00 134,85
VB(KPPP) 3 329,0 1 757,0 2 455,0 7 541,0
VB(BDK)

ESU 1734,95 1547,10 1364,30 4646,35
KT 492,1 28,1 0,0 520,3
PF 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.1.95
Kelio Nr. Ke-112 „Vyšnių g.“ kapitalinis 

remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti 0,26 km Vyšnių gatvės 

atkarpą Kelmės m. Kražantės sodininkų bendrijoje Kelių priežiūros ir 

plėtros programos rezervo lėšomis.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2020-12-31

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
100

2275,0

2275,0

2.3.1.84
Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvos k. Kaštonų g.“ 

kapitalinis remontas

Numatomas projekto finansavimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama 

investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ veiklą 

„Parama vietiniams keliams“. Atliekamas kelio remonto 

projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. 

Numatoma remontuoti  ~ 0,8 km kelio atkarpą.

2020-01-01 - 

2020-12-31

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

100

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7356,0

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

7356,0

3299,0 1782,0

1782,0

2.3.1

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

3299,0

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą - iš viso:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Valstybės spec. tikslinė dotacija

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

2.3

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Valstybės biudžeto lėšos

VIP lėšos

Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra - iš viso:

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Bendrosios dotacijos kompensacija

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Mokinio krepšelio lėšos

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
10

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
10 90

2.3.1.86
Kelio Nr. Ke-119 „Kelmės m. Žvilgių g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,4 km gatvės atkarpą.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Atliekamas kelių remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,36 km Dubysos g. ir ~ 0,7 

km Dvaro g.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2.3.1.85

Kelio Nr. Ke-54 „Kelmės m. 

Nepriklausomybės g.“ dalies kapitalinis 

remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,32 km gatvės atkarpą.

2020-01-01 - 

2022-12-31

90

2.3.1.93
Kelio Nr. Pa-54 „Grinių k. Užmedžių g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,64 km gatvės atkarpą.

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
10

2.3.1.90

Kelio Nr. Už-113 „Užvenčio m. P. 

Višinskio g.“ rekonstravimas 

(automobilių stovėjimo aikštelės 

įrengimas, autobusų sustojimo ir gatvės 

remontas)

Atliekamas gatvės rekonstravimo projektavimas, vykdomi statybos 

darbai ir darbų priežiūra. Numatoma įrengti automobilių stovėjimo 

aikštelę, suremontuoti autobusų sustojimo ir gatvės dangą.

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

2.3.1.89
Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Degsnės g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 1 km gatvės atkarpą.

2021-01-01 - 

2022-12-31

90

Kelio Nr. Ša-25 „Kelias 2112–Užvarmis“ 

rekonstravimas (tilto ir kelio dalies 

rekonstravimas, įrengiant pralaidą per 

Varmės upę Užvarmio k.)

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,64 km gatvės atkarpą.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
90

10 90

2.3.1.91

2.3.1.92
Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką 

kapitalinis remontas 

Atliekamas tilto kapitalinio remonto projektavimas, vykdomi statybos 

darbai ir darbų priežiūra. 

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.
10

2.3.1.88

Kelių Nr. Li-48 „Laugalio k. Dubysos g.“ ir 

Nr. Li-51 „Liolių mstl. Dvaro g.“ 

kapitalinis remontas 

10

2.3.1.94

Kelio Nr. Kea-13 „Kelias 

2103–Vaidžiai–Minergiai“ kapitalinis 

remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,7 km gatvės atkarpą.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

90

10

10

2.3.1.87
Kelio Nr. Ke-50 „Kelmės m. Mindaugo g.“ 

kapitalinis remontas

Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir 

darbų priežiūra. Numatoma remontuoti  ~ 0,17 km gatvės atkarpą.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

10

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų 

dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26

SB(KF) 11,0 11,0 0,0 22,0 42,9 64,47 64,47 100 0 0
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

VB 98,5 98,5 0,0 197,0

0

Sonata Venckienė

50 50 50 100 0 0
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

0
Sonata Venckienė

20 40 40 60 60 80
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Sonata Venckienė

6 8 8 10 8 10

2 2

3 4 3 4

1

SB(KF) 0,0 0,0 0,0 0,0

94,5 100 0 0

Kelmės kultūros centro 

direktorius

Kelmės kultūros 

centro direktorius

ESU 49,5 0,0 0,0 49,5
0

VB(VIP) 0,0 0,0 0,0 0,0

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0 56,2 56,2 112,4

10 10 10 38 38 66

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Kelmės krašto 

muziejus

VB(VBL) 0,0 506,1 506,1 1012,2

28

Sonata Venckienė  Danutė Žalpienė 

SB 0,0 60,0 0,0 60,0

0 100 0 0

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Kelmės krašto 

muziejus

0,0 0,0 0,0 0,0

0

Sonata Venckienė  Danutė Žalpienė 

SB 20,0 200,0 200,0 420,0

10 10 60 60 100

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

ESU 676,0 400,0 1076,0 Dalius Vaitkevičius Dalius Vaitkevičius

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Sonata Venckienė Sonata Venckienė

0 15 0 15 0 15
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

15
Sonata Venckienė

SB 239,4 232,3 232,3 704,0 28731 29131 29131 29531 29531 29931
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Sonata Venckienė

Parengta atminimo lenta ir 

informacinis stendas
vnt.

Pagaminta atminimo lenta Jaronimo Ralio atminimui pagerbti. Sukurtas 

informacinis stendas vaizduojantis Sinagogų vaizda ir stovėjimo vietas Kelmės 

mieste.

2

Surengta paroda Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 30-

mečiui paminėti

vnt. Surengta paroda Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti

1

12150 12250 12150 12250 12250 12350

100

4050

64,0

Lankytojų skaičiaus didėjimas

30,0

Projekto įgyvendinimo laipsnis proc.

vnt

28

15

400

100

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos 

darbai 10-100 proc.

0

10

15

400

100

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Projekto įgyvendinimo laipsnis

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas - iš viso:

Kelmės dvaro rūmų  sienų  ir 

pagrindinio įėjimo laiptų remontas 

Bus  atliktas  Kelmės dvaro rūmų pastato sienos  cokolio  tinko  30 

kv. m. , fasadų  tinko 10 kv. m. ,  fasadinių pagrindinio įėjimo laiptų  

( plotas 30 kv. m.)   remontas 

Kultūros rėmimo programų 

įgyvendinimas
SB

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 

ansamblio ūkinio pastato, esančio 

Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, 

rekonstravimas ir pritaikymas 

kultūrinei veiklai

 Projekto pagrindinis tikslas – plėtoti Kelmės rajono savivaldybės 

kultūrinio užimtumo sektorių siekiant skatinti rajono socialinį ir 

ekonominį vystymąsi.  Uždavinys – Kelmės rajono kultūros objekto  

aktualizavimas siekiant stiprinti esamus kultūrinius traukos centrus. 

Atsižvelgiant į tai, numatoma atnaujinti Tytuvėnų bažnyčios ir 

vienuolyno ansamblio infrastruktūrą atnaujinant dalį objektų (ūkinį 

pastatą bei tvorą su vartais) ir juos pritaikant kultūrinėms 

reikmėms. Įgyvendinus investicijų projektą, Tytuvėnų kultūros 

centras bus įkurtas naujose patalpose – rekonstruotame Tytuvėnų 

bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkiniame pastate. 

3.1.1.14

2020-01-01 - 

2022-12-31

Finasuojami rajoną reprezentuojantys  ir išliekamąją vertę turintys  

renginiai, užtikrintas jų tęstinumas. Sudarytos finansinės sąlygos 

mėgėjų meno kolektyvų veiklai skatinti. Išleisti vertingi leidiniai. 

Įgyvendinti kultūriniai projektai, pritrauktos papildomos finasinės 

lėšos.

201,9 3046,8

vnt

10,0

60,0

vnt

10,0

1170,21674,7

Dalinai finansuotų kultūros ir 

meno veiklų skaičius

proc.

14,0

50,0

Rodiklio pavadinimas

Atliktas pastato išorės (1300 kv. m.) sienų remontas, atliktas vidaus patalpų 

einamasis remontas 

Projekto įgyvendinimo laipsnis

5,0

2,9

Projekto įgyvendinimo laipsnis

Rodiklio metodika

Projekto įgyvendinimo laipsnis

proc.

Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius

Įrengtų informacinių terminalų skaičius

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai. 

Pavadinimas Aprašymas
2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės kultūros centro pastato 

Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, 

modernizavimas

2020-01-01 

2021-12-31

Kelmės  dvaro rūmų vidaus  patalpų 

restauravimas ir naujos 

ekspozicijos įrengimas

Bus   atliktas dvaro rūmų statinio , kurio tūris 7172 m3  vidaus  

pirmo ir antro  aukšto patalpų sienų grindų, durų  restauravimas, 

oro tiekimo-ištraukimo sistemos, elektros instaliacijos ir 

vandentiekio sistemos rekonstrukcija. Restauravus  Kelmės dvaro  

vidaus patalpas  būtų  atnaujintos  taikant modernius ir 

interaktyvius sprendinius Kelmės krašto muziejaus  ekspozicijos  ir 

saugyklos  bei įrengta  konferencijų salė . Statinio tyrimai ir   

techninis projektas parengtas 2015 m. 

2021-01-01 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2021-12-31

Kelmės dvaro ansamblio vartų 

restauravimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai

Bus parengtas  vartų pastato sutvarkymo iš išorės  techninis 

projektas . Atlikti  pastato  vidaus ir išorės restauravimo  darbai.  

Vartų tūris 761 kub. m., plotas 95 kv. m. Patalpose įrengtos 

ekspozicijos :   I-e aukšte -   baudžiavinio kalėjimo, II-e - dvaro 

bibliotekos

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros 

centro pastato išorės ir vidaus 

remonto darbai

3 Kultūros ir sporto programa

Kelmės kultūros 

centras
Projekto įgyvendinimo laipsnis proc.

proc. 3.1.1.8

3.1.1.9

SB

2020-01-01 - 

2022-12-31

Projekto įgyvendinimo laipsnis

60,0 Projekto įgyvendinimo laipsnis

Ti
ks

la
s

Kelmės krašto 

muziejus, direktorė 

Danutė Žalpienė 

Kodas

3.1.2.2
2020-01-01 - 

2021-12-31

U
žd

av
in

ys

Priemonė

Šaukėnų kultūros centro scenos 

rekonstrukcijos darbai

Rekonstruota ir renovuota scena,įrengtas scenos apšvietimas, kino 

ekrano ir kulisų nuleidimo sistemos.
SB

Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT 

sistemų) gerinimas

Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

vnt.

3.1.3

3.1.1.12

Projekto metu numatoma atnaujinti Kelmės kultūros centro įrangą 

(šiuolaikiška scenos, apšvietimo, garso technika ir žiūrovų kėdės) 

didžiojoje ir mažojoje salėse. Techninis sprendimas parinktas 

atsižvelgiant į parengto Kelmės kultūros centro pastato 

rekonstrukcijos techninį projektą. Projektas įgyvendina Kultūros 

objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos (patirvintos 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu 

„Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos 

patvirtinimo“ Nr. ĮV-711) nuostatas.

2020-01-01 - 

2020-03-31

3.1.1.15

29,0

Kelmės krašto 

muziejus

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

proc.3.1.1.13

3.1.1.10

2020-01-01 - 

2022-12-31

3.1.3.1

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2,9

Kompiuterizuotų kultūros 

įstaigų skaičius
vnt.

Įrengtų informacinių terminalų 

skaičius

Numatoma atlikti pastato išorės ir vidaus sienų tvarkybos darbus 

einamojo remonto būdu. 

15,0

5,0

8,72,9
Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0

Kompiuterizuotos kultūros įstaigos (Kelmės krašto muziejus, 

Kelmės, Kražių, Tytuvėnų, Šaukėnų, Užvenčio, Pakražančio kultūros 

centrai, Kelmės mažasis teatras), atnaujintos ŽVB  IT

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Šaukėnų kultūros 

centras, direktorė 

Sifija Blažienė

Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros 

centras, direktorė 

Lina Mikalajūnaitė

%
Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Arnas Arlauskas Arnas Arlauskas

Kelmės, Kražių, 

Užvenčio, Tytuvėnų, 

Šaukėnų, 

Pakražančio  

kultūros centrai, 

Kelmės krašto 

muziejus, Žemaitės 

viešoji biblioteka.

20

35,5321,57

Sonata Venckienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

500

2

1

5,5

Rekonstruota ir renovuota scena 201 kv. m. , apšiltintos sienos, sutvarkytas 

apšvietimas, kino ekrano ir kulisų nuleidimo sistema.

2020

Savininkas
Vykdytojas

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m.

Atsakingas

2022 m.

Mato 

vnt.

3.1.3.2

Vertingų paveldo objektų (Kelmės dvaro, Užvenčio svirno, P. 

Višinskio memorialinės sodybos) išlaikymas ir naudojimas kultūros, 

švietimo ir turizmo reikmėms. Sudaryti sąlygas kaupti, saugoti, tirti, 

konservuoti ir eksponuoti Kelmės krašto istoriją atspindinčius 

muziejinių vertybių rinkinius.

Kelmės krašto muziejaus ir filialų 

veiklos finansavimas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės krašto 

muziejus
SB(S)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės krašto 

muziejus, direktorė 

Danutė Žalpienė 

Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius

Per metus įsigytų eksponatų skaičius

Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus 

sudaromas lyginant Kelmės krašto muziejaus ir jo filialų lankytojų skaičių A su 

analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas 

praėjusiais metais pasiekto muziejaus lankytojų skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas 

santykis parodo muziejaus lankytojų skaičiaus pokyti (A-A1). Duomenų šaltinis -  

muziejaus pateikta oficiali lankytojų apskaitos statistika. 

100

400

62,0

10,0

Eksponatų skaičiaus didėjimas

186,0



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26

Rodiklio pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laipsnis

Rodiklio metodika
Pavadinimas Aprašymas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės dvaro ansamblio vartų 

restauravimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai

Bus parengtas  vartų pastato sutvarkymo iš išorės  techninis 

projektas . Atlikti  pastato  vidaus ir išorės restauravimo  darbai.  

Vartų tūris 761 kub. m., plotas 95 kv. m. Patalpose įrengtos 

ekspozicijos :   I-e aukšte -   baudžiavinio kalėjimo, II-e - dvaro 

bibliotekos

3 Kultūros ir sporto programa

Ti
ks

la
s

Kelmės krašto 

muziejus, direktorė 

Danutė Žalpienė 

Kodas

3.1.2.2
2020-01-01 - 

2021-12-31

U
žd

av
in

ys

Priemonė
Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

%
Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Savininkas
Vykdytojas

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m.

Atsakingas

2022 m.

Mato 

vnt.

SB(S) 15,0 15,0 15,0 45,0 0 80 0 80 0 80
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

80

Sonata Venckienė

9 11 9 11 9 11

2

SB(S) 0,7 0,7 0,7 2,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

0 Sonata Venckienė

0 0

SB(S)
Užvenčio kultūros 

centras
1,0 1,0 1,0 3,0 820 820 830 820 830 820

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
Kultūros centrai

SB(S)
Šaukėnų kultūros 

centras
0,3 0,3 0,3 0,9

1,20

Sonata Venckienė

SB
Tytuvėnų kultūros 

centras
161,7 171,7 181,7 515,1 1150 1150 1150 1150 1150 1150

SB
Pakražančio 

kultūros centras
108,7 107,7 118,4 334,8

0

SB(S)
Kražių Motiejaus 

Kazimiero 
4,0 4,0 4,0 12,0

SB
Šaukėnų kultūros 

centras
111,6 121,6 131,6 364,8

SB(S)
Kelmės kultūros 

centras
15,0 15,0 17,0 47,0

SB

Kražių Motiejaus 

Kazimiero 

Sarbievijaus 

kultūros centras

247,5 278,9 306,8 833,2

SB(S)
Pakražančio 

kultūros centras
0,6 0,9 1,2 2,7

SB
Kelmės kultūros 

centras
487,3 533,8 587,2 1608,3

SB(S)
Tytuvėnų kultūros 

centras
0,3 0,3 0,3 0,9

SB
Užvenčio kultūros 

centras
153,1 167,8 184,6 505,5

ESU

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0 830 830 830 830
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
Seniūnijos

SB Tytuvėnų seniūnija 6,3 5,0 5,0 16,3

SB
Pakražančio 

seniūnija
1,0 1,5 1,5 4,0 63 63

VB(ES)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0

SB Kelmės seniūnija 1,5 2,5 3,0 7,0 1 1

SB Kražių seniūnija 0,7 1,2 1,5 3,4

SB Šaukėnų seniūnija 2,0 2,0 2,0 6,0

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
0,7 0,7 0,7 2,1

SB Liolių seniūnija 1,7 2,0 2,0 5,7

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
1,5 1,5 1,7 4,7

SB Užvenčio seniūnija 4,2 4,3 4,5 13,0

SB Kukečių seniūnija 1,2 1,5 2,5 5,2

SB Vaiguvos seniūnija 1,0 1,3 1,5 3,8

KT 0,0

SB 10,0 10,0 10,0 30,0

0 2 0 1 0 2
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

1 2 Sonata Venckienė Sonata Venckienė

VB(VBL) 12,0 12,0 12,0 36,0 2 3 2 3 2 3

KT 3,0 3,0 3,0 9,0 1 1 1

VB(VBL) 7,0 7,0 6,0 20,0 8 10 8 10 8 10

2 2
2,0

vntRenginių skaičius seniūnijoje

155,9

999,9

vnt.

vnt.

80

2

Paskatinimą gavę asmenys

80

Kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvų rėmimas, užtikrinant 

profesionalaus meno sklaidą 

0,00

2,5

Parodytų spektaklių ir 

organizuotų renginių skaičius

Skaičiuojama vidurkis kiek išleižia viena seniūnija
Lėšų dalis tenkanti vienam 

renginiui

Dalyvių mėgėjų meno 

kolektyvuose skaičiaus 

didėjimas

155,9155,9

988,5

2,5

Finansavimo lygmuo

Kultūriniams renginiams organizuoti skirtas finansavimas. 

Valstybinių, profesinių švenčių, šv. Kalėdų ir kitų šalies, rajono ar 

vietos švenčių finansavimas, jei jos nėra organizuojamos siekinat 

pritraukti turistus. Seniūnijuose gyvennančių nusipelnusių 

gyventojų ir jubiliatų (nuo 80 m.) pagerbimo išlaidos. Kelmės 

rajono kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų skatinimas.

Užtikrinamas literatūrinių premijų teikimo tradicijų tęstinumas. R. 

Biržinytės literatūrinė premija teikiama kiekvienais metais, 

Žemaitės literatūrinė premija teikiama kas antri metai.

Surengtų profesionalaus meno 

renginių skaičius 

3.1.3

Finansuojamas Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Šaukėnų, Pakražančio 

ir Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centrų išlaikymas.  Užtikrintas 

KC pagrindinių funkcijų –  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, 

kurti menines programas, vykdyti  švietėjišką (edukacinč) veiklą, 

pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, 

organizuoti profesionalaus meno sklaidą – vykdymas. 

2,9 7,93,0

Kelmės mažojo teatro veiklos 

finansavimas

Išlaikytas Kelmės mažojo teatro kūrybinis branduolys, sudarytos 

sąlygos Kelmėje kurti ir plėtoti profesionalaus teatro tradicijas, 

pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio scenos meną, ugdyti ir 

tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius.

3.1.3.3

Kultūrinės veiklos finansavimas

Kultūros centrų veiklos 

finansavimas

3.1.3.8

Literatūrinių premijų finansavimas3.1.3.7

3.1.3.6

3.1.3.5

Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. 

Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų 

paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 21 bibliotekoje suteikiama 

nemokama viešojo interneto prieiga bei pagalba naudojantis 

informacinėmis paslaugomis. 

3.1.3.4
Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos 

padalinių veiklos finansavimas

Profesionalaus meno sklaida 

Profesionalaus meno sklaida (Kražių festivalis, profesionalaus 

meno parodos, klasikinės muzikos koncertinės programos, 

meninikų simpoziumai, plenerai ir kt. renginių, kuriuose dalyvauja 

kūrėjai profesionalai, rėmimas )

SB

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

KT

Kelmės mažasis 

teatras

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Žemaitės viešoji 

biblioteka

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės kultūros 

centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kražių M. K. 

Sarbievijaus 

kultūros centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Žemaitės viešoji 

biblioteka, direktorė 

Rita Grišienė    

%

Kriterijaus reikšmė matuojama proc. 6 kultūros centrų viešai atliktų renginių 

skaičius (A) yra lyginamas su praėjusių metų analogiško rodiklio reikšme (A1) 

laikant, kad pastaroji suma yra lygi 100 proc.: E=(A-A1)*100/A1. Duomenų 

šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų pateikti 

oficialūs statistiniai duomenys.   

Efekto kriterijaus reikšmė matuojama proc. Šis efekto kriterijus sudaromas 

lyginant savivaldybės valdymo sferai priskirtų 6 kultūros centrų dalyvių meno 

mėgėjų kolektyvuose skaičių A su analogiškų praėjusių metų dalyvių meno 

mėgėjų kolektyvuose skaičiumi A1. gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais 

menatis pasiektųmetų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus A1 

atžvilgiu (laikoma, kad šis skaičius yra 100 proc.). Gautas santykis rodo dalyvių 

meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus didėjimą proc. E=(A-A1)* 100/A1 . 

Duomenų šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų 

pateikti oficialūs statistiniai duomenys.  Užtikrinti kad dalyvauja ne mažiau nei 

40 proc. vienos lyties atostovų)

Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus 

sudaromas lyginant Kelmės mažojo teatro spektaklių ir renginių skaičių A su 

analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas 

praėjusiais metais pastatytų teatro spektaklių ir renginių skaičiaus A1 atžvilgiu. 

Gautas santykis parodo teatro spektaklių ir renginių skaičiaus pokyti vienetais: 

A-A1. Duomenų šaltinis -  teatro pateikta oficiali veiklos apskaitos statistika. 

Naujiems teatro pastatymams skirta lėšų dalis (proc.) nuo mažajam teatrui 

skirtų asignavimu SB 

%

2

0

Kelmės mažasis 

teatras, Arnas 

Armonas

%

vnt

Fiz. apsilank. – tai vartotojo apsilank. bibliotekoje. Virt. apsilank. – tai vartotojo 

užklausa, pateikiama žiniatinklio svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami 

išoriniai (nutolę) vartotojai, kai internete įeina į bet kurį bibliotekos svetainės 

puslapį. Kriterijaus reikšmė matuojama procentais. Sumuojamas fiz. apsilank. 

skaičius A ir virt. apsilank. skaičius B. Šių skaičių suma rodo fiz. ir virt. apsilank. 

bibliotekose skaičių C: C=A+B. Gauta suma C lyginama su atitinkamų rodiklių 

praėjusių metų reikšme C. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusių metų 

atitinkamo rodiklio reikšmės atžvilgiu (laikoma, kad ji lygi 100%). Gautas 

santykis parodo fiz. ir virt. apsilank. bibliotekose skaičiaus didėjimą (proc.): 

E=(C-C?)*100/C.

%

1,20

0

Literatūrinių premijų skaičius

vnt

tūkst.

Arnas Arlauskas

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius,  

Sonata Venckienė

1

Sonata Venckienė

63

2

2

0

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Sonata Venckienė

0

467,7

2685,5

Fizinių ir virtualių apsilankymų 

bibliotekose skaičiaus 

didėjimas

0,5

Paskatinimą gavę asmenys

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės kultūros 

centras

63

1

R.Biržinytės premija teikiama kasmet, Žemaitės – kas antri metai.

Renginių skaičius seniūnijoje (renginiuose dalyvauja ne maiau nei 40 procentų 

vienos lyties atstovų)

6,0

697,1

Organizuojamų renginių 

skaičiaus didėjimas



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26

Rodiklio pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laipsnis

Rodiklio metodika
Pavadinimas Aprašymas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės dvaro ansamblio vartų 

restauravimas ir pritaikymas 

muziejinei veiklai

Bus parengtas  vartų pastato sutvarkymo iš išorės  techninis 

projektas . Atlikti  pastato  vidaus ir išorės restauravimo  darbai.  

Vartų tūris 761 kub. m., plotas 95 kv. m. Patalpose įrengtos 

ekspozicijos :   I-e aukšte -   baudžiavinio kalėjimo, II-e - dvaro 

bibliotekos

3 Kultūros ir sporto programa

Ti
ks

la
s

Kelmės krašto 

muziejus, direktorė 

Danutė Žalpienė 

Kodas

3.1.2.2
2020-01-01 - 

2021-12-31

U
žd

av
in

ys

Priemonė
Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

%
Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Savininkas
Vykdytojas

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m.

Atsakingas

2022 m.

Mato 

vnt.

0 4000 0 4000 0 4000
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Žemaitės viešosios 

bibliotekos direktorė 

4000 4000

VB(VBL) 2,0 2,0 2,0 6,0 1 1 1 1 1 1
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

KT 0,9 0,9 0,9 2,7 0 0 0

VB(VBL) 6,0 5,0 6,0 17,0 2 2 2 2 1 1

KT 2,0 2,0 2,0 6,0 0 0 0

VB(VBL) 4,0 5,0 5,0 14,0
1 1 1 1 1 1

KT 1,0 1,0 1,0 3,0
0 0 0

VB(VBL) 0,0 0,0 89,8 89,8 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

ESU 0,0 0,0 144,8 144,8 0 0 0 Sonata Venckienė

SB 2,0 0,0 0,0 2,0 50 50 0 0 0 0
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

0 Sonata Venckienė Sonata Venckienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Sonata Venckienė Sonata Venckienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Sonata Venckienė Sonata Venckienė

ESU 0,2 0,2
Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

SB(KF) 0,0

VB(ES) 0,1 0,1

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

SB 20,0 22,0 22,0 64,0 5 6 6 7 7 8
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

SB(S)
0 0

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

52 52 54 54 54 54
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

37,0 80 80 100 100 100 100

14 15 15 16 16 17

VB 3,1 4,2 4,2 11,5
25 25 30 30

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

SB 0,8 1,0 1,0 2,8
30 30

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Saulius Michailovas Saulius Michailovas

SB 2554,4 3297,3 3287,9 9177,1

SB(KF) 11,00 11,00 0,00 22,00

SB(S) 46,9 47,2 49,5 143,6

SB(AA)

VB(TD)

VB(M)

VB(SB) 101,6 102,7 4,2 208,5

VB(LRV)

VB(VBL) 54,0 560,1 649,9 1287,0

VB(VIP) 0,0 0,0 0,0 0,0

VB(ES) 0,1 0,0 0,0 0,1

VB(KPPP)

VB(BDK)

ESU 49,7 676,0 544,8 1 270,5
KT 9,8 9,9 8,9 28,6

4518,0

64,2

64,2

23,0

0

4000

0

Išleista mokslinė monografija, skirta Kelmės kraštui

vnt.

Kasmet įsigyjamų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo 

atsinaujinimą bei vartotojams kuriamą palankesnę prieigą prie naujausių 

informacijos, literatūros ir kt. šaltinių.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti 

skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokytis visą 

gyvenimą.

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(VBL)

vnt

Rezidencijų skaičius

vnt.

vnt.

%

vnt

%

proc.

Išleistos mokslinės 

monografijos skaičius
vnt

kart.

Dalia Skardžiuvienė

Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-

100 rangos darbai.

Įvykdytų renginių skaičius pagal kalendorinių metų planą (Renginiuose 

dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)

0

25

1

iškovotų prizinių vietų respublikinėse ir tarptautinėse varžybose skaičius 

lyginant su paskutiniųjų 3 metų vidurkiu

Nuo einamųjų metų poreikio sporto klubų išlaikymui skirtų biudžeto lėšų dalis

Dalyvaujančių sportinėje-sveikatingumo veikloje gyventojų skaičius nuo 

bendro rajono gyventojų skaičiaus
0

1

25

Dalia Skardžiuvienė

2569,3

3.1.3.11

3.1.3

0,3

Renginių skaičius

Nuo einamųjų metų poreikio 

sporto klubų išlaikymui skirtų 

biudžeto lėšų dalis

Rajone įvykę sporto-

sveikatingumo renginiai

Iškovotų prizinių vietų skaičius

23,0

32,1

Projekto įgyvendinimo laipsnis

92,0

37,0

0,0

8905,9

0,3

106,1

3347,8

Įsigytų leidinių  skaičius per 

metus

2771,2 11952,7

Statistinio rajono gyventojo 

apsilamkymas viešojoje 

bibliotekoje per metus

Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai - iš viso:

3.2.2

Sporto veiklos organizavimas ir 

finansavimas
Sporto renginių organizavimas ir finansavimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą - iš viso:

Sporto klubų veiklos finansavimas, sportinio inventoriaus įsigijimas
2020-01-01 - 

2022-12-31

Sporto klubų veiklos organizavimas 

ir finansavimas
3.2.2.2

3.2.1.12.

Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų 

apylinkių seniūnijos Budraičių 

kaime

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB

3.2.2.1

 Projekto metu bus vykdomos veiklos:  sporto infrastruktūros 

atnaujinimas Budraičių kaime, įrengiant treniruoklių-sporto salę 

patalpose, esančiose Mokyklos g. 12, Budraičių k., Tytuvėnų 

apylinkių sen., Kelmės r. sav.  Po įvykdytų pirkimų projekto vertė 

324 571 eurų. Skirta ES parama 189 461 eur, savivaldybės 

prisidėjimas 42 %.

2020-01-01 - 

2020-12-31

3.2.2.3

Neįgaliųjų socialinės integracijos 

per kūno kultūrą irsportą projektų 

finansavimas

2016-2018m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir 

sportą projektų įgyvendinimas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu - iš viso: 184,7

184,4

Neįgaliųjų dalyvavusių sporto 

programoje skaičius

Neįgaliųjų dalyvavusių sporto programoje skaičius (Renginiuose dalyvauja ne 

mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)
vnt

56,0

56,3 64,2

64,2

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Bendrosios dotacijos kompensacija

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Valstybės spec. tikslinė dotacija

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

VIP lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Valstybės biudžeto lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

Mokinio krepšelio lėšos

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Kitos lėšos

Meninių rezidencijų kūrimas ir 

kūrybinių laboratorijų 

organizavimas Kelmės rajone 

Menininkų rezidencijos Kražiuose ir Kelmėje. Kūrybinės 

laboratorijos ir dibtuvės (baroko operos kursai „Kražių opera“, 

edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla Kražiuose „Collegium“, 

dailininkų pleneras Kelmėje, akmentačšių simpoziumas Kelmėje, 

kūrybinės dirbtuvės Šaukėnuose)

2020-01-01 - 

2022-12-31
3.1.3.10

Kalbos kultūros puoselėjimas ir 

skaitymo skatinimas
3.1.3.9

Sonata Venckienė

Kūrybinių laboratorijų skaičius 

Šaukėnų kultūros 

centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Žemaitės viešoji 

biblioteka, direktorė 

Rita Grišienė    

Sonata Venckienė

Kelmės kultūros 

centras, direktorius 

Arnas Arlauskas

Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros 

centras, direktorė 

Lina Mikalajūnaitė

Šaukėnų kultūros 

centras, direktorė 

Sofija Blažienė

Lyginant su praėjusiais metais

Lyginant su praėjusiais metais

Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis

Rita Grišienė

4640,0

2965,3

Kelmės kultūros 

centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

Žemaitės viešoji 

biblioteka

Finansuoti kultūros įstaigų veiklą - iš viso:

Kelmės rajono bibliotekų vidaus 

modernizavimas ir paslaugų plėtra 

siekinant pritraukti visuomenę.

Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, 

sukurtos priemonės gyventojų informacinių įgūdžių ugdymui, 

sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams 

suteiktos vienodos galimybės naudotis IT socialinėsms ir 

visuomeninėms reikmėms tenkinti.

Sustiprintas rajono kultūros potencialas - iš viso:

2021-01-01-

2022-12-31

3.1.3.16

Mokslinės monografijos "Po 

Tytuvėnų bernardinų vienuolyno 

arkadų skliautais" leidyba

Dalinai finansuojama prof. dr. Alfonso Motuzo mokslinės 

tarpdisciplininės monografijos "Po Tytuvėnų bernardinų 

vienuolyno arkadų skliautais" leidyba. Suteikiama galimybė kelmės 

krašto žmonėms susipažinti su Tytuvėnų krašto istorija.

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kražių M. K. 

Sarbievijaus 

kultūros centras

23,0



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
Proc. Rangos darbai 0-100 proc. 68 100

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

BĮ Liolių socialinės 

globos namų 

direktorius

Baldų, buitinės technikos, 

lovų įsigyjimas
Kompl.

Baldų, buitinės technikos, lovų 

įsigyjimas
1 Mantas Ralys

Erminijus 

Simonavičius

160,6 0,0 160,6
Socialinės paramos 

skyrius, vedėja 

Reda Každailienė

Socialinės 

paramos skyrius, 

vedėja Reda 

Každailienė

SB(S)
BĮ Liolių socialinės 

globos namai
336,2 350,0 350,0 1036,2 163 163 163 163 163 163

Socialinės paramos 

skyrius

BĮ Liolių socialinės 

globos namai

SB
BĮ Liolių socialinės 

globos namai
709,9 709,9 709,9 2129,7

VB(VBL)
BĮ Liolių socialinės 

globos namai
206,4 226,6 236,7 669,7

22 22 22 22 22 22
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė

Šeimos globojančios vaikus vnt 9 10 10 10 10 10

Globojamų šeimoje vaikų 

skaičius
vnt 40 41 41 41 41 41

18 25 25 25 25 25

0 3 3 3 3 3

20 20 20 20 20 20

5 5 5 5 5 5

10 24 24 24 24 24

1 2 2 2 2 2

18 15 15 15 15 15

VB

BĮ Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

218,9 255,0 235,0 708,9
Socialinių darbuotojų, 

dirbančių su šeimomis, etatai 

ir  atvejo vadybininkų etatai.

asmenų 

sk.      

Socialinių paslaugų centro 

darbuotojai, teikiantys  socialinių 

įgūdžių ugdymo, palaikymo  ir (ar) 

atkūrimo paslaugas Kelmės rajono  

šeimoms, patiriančioms socialinę 

riziką. Atvejo vadybininkai, 

14 14 14 14 14 14
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Socialinių paslaugų mokėtojų 

skaičius

asmenų 

sk.

Asmenys mokantys už suteiktas 

socialines paslaugas atsižvelgiant į 

gaunams pajamas

130 130 135 135 140 140

1 1 1

15 15 15

9 9 9 9 9 9

ESU 143 145 145 433
0 3060 0 3145 0 3145

VB(ES) 25 30 30 85

SB 8 8 9 25

VB(TD) 17,1 17,1 17,1 51,3
Būsto ir gyvenamosios 

aplinkos priataikymas 

neįgaliems vaikams

vnt

 Būsto ir gyvenamosios aplinkos 

pertvarkymas panaudojant 

specialius elementus, keičiant 

neįgaliesiems, turintiems judėjimo 

ir (arba) apsitarnavimo funkcijų 

sutrikimų, neprieinamas erdves, ir 

0 3 0 3 0 3

SB 14,8 14,8 14,8 44,4

3 3 3 3 3 3
Socialinės paramos 

skyrius

BĮ Kelmės rajono 

socialinių paslaugų 

centras

Reda Každailienė Marytė Lencienė

SB 160,6 160,6

768,40 768,40 768,40 2305,20

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

36,44 36,40 36,40 2414,44

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

Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos teikimas 

seniems ir neįgaliems asmenims BĮ Liolių socialinės globos 

namuose

2020-01-01 - 

2022-12-31

Reda Každailienė

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

SB

36,10
0

0 0

Krizių skyriaus socialinės 

priežiūros paslaugos 

asmenims 

asmenų 

skaičius

Vidutinis apgyvendintų asmenų 

skaičius
14 0 0

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija 

BĮ  Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

asmenų 

sk.

41,5 41,5

vnt

BĮ Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

581,0

BĮ Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

SB(S)

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

SB

36,10

17,0

627,7

17,5

Vidutinis šeimų skaičius, kuriems 

buvo suteikta paslauga

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija 

0

0

2020-01-01 - 

2020-12-31

BĮ Liolių socialinės 

globos namai

41,5

555

1886,4

Ilgalaikės (trumpalaikės), 

dienos socialinės globos 

gavėjai Liolių socialinės 

globos namuose

Pagalbos pinigai vaikus 

globojančiai šeimai
vnt

Pagalbos pinigų mokėjimas už 

globojamus  (rūpinamus) vaikus, 

šeimai nesusijusiai su vaiku 

artimais giminystės ryšiais.

Šeimos, globojančios 3 likusius be 

tėvų globos vaikus, socialinę riziką 

patiriančius vaikus, kurie nesusiję 

giminystės ryšiais

Vidutinis apgyvendintų vaikų 

skaičius

vnt

šeimų 

skaičius

0

4.1.2.5

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB

SB

SB(S)

Šeimynų finansavimas

4.1.2.4

Bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos 

paslaugų įvairioms Kelmės rajono 

gyventojų socialinėms  grupėms 

organizavimas ir teikimas.

Socialinių paslaugų centro teikiamos bendrosios ir socialinės 

priežiūros,globos paslaugos seniems, neįgaliems, socialinės 

rizikos asmenims ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką,  

maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems 

Kelmės rajone gyvenantiems asmenims

2020-01-01 - 

2022-12-31

Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia 

socialinė globa

Be tėvų globos  likusių vaikų socialinė 

globa
4.1.2.3

4.1.2.2

108,30

BĮ Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

65,0 65,0 192,0

36,10
asmenų 

sk.

asmenų 

skaičius

Atokvėpio paslaugos tėvams, 

auginantiems neįgalų vaiką

Socialinių paslaugų teikimas 

vaikams, likusiems be tėvų 

globos

asmenų 

sk.

Trumpalaikė socialinė globa 

vaikams nenustačius 

laikinosios globos

asmenų 

skaičius

Vaiko priežiūra budinčio 

globotojo šeimoje

Globos (rūpybos) išmoka

Globėjų skyriaus 

finansavimas
etatų sk.

Reda Každailienė
Erminijus 

Simonavičius

Socialinių paslaugų centro 

darbuotojai, teikiantys bendrąsias 

ir socialinės priežiūros, globos  

paslaugas įvairioms Kelmės rajono 

gyventojų socialinėms grupėms

Vidutinis apgyvendintų asmenų 

skaičius

Reda KaždailienėReda Každailienė

Globojamų vaikų skaičius

Maisto talonų skyrimas sunkoje 

materialinėje padėtyje 

atsidūrusiems asmenims.                          

-3

Maisto produktų tiekimas ir 

dalinimas labiausiai skurstantiems 

asmenims

Vidutinis budinčių globotojų 

skaičius
3 0

Vidutinis apgyvendintų vaikų 

skaičius

Daiva Ignotaitė

0

0

7

Etatų išlaikymas

41,5

1

555

41,5 41,5

0

0

0

00

Skiriamos lėšos šeimynoms, kurios globoja vaikus.

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimas 

vaikams, likusiems be tėvų globos Kelmės rajono vaiko ir 

šeimos gerovės centre, atlygio, pagalbos pinigų ir įsikūrimo 

išmokos budinčiam globotojui mokėjimas. Globėjų skyriaus 

finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikus 

globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės 

ryšiais,  už  vaikų globą (rūpybą).

4.1.1.5

Gyvenamosios paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastato 

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., 

Kelmės r., rekonstravimas

Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto 

pastatas į dviejų aukštų pastatą, remontuojamos visos 

esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai 

tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos. 2020 

m. numatomas baldų, buitinės technikos, lovų įsigyjimas.

4.1.2
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Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m. 2022 m.

Socialinių darbuotojų ir kitų 

darbuotojų, etatai

asmenų 

sk.      

Nevyriausybinių 

organizacijų,dirbančių su 

įvairiosmis socialinėmis grupėmis, 

finasavimas 

 Finasuojamų nevyriausybinių 

organizacijų skaičius

Maisto talonus gaunačių 

asmenų skaičius. Pagalbos 

pinigus gaunančių asmenų 

Maisto produktų tiekimas ir 

dalinimas labiausiai 

skurstantiems asmenims

540asmenų 

sk.

62,0

677,7

52,5
Šeimynose globojamų vaikų 

skaičius

66,922,3 22,3

18,0

22,3

vnt

Šeimynose globojami vaikai



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

SB 160,6 160,6
2020-01-01 - 

2020-12-31

BĮ Liolių socialinės 

globos namai
4.1.1.5

Gyvenamosios paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastato 

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., 

Kelmės r., rekonstravimas

Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto 

pastatas į dviejų aukštų pastatą, remontuojamos visos 

esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai 

tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos. 2020 

m. numatomas baldų, buitinės technikos, lovų įsigyjimas.

4 Socialinių paslaugų programa

Ti
ks

la
s

U
žd

av
in

ys

Priemonė
Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt
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is

Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas
Mato 

vnt.
Vykdytojas

Atsakingas

Kodas Pavadinimas Aprašymas
2020-01-01 - 

2022-12-31 A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m. 2022 m.

65 65 65 65 65 65
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

Socialinės paramos 

skyrius

BĮ Kelmės rajono 

socialinių paslaugų 

centras

Reda Každailienė Marytė Lencienė

SB 17,2 17,2 17,2 51,6 0 5 0 5 0 5
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

VB(VBL) 43,6 44,0 45,0 132,6 Reda Každailienė Reda Každailienė

ESU 29,5 0,0 29,5
30 30

Socialinės paramos 

skyrius

BĮ Liolių socialinės 

globos namai

SB(S) 3,8 0,0 3,8 Reda Každailienė
Erminijus 

Simonavičius

VB(VBL) 6,6 0,0 6,6

Visuomenės švietimo 

informavimo kampanijos 
vnt

0 3 0 3 0 3

Socialinės paramos 

skyrius
Reda Každailienė

Mokymų skaičius įvairių sričių 

darbuotojams.
vnt

0 2 0 2 0 2

Reda Každailienė Reda Každailienė

ESU 50,0 29,0 10,0 89,0

835 870 870 910 910
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Lietuvos 

samariečių 

bendrijos Kelmės 

skyrius

100

Dalia 

Skardžiuvienė
Saulius Mockus

Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

0 70 0 70 0 70

Reda Každailienė Reda Každailienė

0 5 0 5 0 5
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

Finansuotų vaikų dienos 

centrų projektų skaičius
vnt

Finansuoti vaikų dienos centrų 

projektus

7 7

0 0 0 0
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

0 0 0 0
Socialinės paramos 

skyrius

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Reda Každailienė Daiva Ignotaitė

2 2 2 2
Socialinės paramos 

skyrius

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Reda Každailienė Daiva Ignotaitė

ESU 10,0 0,0 0,0 10,0

8 0 0 0 0 0
Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Daiva Ignotaitė Daiva Ignotaitė

0,0

0

20 20 209,0 20

330,0

20

BĮ Liolių socialinės 

globos namai

Lietuvos 

samariečių 

bendrijos Kelmės 

skyrius

Teikiamos Bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos 

vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms, laimėjus 

Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

SADM (toliau -VVTAĮT) paskelbtą konkursą. Vieno vaiko 

vienos dienos išlaikymo įkainis - 17,99 euro

Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projektų 

finansavimas ir įgyvendinimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB

BĮ Kelmės rajono 

socialinių 

paslaugų centras

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Socialinės globos paslaugų finansavimas 

socialinės globos ir sveikatos priežiūros 

įstaigose

Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių 

asmenų pervežimo paslaugų 

organizavimas 

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

Prevencijos priemonės skirtos savižudybių prevencijai ir nuo 

smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims 

įgyvendinti.

2020-01-01 - 

2022-12-31

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti 

kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų 

prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, 

siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus.  

Pareiškėjas yra Kelmės rajono savivaldybės administracija. 

Partneris – Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius. 

Partneris atliks bendruomeninių šeimos namų funkcijas. 

Projektas  įgyvendinamas valstybės planavimo būdu. Skirtas 

papildomas finansavimas 62 986 Eur asmeninio asistento 

paslaugos teikti. 

2020-01-01 - 

2022-12-31

Dienos socialinė globos ir slaugos paslaugos asmens 

namuose. 

2020-01-01 - 

2021-12-31

SB

4.1.2.19

Kelmės rajono savivaldybės socialinių 

paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo 

programa

Programos tikslas- gerinti socialinės rizikos vaikų, socialinę 

riziką patiriančių asmenų (šeimų), neįgaliųjų, senyvo 

amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę 

atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas bendruomenėje 

bei skatinti Kelmės rajono savivaldybės įstaigų ir 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių 

paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir 

socialinės atskirties mažinimo srityje.

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

4.1.2.20

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, 

paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtra

Pareiškėjas Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnyba prie SADM (toliau -VVTAĮT). Partneriai- Kelmės 

rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir 

šeimos gerovės centras. Su VVTAĮT su savivaldybės 

administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės 

centru sudarys jungtinės veiklos sutartį.

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2020-12-31

4.1.2.14.
Integralios pagalbos plėtra Kelmės 

rajone

4.1.2.16
Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės 

rajone

8,0

ESU

Vadovaujantis LR civilinio kodekso įstatymu bei LR civilinio 

proceso kodekso pakeitimo įstatymu reformuojamas 

veiksnumo instututo teisinis reglamentavimas dėl ko Kelmės 

rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. spalio 27 d. 

sprendimu Nr. T-329 sudaryta Neveiksnių asmenų būklės 

peržiūrėjimo komisija ir patvirtinti komisijos veiklos 

nuostatai. Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos 

savivaldybėje sudarytos komisijos narių vykdomai veiklai 

bei sekretoriato funkcijoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms 

valstybinei neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

užtikrinimo funkcijai vykdyti.

2020-01-01 - 

2022-12-31

 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo 

užtikrinimo funkcijos vykdymas

Smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir 

savižudybių prevencijos programa 
4.1.2.15

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1,0

3,5

8,0

4.1.2.17

8,0

Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją visuomenėje, 

finansuojant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje 

veikinačias organizacijas.

4.1.2.6

4.1.2.10

4.1.2.7

Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos 

finansuojamos pagal sutartis už Kelmės rajono asmenis, 

siųstus į valstybines, kitų rajonų socialines globos įstaigas 

bei VšĮ Tytuvėnų PSPC.

Mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje 

apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teismo medicinos ir 

potologinės anatomijos tyrimus bei laikino laikymo Kelmės 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašą 
4.1.2

20

4.1.2.21

Šeimos modelio bendruomeninių vaikų 

globos namų paslaugos vaikams, 

netekusiems tėvų, ir jų šeimoms 

teikimas

35

Asmens būklės peržiūrėjimo 

bylų skaičius.

Socialinės globos paslaugos 

be tėvų globos likusiems 

tėvams

Suteiktos paslaugos įveikiant 

sunkumus ir krizes

Kelmės rajono savivaldybės 

socialinių paslaugų plėtros ir 

kokybės gerinimo programos 

finsuojamų projetų skaičius.

3,5 10,5

Socialines paslaugas gavę 

asmenys (šeimos)

0

24,0

3,5

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija ir 

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

41,1 41,1

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Automobilio įsigijimas

Kelmės rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centras

1,0

Finansuoti savivaldybės biudžetines 

įstaigas, nevyriausybinių 

organizacijų, asociacijų, labdaros ir 

paramos fondų, religines 

bendruomenių ir bendrijų, viešųių 

įstaigų  projektus. 

VB(TD)

0

00

82,2

vnt.

Dienos socialinės globos ir slaugos 

paslaugas gaunančių asmenų 

skaičius

vnt

LR Civilinio kodekso pakeitimo 

įstatymo komisija atlieka periodinį 

asmens būklės peržiūrėjimą.

vnt

Ne sveikatos priežiūros įstaigose 

mirę asmenys  

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės 

globos gavėjai

Pervežtų žmonių skaičius

10

Globėjų skyriaus 

finansavimas
vnt.

2-jų etatų išlaikymas

2-jų darbo vietų įrengimas

Socialines reabilitacijos paslaugas 

neįgaliesiems, teikiančių 

visuomeninių organizacijų skaičius. 

Skaičiuojamas projekte 

dalyvaujančių organizacijų skaičius

Ilgalaikės (trumpalaikės) 

socialinės globos gavėjų 

skaičius

Savivaldybė,  siekdama užkirsti 

kelią smurtui artimoje aplinkoje, 

vadovaudamasi Apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymu, 

organizuoja numatytas priemones.

0

8,0

1,0

vnt313,7

25,5

963,7

vnt

Dienos socialinės globos ir 

slaugos paslaugų gavėjai 

asmens namuose

vnt

Socialines reabilitacijos 

paslaugas neįgaliesiems, 

teikiančių visuomeninių 

organizacijų skaičius

3,0

8,5

320,0

0

40

Suteiktos socialinės paslaugos ne 

mažiau 8 vaikams

vnt

asmenų 

skaičius -8

0



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

SB 160,6 160,6
2020-01-01 - 

2020-12-31

BĮ Liolių socialinės 

globos namai
4.1.1.5

Gyvenamosios paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastato 

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., 

Kelmės r., rekonstravimas

Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto 

pastatas į dviejų aukštų pastatą, remontuojamos visos 

esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai 

tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos. 2020 

m. numatomas baldų, buitinės technikos, lovų įsigyjimas.
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va
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Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m. 2022 m.

ESU 167,9 167,9
Bendruomeninių vaikų globos 

namų įkūrimas

Pertvarkomi vaikų globos namai 

įkurinat bendruomeninius vaikų 

globos namus.

0 1 0 0
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

SB 120,0 120,0 Vaikų dienos centrų įkūrimas Vaikų dienos centrų įkūrimas

0 1 0 0
Asta Vaitkevičiūtė-

Kizienė

Asta Vaitkevičiūtė-

Kizienė

Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

Laidojimo pašalpos gavėjų 

skaičius.
560

Socialinės pašalpos asmenų 

skaičius.
vnt

1229 1325 1229 1325 1229 1325

2 2 2 2 2 2
Socialinės paramos 

skyrius

BĮ Kelmės rajono 

socialinių paslaugų 

centras

Reda Každailienė Marytė Lencienė

37 38 39 39 40 40
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

SB 112,3 34,9 34,9 182,1
Socialinės globos su  negalia 

vaikų skaičius

asmenų 

sk.

6 6 6 6 6 6
Kelmės specialioji 

mokykla

Kelmės specialioji 

mokykla

VB (SB) 97,5 97,5 97,5 292,5
Socialinės globos su sunkia 

negalia vaikų skaičius

asmenų 

sk.

11 11 11 11 11 11
Dalia Viliūnienė Dalia Viliūnienė

0 870 0 870 0 870
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

SB

Kelmės 

J.Graičiūno 

gimnazija

1,4 1,5 1,5 4,4 1330 1320 1320 1300
Socialinės paramos 

skyrius

Kelmės 

„Kražantės“ 

progimnazija

SB

Kelmės rajono 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus 

pagrindinė 

mokykla

1,1 1,2 1,2 3,5 Reda Každailienė S. Jokubauskas

SB

Kelmės 

J.Graičiūno 

gimnazija

1,4 1,5 1,5 4,4 1330 1320 1320 1300
Socialinės paramos 

skyrius

Kelmės 

„Kražantės“ 

progimnazija

SB

Kelmės rajono 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus 

pagrindinė 

mokykla

1,1 1,2 1,2 3,5 Reda Každailienė S. Jokubauskas

VB(SB)

Kelmės rajono 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

vidurinė mokykla

32,0 33,0 34,0 99,0
Kelmės rajono 

Tytuvėnų 

gimnazija

VB(SB)

Kelmės rajono 

Elvyravos 

pagrindinė 

12,3 12,9 13,6 38,8 I. Stankuvienė

0,0
Kelmės J.Graičiūno 

gimnazija

0,0 R. Bielskis

VB(SB)

Kelmės rajono 

Tytuvėnų 

gimnazija

42,6 41,7 40,9 125,2

Kelmės rajono 

Elvyravos 

pagrindinė 

mokykla

VB(SB)

Kelmės rajono 

Užvenčio vaikų 

lopšelis-darželis

2,1 2,1 2,1 6,3 G. Maziliauskienė

3795,1

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius

385,0

LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas

198,3Parama mokinio reikmėms įsigyti

Įvertinamos šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, 

pajamos, apskaičiuojamas valstybės teikiamos piniginės 

socialinės paramos dydis ir išmokama piniginė parama.

2020-01-01 - 

2022-12-31
VB(SB)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

66,1 66,14.1.3.3

4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas

Socialiai remtinų šeimų vaikams, lankantiems ugdymo 

įstaigas, teikiamas nemokamas maitinimas. Sumokama iš 

valstybės lėšų už produktų įsigijimą ir apmokamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų  gamybos išlaidos.

2020-01-01 - 

2022-12-31

66,1

2020-01-01 - 

2020-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

4.1.2.22
Bendruomeninių vaikų globos namų ir 

vaikų dienos centrų plėtra

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų 

plėtra Kelmės rajone.

2020-01-01 - 

2022-12-31

132,0

Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą - iš viso:

VB(SB) 125,0

4.1.3

Socialinės globos su sunkia 

negalia asmenų skaičius

1615,2

6,8

Laidojimo pašalpos išmokėjimas laidojančiam asmeniui. 

Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo 

vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos 

skyrimas ir mokėjimas, kai nuosavybės teise turimo turto 

vertė neviršija turto vertės normatyvo ir  pajamos yra 

mažesnės už valstybės remiamas pajamas.

4845,6

Sudaromos  socialinės globos lėšų kompensavimo sutartys 

su socialinės globos paslaugų teikėjais.

Socialinės globos paslaugų asmenims su 

sunkia negalia finansavimas socialinės 

globos įstaigose

4.1.3.2

4.1.2

4.1.3.1

SB

vnt.

VB(SB)

Socialinių išmokų ir kompensacijų 

skaičiavimas ir mokėjimas.

178,5

3802,1

178,5

6,8

4026,4

1615,2

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

vnt

asmenų 

sk.

Paramos užsienyje mirusių 

(žuvusių) LR piliečių 

palaikams parvežti į LR 

paramos gavėjų skaičius

Nemokamai maitinamų 

mokinių skaičius

BĮ Socialinių 

paslaugų centras

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(TD)

Socialinės 

paramos skyrius

vnt
LR socialinės paramos mokiniams 

įstatymas

Socialinės globos su sunkia 

negalia asmenų skaičius

Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

6,8

6

1615,2

6

1257

535,5

20,4

Reda Každailienė

1150

178,5

Socialinės paramos 

skyrius

0 6 Reda Každailienė

-20

Mokinių , kuriems teikiama 

parama, mokinio reikmėms 

įsigyti, naudojant valstybės 

biudžeto lėšas, skaičius

13928,8

128,0
asmenų 

sk.

-10

Būsto šildymo išlaidų, 

geriamojo vandens išlaidų, 

karšto vandens išlaidų 

kompensacijų, kredito 

paimto daugiabučiui namui 

atanaujinti ir palūkanoms 

apmokėti asmenų skaičius.

560

Asmenų, gaunančių socialines 

pašalpas,  būsto šildymo išlaidų, 

geriamojo vandens išlaidų, karšto 

vandens išlaidų kompensacijas, 

kredito, paimto daugiabučiui 

namui atnaujinti ir palūkanoms 

apmokėti,  skaičius.

1257 1150

Vadovaujantis LR Vyriausybės 

nutarimu patvirtinta socialinių  

paslaugų finansavimo ir lėšų 

apskaičiavimo metodika 

kompensuojamos  lėšos už 

suteiktas socialines paslaugas.

0 560

0

1257

-20

vnt

vnt

-10

asmenų 

sk.

Mokinims parama mokinio 

reikmenims įsigytiskiriama, jeigu 

vidutinės pajamos vienam iš 

bendrai gyvenančių asmenų ar 

vienam gyvenančiam asmeniui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 

valstybės remiamų pajamų  dydžio.

1150

0

vnt

LR socialinių paslaugų įstatymas

Laidojančiam asmeniui išmokama 

parama mirties atveju.



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

SB 160,6 160,6
2020-01-01 - 

2020-12-31

BĮ Liolių socialinės 

globos namai
4.1.1.5

Gyvenamosios paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastato 

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., 

Kelmės r., rekonstravimas

Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto 

pastatas į dviejų aukštų pastatą, remontuojamos visos 

esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai 

tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos. 2020 

m. numatomas baldų, buitinės technikos, lovų įsigyjimas.

4 Socialinių paslaugų programa
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Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas
Mato 
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Vykdytojas

Atsakingas

Kodas Pavadinimas Aprašymas
2020-01-01 - 

2022-12-31 A
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ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m. 2022 m.

VB(SB)
Kelmės rajono 

Kražių gimnazija
18,6 18,7 18,8 56,1

Kelmės rajono 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

vidurinė mokykla

VB(SB)

Kelmės lopšelis-

darželis 

„Ąžuoliukas“.

2,5 2,5 2,5 7,5 A. Armalis

VB(SB)

Kelmės rajono 

Liolių pagrindinė 

mokykla

13,2 13,0 13,2 39,4
Kelmės rajono 

Kražių gimnazija

VB(SB)

Kelmės rajono 

Tytuvėnų jaunimo 

mokykla

2,2 2,2 4,4 R. Andrulienė

VB(SB)

Kelmės 

J.Graičiūno 

gimnazija

14,9 15,0 15,2 45,1
Kelmės rajono 

Lykšilio pagrindinė 

mokykla

SB

Kelmės "Aukuro" 

pagrindinė 

mokykla

3,0 3,2 3,2 9,4 D. Gedminienė

VB(SB)

Kelmės rajono 

Pakražančio 

gimnazija

20,8 19,8 18,7 59,3
Kelmės rajono 

Liolių pagrindinė 

mokykla

SB

Kelmės rajono 

Liolių pagrindinė 

mokykla

1,9 2,0 2,0 5,9 A. Pumputis

0,0
Kelmės rajono 

Pakražančio 

vidurinė mokykla

SB

Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos 

gimnazija

2,6 2,8 3,1 8,5 N. Čepauskienė

VB(SB)

Kelmės 

„Kražantės“ 

progimnazija

36,5 37,0 37,5 111,0
Kelmės lopšelis 

darželis 

„Ąžuoliukas“

VB(SB)

Kelmės 

„Kūlverstuko“ 

lopšelis-darželis

2,3 2,4 2,5 7,2
Kelmės 

„Kūlverstuko“ 

lopšelis darželis

SB

Kelmės rajono 

Elvyravos 

pagrindinė 

mokykla

1,8 1,9 2,0 5,7 L. Paradnikienė

0,0

Kelmės rajono 

Maironių 

pagrindinė 

mokykla

VB(SB)

Kelmės rajono 

Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis

1,1 1,2 1,2 3,5
Kelmės rajono 

Užvenčio vaikų 

lopšelis-darželis

VB(SB)

Kelmės rajono 

Šedbarų pradinės 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras

3,8 3,9 4,0 11,7 A. Popovienė

VB(SB)
Kelmęs specialioji 

mokykla
7,6 7,6 7,6 22,8

Kelmės rajono 

Vidsodžio 

pagrindinė 

mokykla

0,0 V. Monkevičius

VB(SB)

Kelmės rajono 

Tytuvėnų jaunimo 

mokykla  ištrinti

2,2 2,2 4,4

Kelmės rajono 

Mockaičių 

pagrindinė 

mokykla

VB(SB)

Kelmės "Aukuro" 

pagrindinė 

mokykla

30,8 31,0 31,0 92,8 A. Banys

SB

Kelmės rajono 

Tytuvėnų 

gimnazija

6,1 6,0 5,9 18,0
Kelmės rajono 

Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis

SB

Kelmės 

„Kražantės“ 

progimnazija

0,7 1,8 1,9 4,4 D. Žilinskienė

VB(SB)

Kelmės rajono 

Vidsodžio 

pagrindinė 

mokykla  ištrinti

6,8 6,0 12,8
Kelmės rajono 

Tytuvėnų jaunimo 

mokykla

SB
Tytuvėnų jaunimo 

mokykla ištrinti
8,3 8,3 16,6 D. Buivydienė

SB
Kelmės rajono 

Kražių gimnazija
1,8 1,8 1,8 5,4

Kelmės rajono 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus vidurinė 

mokykla

4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas

Socialiai remtinų šeimų vaikams, lankantiems ugdymo 

įstaigas, teikiamas nemokamas maitinimas. Sumokama iš 

valstybės lėšų už produktų įsigijimą ir apmokamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų  gamybos išlaidos.

2020-01-01 - 

2022-12-31

4.1.3



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

SB 160,6 160,6
2020-01-01 - 

2020-12-31

BĮ Liolių socialinės 

globos namai
4.1.1.5

Gyvenamosios paskirties (įvairioms 

socialinėms grupėms) pastato 

Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., 

Kelmės r., rekonstravimas

Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato 

rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė 

priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto 

pastatas į dviejų aukštų pastatą, remontuojamos visos 

esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai 

tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos. 2020 

m. numatomas baldų, buitinės technikos, lovų įsigyjimas.

4 Socialinių paslaugų programa
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Planinis 
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Fi
n
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m
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ša
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is

Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas
Mato 

vnt.
Vykdytojas

Atsakingas

Kodas Pavadinimas Aprašymas
2020-01-01 - 

2022-12-31 A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Matavimo rodiklis

2020 m. 2021 m. 2022 m.

SB

Kelmės rajono 

Pakražančio 

gimnazija

2,0 1,9 1,8 5,7 I. Vileikienė

VB(SB)

Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos 

25,7 28,2 31,0 84,9
Kelmės „Aukuro“ 

vidurinė mokykla

VB(SB)

Kelmės rajono 

Vaiguvos Vlado 

Šimkaus 

11,8 12,5 13,0 37,3 A. Zavadskienė

SB

Kelmės rajono 

Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio 

vidurinė mokykla

3,2 3,3 3,4 9,9
Kelmės rajono 

Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazija

G. Pulkienė

Vienkartinių, tikslinių, 

periodinių, sąlyginių  ir kitų 

pašalpų gavėjų skaičius.

vnt. 10 250 10 250 10 250
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Vienkartinės vaiko  gimimo 

išmokos gavėjų  skaičius.
vnt. Reda Každailienė Reda Každailienė

0 22 0 25 0 25
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

450 477 450 477 450 477
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

920 930 920 930

6900 7308 6900 7308 6900 7308
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

6100 6958 6100 6958 6100 6958
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

40 38 38 36 36 34
Turto valdymo 

skyrius

Turto valdymo 

skyrius

Salomėja 

Ramanauskienė

Salomėja 

Ramanauskienė

1 1 1 1
Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

6 6 6
Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Virginija 

Čerkauskienė

Virginija 

Čerkauskienė

Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

Socialinės paramos 

skyrius

Socialinės 

paramos skyrius

Reda Každailienė Reda Každailienė

SB 5381,2 5019,2 5073,3 17778,9

SB(KF)

SB(S) 438,10 451,10 451,10 1340,30
SB(AA)

VB(TD) 27,4 27,4 27,4 82,2
VB(M)

VB(SB) 976,0 1018,2 996,1 2990,3
VB(LRV)

VB(VBL) 6366,8 6380,8 6391,8 19139,4
VB(VIP)

VB(ES) 25 30 30 85
VB(KPPP)

VB(BDK)

ESU 441,5 215,1 155,0 811,6
KT

PF

6

Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

išklausę Bendravimo su 

vaikais tobulinimo mokymus

vnt.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) išklausę 

bendravimo su vaikais tobulinimo 

mokymus ir kurių mokymų išlaidos 

dengiamos valstybės lėšomis

VB 0,2

9329,6

13124,7

3788,6

144,0

Slaugos išlaidų tikslinės 

kompensacijos  gavėjų 

skaičius

vnt.

Išmokų gavėjų skaičius

Maršrutų skaičius

Išmokos mokamos auginantiems 

besimokančius vaikus iki 18 metų  

neįgaliesiems, kurie pripažinti 

nedarbingais ir kurių šeimose nėra 

darbingų asmenų.

Maršrutų skaičius

asmenų 

sk.

432,0

vnt.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų 

tikslinės kompensacijos  

gavėjų skaičius

0,2 0,6

LR transporto lengvatų įstatymas

4.1.3.6

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

4.1.3.7

6 6

4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas

Socialiai remtinų šeimų vaikams, lankantiems ugdymo 

įstaigas, teikiamas nemokamas maitinimas. Sumokama iš 

valstybės lėšų už produktų įsigijimą ir apmokamos iš 

savivaldybės biudžeto lėšų  gamybos išlaidos.

2020-01-01 - 

2022-12-31

120,0

7,0

2321,5

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(VBL)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl "Kelmės rajono 

savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo"

Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių  ir kitų pašalpų 

skyrimas ir mokėjimas įvarioms Kelmės rajono gyventojų 

grupėms.

500,0

4.1.3.14
Bendravimo su vaikais tobulinimo 

programa

Bendravimo su vaikais tobulinimo programoje (kursuose) 

dalyvauja tėvai, globėjai (rūpintojai), kuriuos teismas ar ne 

teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą 

nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekso 73, 74 ir 80 

straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus 

skiria tėvams kaip administracinio poveikio priemonę

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Priežiūros (pagalbos) išlaidų 

tikslinės kompensacijos mokamos 

asmenims, kuriems nustatytas 

specialusis specialusis nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Slaugos  išlaidų tikslinės 

kompensacijos mokamos 

asmenims, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos  

poreikis. 

Išmokų vaikams gavėjų 

skaičius

500,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

1560,0

2020-01-01 - 

2021-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31
120,0

7,0

VB(VBL) 2321,5 2321,5 6964,5

3788,6
2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB

11365,8

28138,3

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

4.1.3

Nuostolių dėl keleivių vežimo, 

priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

autobusų maršruto kompensavimas

Kompensuojami vežėjų nuostoliai vežant keleivius 

visuomenei būtinais maršrutais.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Studijų rėmimo programa

0,2

360,0

21,0

4.1.3.5
Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų 

pašalpų skyrimas ir mokėjimas.

SB

SB

42227,7

2020-01-01 - 

2022-12-31

VB(VBL)

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų 

(negautų pajamų), susijusių su 

transporto lengvatų taikymu, 

kompensavimas 

Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas - iš viso:

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su transporto 

lengvatų taikymu, išmokėjimas paslaugas teikiančioms 

įmonėms

4.1.3.10
2020-01-01 - 

2022-12-31

Ši priemonė nustato vienkartines ir periodines išmokas, 

užtikrinančias finansinę paramą šeimoms, auginančioms 

vaikus.

Kitos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

VIP lėšos

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Mokinio krepšelio lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Bendrosios dotacijos kompensacija

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Išvystytos socialinės paslaugos - iš viso:

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

4.1.3.11

Valstybės spec. tikslinė dotacija

4.1.3.13

Išmokos už komunalines išlaidas 

nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims, 

auginantiems vaikus.

4.1.3.8

Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės 

kompensacijos mokėjimas asmenims, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės 

priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Išmokos skiriamos ir mokamos už komunalines išlaidas 

nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus.

Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas

Lėšos  tikslinėms kompensacijoms 

mokėti

13656,0

9339,7

13141,8

0,1

9469,0

144,0

0,1

560,0

144,0

3788,6

120,0

7,0

0,2

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Paremtų studentų skaičius

Parduotų su nuolaida bilietų 

skaičius

Reda Každailienė

vnt

Išmokos skiriamos vadovaujantis 

Kelmės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, apsvarsčius 

Socialinės paramos klausimams 

spręsti komisijoje.

Savivaldybės tarybos sprendimas 

dėl "Kelmės rajono savivaldybės 

studijų rėmimo programos lėšų 

skirstymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo".

Reda Každailienė

vnt

-2-2 -2

vnt.

Vienkartinių ir periodinių išmokų, 

užtikrinančių finansinę paramą 

šeimoms, auginančioms vaikus ar 

įvaikius, ir vaikams, netekusiems 

tėvų globos, skyrimas ir 

mokėjimas.

vnt.



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur tūkst. Eur tūkst. Eur  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

0 2 2 4

Savivaldybės gydytoja

Kelmės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro direktorė 

2

Indrė Skirmantaitė Lina Balčiūnienė

SB 17,0 10,0 27,0

0 62 62 100

KT 19,0 11,9 30,9

VB(VIP) 203,0 124,97 328,0 Laima Tyliutė Laima Tyliutė

ESU 149,0 149,0 32 100

VB(ES) 13,2 13,2

SB(KF) 8,3 8,3 Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė
Asta Vaitkevičiūtė-

Kizienė

Savivaldybės gydytoja Savivaldybės gydytoja

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

SB 15,0 15,0 15,0 45,0 30 30 30 Savivaldybės gydytoja Savivaldybės gydytoja

SB(AA) 11,0 11,0 11,0 33,0
30

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

Parengtų planų skaičius vnt.

Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir 

kontrolės priemonių planas, Pasirengimo 

raupų grėsmei ir raupų valdymo priemonių 

planas, Narkotikųkontrolės ir narkomanijos 

prevencijos 2015-2017 metų programos 

priemonių planas, Gripo ir ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros ir prevencijos priemonių planas 

1 1 1 1 1 1

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

SB(S)
Visuomenės sveikatos 

biuras
6,0 6,0 6,0 18,0 7500 7500 7500 Savivaldybės gydytoja

Kelmės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras

SB
Visuomenės sveikatos 

biuras
0,0

VB(SB)
Visuomenės sveikatos 

biuras
245,1 245,0 245,0 735,1 300 300 300

ESU 78,2 35,0 113,2
Įgyvendinamų sveikatos gerinimo 

programų skaičius
vnt.

Įgyvendinamų sveikatos gerinimo 

programų skaičius

0 5 3

0 500 500

VB(ES) 6,9 3,1 10,0 Indrė Skirmantaitė Lina Balčiūnienė

5 5 5

Savivaldybės gydytoja Savivaldybės gydytoja

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

18 18 18

Savivaldybės gydytoja

Kelmės rajono 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras

Indrė Skirmantaitė Vaiva Krasauskaitė

Savivaldybės gydytoja Savivaldybės gydytoja

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

Savivaldybės gydytoja Savivaldybės gydytoja

Indrė Skirmantaitė Indrė Skirmantaitė

SB 27,0 44,0 37,0 108,0
SB(KF) 15,2 3,1 0,0 18,3

SB(S) 6,0 6,0 6,0 18,0
SB(AA) 11,0 11,0 11,0 33,0
VB(TD)
VB(M)
VB(SB) 245,1 245,0 245,0 735,1

VB(LRV)
VB(VBL)
VB(VIP) 0,0 203,0 125,0 328,0
VB(ES) 20,1 3,1 0,0 23,2

VB(KPPP)

VB(BDK)

ESU 227,2 92,9 115,8 435,9
KT 0,0 19,0 11,9 30,9
PF

551,7

262,7

62 38

21,0 Išgydytų pacientų vnt.

Užbaigtas tiesiogiai kontroliuojamas 

trumpas gydymo kursas, kurio metu 

pabaigtas paciento išgydymas
18 18 18

289,0

5,0

5.1.2.7

Tuberkulioze sergančių 

pacientų sveikatos priežiūros 

užtikrinimas

Pacientai, sergantys tuberkulioze ilgą laiką gydomi stacionarinėje 

sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau po ilgo gydymo būtinas ir 

ambulatorinis gydymas paremtas DOTS strategija, kuri nurodo, jog 

turi būti užtikrintas pacientų po stacionarinio gydymo trumpas 

kontroliuojamas ambulatorinis gydymas, kurio metu stebint 

slaugytojai yra išgeriami medikamentai kiekvieną dieną, bei siekiant 

paskatinti pacientus atvykti išgerti medikamentus užtikrinamas 

kelionės išlaidų kompensavimas bei maisto talonų išdavimas. 

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB 7,0 7,0 7,0

2022 m.

296,9

2020-01-01 - 

2022-12-31

Modernizuoti sveikatos įstaigas - iš viso:

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas  2014 m. birželio 27 d., 

paraiškos teikiamos iki rugpjūčio 27 d.  Planuojamos veiklos 

projekto įgyvendinimo metu: Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas" 

bei  Kelmės ,,Kražantės" progimnazijos  sveikatos kabinetų 

parastasis  remontas. Projekto  metu planuojama aprūpinti 9 

ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus pagrindinėmis ir papildomomis 

priemonėmis ( LR SAM 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V- 124 

,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. 

vasario 3 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ 

pakeitimo“. 

57,9
2021-01-01 - 

2022-12-31
ESU Įrengtų sveikatos kabinetų skaičius 115,8

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

68

5.1.1.13

Pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės gerinimas ir 

prieinamumo didinimas 

Kelmės rajone

Priemonė skirta  pirminės sveikatos priežiūros įstaigų einamiesiems 

remonatams atlikti, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir 

darbuotojų darbo sąlygas.

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo laipsnis proc. Projekto įgyvendinimo laipsnis

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

5.1.1.12

VŠĮ Kelmės rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centro 

pastato, esančio  

Nepriklausomybės g. 2, 

Kelmėje, dalies atnaujinimas

Šiuo metu VšĮ Kelmės rajono PSPC nepakankamai užtikrina teikiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo. 

Įstaigos I-o ir III-o aukšto vidaus patalpos yra moraliai ir fiziškai 

susidėvėjusios, estetiškai nepatrauklios, nesukuriančios pacientams 

bei darbuotojams saugios ir komfortabilios asmens sveikatos 

priežiūros ar darbo aplinkos, vandentiekio ir nuotekų tinklų 

susidėvėję, neatitinkantys šiandienių reikalavimų, nėra patalpų 

vėdinimo sistemos. Taip pat, siekiant užtikrinti visapusišką sveikatos 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, trūksta lifto. Taigi projekto metu 

sprendžiama problematika – patrauklios,  saugios ir pritaikytos 

žmonėms su negalia infrastruktūros trūkumas VšĮ Kelmės rajono 

PSPC. 

2021-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Projekto įgyvendinimo laipsnis proc. Projekto įgyvendinimo laipsnis

Kelmės rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras

381,1

551,6

vnt.

Įrengtų sveikatos kabinetų skaičius 

Gautų paraiškų ir patenkintų 

paraiškų santykis

730,1

Sveikatingumo renginių dalyvių 

skaičius

170,5

30

2

5,0

Savivaldybės gydytoja

Indrė Skirmantaitė

5 5

Lina Balčiūnienė

Vyrų ar moterų, besinaudojančių 

programos rezultatasi, turi būti santykiniai 

nemažiau nei 40 proc.

Parengtos informacinės priemonės

3,1

173,7 vnt.

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Sveikatinimo paslaugų teikimas, bendruomenėje vykstančių su 

sveikata susijusių pokyčių nuoseklus stebėjimas, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą 

ugdymo įstaigose, efektyvus koordinavimas. (Priemonė įeina į 

saugios savivaldybės koncepciją).

2020-01-01 - 

2022-12-31
5.1.2.2

Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus - iš viso:

Savivaldybės biudžeto lėšos

Sveikatos biuro veiklos 

finansavimas

Kitos lėšos

Bendrosios dotacijos kompensacija

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos - iš viso:

5.1.2

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

Mokinio krepšelio lėšos

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

VIP lėšos

Kelmės visuomenės 

sveikatos biuras
SB(KF)

Visuomenės sveikatos 

biuras

Valstybės spec. tikslinė dotacija

Valstybės biudžeto lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

Sveikatos gerinimo programų Kelmės rajono savivaldybėje 

parengimas ir įgyvendinimas siekiant mažinti vietos gyventojų 

sveikatos netolygumus.  Informacijos teikimas pažeidžiamoms 

gyventojų grupėms, jų švietimas ir mokymas sveikos gyvensenos, 

sveikatos išsaugojimo,  stiprinimo, ligų prevencijos  ir kontrolės 

temomis (renginių, seminarų, mokymų, konkursų, diskusijų, 

praktinių užsiėmimų ir t.t. organizavimas).

Savivaldybės visuomenės 

sveikatos programų ir 

projektų finansavimas

Gautų paraiškų ir patenkintų paraiškų 

santykis

Sveikatingumo renginių dalyvių skaičius

%

1730,4

1000,3

6,9

330,2

627,1

vnt.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų 

skaičius

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

5,0 15,0
5

30

Kvalifikacijos tobulinimo kursų skaičius

Kelmės rajono 

savivaldybė

Mato 

vnt.

5.1.2.1

Gyventojų sveikatos 

stiprinimas

2020-01-01 - 

2021-12-31
5.1.2.3

Finansuojami Kelmės rajono savivaldybės organizacijų projektai, 

dalyvavę konkurse ir pripažinti finansuotini. Projektų ir programų 

tikslas – aktyvinti vietos bendruomenės narius rūpintis savo sveikata 

ir skatinti sveikai gyventi. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės 

koncepciją). Kelmės rajono savivaldybėje parengti prevencinių 

priemonių planai.

Programos rezultatais turi naudotis 

ne mažiau  40 proc. vienos lyties 

atstovų

10,0

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursais siekiama gydytojų ir 

slaugytojų profesinės kompetencijos gerinimo. Kvalifikacijos kėlimo 

metu įgytos teorinės žinios bei praktiniai įgūdžiai padėtų pagerinti 

gydytojo/slaugytojo - paciento bendradarbiavimo gydymo procese 

efektyvumą, įgūdžių taikymą klinikinėje praktikoje gerinant pacientų 

pasitenkinimą teikiamomis asmens sveikatos priežiųros paslaugomis 

5.1.2.5

Asmens sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas

vnt.

vnt.

SB(AA)

Parengtos informacinės priemonės

5.1.1.9

Sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose gerinimas

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

5 Sveikos visuomenės programa
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Kodas Pavadinimas Aprašymas
2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m. 2021 m.

Rodiklio metodika
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n
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o
 

ša
lt

in
is

Rodiklio pavadinimas



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur Administracijos vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

ESU 297,5 297,5 10 90
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės specialioji 

mokykla

SB(KF) 20 52,5 72,5 I. Janušienė D. Viliūnienė

20 40 40 60 60 100
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės „Aukuro" 

pagrindinė mokykla

40
I. Janušienė A. Zavadskienė

ESU 249,8 249,8

10 100
Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

VB(ES) 22,0 22,0

SB(KF) 22,0 22,0

ESU 0,0

0 1
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazija

SB(KF) 50,0 50,0 I. Janušienė R. Andrulienė

ESU 105,9 105,9
10 100 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

90

SB 25,4 25,4

SB 40 80 120,0

40 40 100

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio planavimo 

ir investicijų skyrius

VB(VIP) 200 400 600,0 Laima Tyliutė Laima Tyliutė

0 100
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės „Kūlverstuko“ 

lopšelis-darželis 

direktorė

I. Janušienė Lilija Paradnikienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė I. Janušienė

0 32 0 32 0 32
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė Vijoleta Norkutė

SB
Kelmės Jono Graičiūno 

gimnazija
24,8 25,0 25,0 74,8 45 45 45 45 45 44

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
Mokyklos

SB
Kelmės rajono Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla
1,8 2,0 2,6 6,4 I. Janušienė

SB
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija
9,0 12,0 12,0 33,0

SB Kelmės sporto centras 0,5 0,6 0,6 1,7

SB
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla
9,1 10,2 10,2 29,5

SB
Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla
0,4 0,4 0,5 1,2

SB
Kelmės rajono Liolių pagrindinė 

mokykla
10,7 10,8 11,0 32,5

SB
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija
9,1 10,0 11,1 30,2

SB
Kelmės rajono Elvyravos 

pagrindinė mokykla
4,0 4,0 4,0 12,0

0,0

SB
Kelmės rajono Tytuvėnų 

gimnazija
42,7 43,6 44,4 130,7

SB
Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija
18,9 20,5 23,0 62,4

0,0

SB

Kelmės rajono Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

26,1 26,4 26,5 79,1

SB
Kelmės rajono Pakražančio 

gimnazija
48,0 43,2 38,9 130,0

SB
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio gimnazija
14,5 15,0 15,5 45,0

0 0 -1

32 32 32

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

3 033

2020-01-01 - 

2022-12-31

Edukacinių, metodinių, tradicinių raqjono  

renginių mokiniams ir mokytojams 

organizavimas. Dalyvavimas Lietuvos 

moksleivių dainų šventėje.

1 063

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Dalius Vaitkevičius

72,0 Atliktų darbų dalis proc.

%

Projekto įgyvendinimo dalis %

Nuo visų projekto darbų atliktų 

darbų dalis. Projektavimas 0-10 

proc. Rangos darbai 10-100 proc.

12,0 36,012,0

930

Tradicinių renginių, 

finansuojamų iš švietimo 

valdymo lėšų, skaičius

Skaičiuojama kiek tradicinių 

renginių organizuoja švietimo 

specialistai 

vnt
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Kodas Pavadinimas
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Aprašymas

2021 m.

Dalius Vaitkevičius

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

12,0

Dalius Vaitkevičius

1 040

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis
72,0

Dalius Vaitkevičius

Mokinių, vežiojamų į 

mokyklą, dalis nuo lankančių 

mokinių skaičiaus 

%

60

Projekto įgyvendinimo dalis 

1395,5

Parengtas projektinis pasiūlymas ir rengiama 

paraiška finansavimui gauti pagal 2014-2020 

m. ES fondų 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

prieinamumo didinimas" . Planuojama 

modernizuoti ir atnaujinti 2-4 grupių 

patalpas, baldus, įrangą.

495,5

%
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

2020-01-01-

2020-12-31

Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti

2020-01-01 - 

2022-12-31
Vidaus patalpų apdailos darbaI. SB

Parengtas Techninis 

projektas

450,0 450,0 %

vnt.

Atliktų darbų dalis nuo 

būtinų atlikti

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla

6.1.1.31
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio 

pastato energetinių savybių gerinimas

Rekonstruotas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-

darželio pastatas pagerinant jo energetines 

savybes, atliekant vandientiekio, kanalizacijos 

ir šildymo trasų atnaujinimą

Kelmės „Ąžuoliukas" lopšelio-darželio 

modernizacija

Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos 

Choreografijos skyriaus modernizavimas

Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos 

choreografijos skyriaus pastato neformaliojo 

ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas

2020-01-01-

2020-12-31

SB

Kelmės lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ 

pastato, esančio Birutės g. 9, Kelmėje, 

atnaujinimas

Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas

Vykdomas pagal įstatymą numatytų amžiaus 

grupių mokinių vežiojimas. Mokyklų 

autobusais ir važiuojančių visuomeniniu 

transportu išlaidų kompensavimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos pastatų energetinių savybių 

gerinimas

SB
Švietimo valdymas (valstybinės švietimo 

politikos įgyvendinimas)

2020-01-01 - 

2020-12-31

Parengtas  Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazijos pastatų rekonstrukcijos techninis 

projektas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Projektu siekiama pagerinti ir tobulinti 

bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

efektyvumą  Kelmės lopšelyje-darželyje 

,,Ąžuoliukas“. š viso lopšelį-darželį lanko 248 

vaikai (13 grupių), t.y. įstaiga yra perpildyta 

18 vaikų (lopšelis-darželis skirtas 230 vietų). 

2015 m. parengtas energijos vartojimo 

auditas, kuriame nustatyta, kad pastato sienų 

būklė bloga, sienų šilumos kokybė neatitinka 

šiuolaikinių norminių reikalavimų, paveiktos 

drėgmės ištrupėjusios, pamatai neizoliuoti, 

nepakankama stogo šiluminė izoliacija.  

Šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių 

būklė prasta.  

2021-01-01 - 

2022-12-31

6.1.1.19

6.1.1.24

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 

pastato vidaus patalpų remontas

6.1.3.6

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

6.1.3.8

6.1.1.27

6.1.1.25

6.1.1.30

6.1.3

2022 m.2020 m.

20

Skaičiuojama atliktų darbų dalis  

nuo būtinų atlikti darbų

Rodiklio metodika

Atliktų darbų dalis (procentais) 

nuo visų reikiamų atlikti

1

40

20

90

Parengtas gimnazijos 

rekonstravimo tevchninis 

projektas

Atliktų darbų dalis procentais 

nuo visų reikiamų atlikti darbų

100

0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas; 10- 

95 % statyba, remontas 

90

6.1.1.13
Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi sąlygų gerinimas

Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi ir poilsiui skirtų erdvių 

praplėtimas, vidaus remonto darbai ir 

mokymosi sąlygų gerinimas

2018-01-01 - 

2018-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti
%

 0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas  10- 

95 % statyba, rekonstravimas, 

remontas 10
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6.1.1.13
Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi sąlygų gerinimas

Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi ir poilsiui skirtų erdvių 

praplėtimas, vidaus remonto darbai ir 

mokymosi sąlygų gerinimas

2018-01-01 - 

2018-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti
%

 0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas  10- 

95 % statyba, rekonstravimas, 

remontas 

VB(M)
Kelmės „Aukuro“  pagrindinė 

mokykla
620,6 643,0 643,0 1906,6

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
Mokyklos

VB(M)
Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija
601,1 636,0 680,0 1917,1 I. Janušienė

0,0 0 94 0 94,5 0 94,5

VB(M)
Kelmės rajono savivaldybės 

suaugusiųjų mokymo centras
125,1 126,1 126,6 377,7

94 94,5 94,5

VB(M)
Kelmės rajono Elvyravos 

pagrindinė mokykla
281,1 295,1 309,9 886,1

Mokinių dalis, įgijusi vidurinį 

išsilavinimą
%

Skaičiuojama vadovaujantis SVIS 

duomenų bazės duomenimis
0 96 0 96,5 0 97

VB(M)
Kelmės rajono Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla
242,0 241,5 244,8 728,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

VB(M)
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio gimnazija
509,4 530,0 530,0 1569,4

VB(M)
Kelmės rajono Pakražančio 

gimnazija
409,2 369,6 332,7 1111,5 0 70 0 65 0 60

VB(M)
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis
229,1 237,4 249,3 715,8 70 65 60

VB(M)
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija
452,4 498,2 548,0 1498,6 1 1 1 1 1 1

VB(M)
Kelmės rajono Užvenčio vaikų 

lopšelis-darželis
73,7 80,8 88,9 243,3 0 0 0

0,0

VB(M)

Kelmės rajono Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

474,6 474,7 474,8 1424,0

VB(M)
Kelmės rajono Tytuvėnų 

gimnazija
842,0 858,8 875,7 2576,5

VB(M)
Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis
105,8 106,0 106,0 317,8

VB(M)
Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“
271,1 272,5 270,5 814,1

VB(M)
Kelmės rajono Šedbarų pradinė 

mokykla-daugiafunkcis centras
91,1 100,2 110,2 301,5

VB(M)
Kelmės rajono Liolių pagrindinė 

mokykla
319,4 340,1 357,1 1016,6

VB(M)
Kelmės Jono Graičiūno 

gimnazija
674,2 681,0 688,0 2043,2

VB(M) Kelmės specialioji mokykla 392,9 393,0 393,0 1178,9

VB(M)
Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla
0,0

VB(M)
Kelmės rajono pedagoginė 

psichologinė tarnyba
82,3 84,3 84,3 250,8

SB
Kelmės Jono Graičiūno 

gimnazija
239,6 240,0 241,0 720,6 6,7 6,8 6,8 6,9 6,9 6,9

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
Mokyklos

SB
Kelmės rajono Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla 
130,2 140,5 143,4 414,1

0,1 0,1 0

I. Janušienė

SB
IŠBRAUKTA Vidsodžio 

pagrindinė mokykla
0,0 20,1 22 22 22,5 22,5 23

SB
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis
451,2 467,8 481,9 1400,9

1,9 0,5 0,5

SB
Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“
466,5 468,0 462,0 1396,5 100 100 100 100 100 100

SB Kelmės sporto centras 436,0 436,1 436,1 1308,2

0 0 0

SB
Kelmės rajono Šedbarų pradinė 

mokykla-daugiafunkcis centras
91,0 100,1 110,1 301,2 35 36 36 37 37 38

SB
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla
315,9 347,5 347,5 1010,9 1 1 1

SB
Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla
545,8 563,0 585,0 1693,8

SB
Kelmės rajono Liolių pagrindinė 

mokykla
203,5 220,9 243,1 667,5

SB
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija
340,9 375,0 412,5 1128,5

SB
Kelmės rajono Užvenčio vaikų 

lopšelis-darželis
121,4 128,5 141,4 391,3

SB
Kelmės rajono Elvyravos 

pagrindinė mokykla
99,1 106,0 111,3 316,4

SB
Išbraukta Tytuvėnų jaunimo 

mokykla
0,0

SB
Kelmės rajono Tytuvėnų 

gimnazija
532,1 541,8 552,4 1626,3

SB
Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija
349,3 305,0 317,0 971,3

SB Kelmės specialioji mokykla 6,4 1,4 1,4 9,1

VB(TD) 395,0 395,0

SB
Kelmės rajono savivaldybės 

suaugusiųjų mokymo centras
94,5 95,5 96,5 286,6

SB
Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis
173,2 182,0 182,0 537,2

SB

Kelmės rajono Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

277,0 277,1 277,2 831,2

SB
Kelmės rajono Pakražančio 

gimnazija
165,3 154,0 138,5 457,9

SB
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio gimnazija
371,8 400,0 420,0 1191,8

SB
Kelmės pedagoginė, 

psichologinė tarnyba
12,9 13,0 13,0 38,8

%

Neformaliojo vaikų švietimo 

įstaigas lankančių mokinių 

dalis nuo bendrojo ugdymo  

mokyklose besimokančių 

mokinių skaičiaus 

Mokytojų,  vykstančių į 

darbą toliau nei 5 km, 

kuriems kompensuojamos 

kelionės išlaidos pagal 

aprašą, dalis

%

Skaičiuojama neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigas dalis nuo 

bendrojo ugdymo mokyklose 

besimokančių mokinių skaičiaus 

Neformaliojo vaikų švietimo 

akredituotų programų 

skaičius

Dalyvavusių suaugusiųjų 

asmenų neformaliajame 

švietime dalis

Skaičiuojama mokytojų,  

vykstančių į darbą toliau nei 5 

km,  kuriems kompensuojamos 

kelionės išlaidos pagal Mokytojų 

ir kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių specialistų kelionės 

6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas

 Įgyvendinamos  ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio, specialiojo ugdymo programų 

programos, neformaliojo švietimo, pagalbos 

mokinimas, mokytojams, tėvams teikimo, 

organizavimo finansavimas iš mokinio 

krepšelio lėšų. Ugdymo organizavimas 

mokiniams, besigydantiems medicinos 

įstaigose, metodinių renginių organizavimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

6.1.3.10
Ugdymosi sąlygų sudarymas ir 

neformalaus švietimo įgyvendinimas

Švietimo įstaigų aplinkos ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (sporto, meno mokyklos, 

daugiafunkciniai centrai) veiklos finansavimas 

iš savivaldybės lėšų

2020-01-01 - 

2022-12-31

6.1.3

Skaičiuojama lankiusiųjų 

kvalifikacinius renginius 

suaugusiųjų dalis nuo bendro 

suaugusiųjų (darbingo amžiaus + 

pensininkai) skaičiaus rajone

Skaičiuojamas neformaliojo 

vaikų švietimo akredituotų 

programų skaičius

vnt.

Skaičiuojama SVIS  duomenų 

bazės duomenimis

Nelankančių mokyklos 7-18 

metų mokinių dalis   
%

Nelankančių mokinių skaičius 

dalijamas iš viso mokinių 

skaičiaus

Brandos egzaminių vykdymo 

grupių, vertintojų komisijų 

narių skaičius

vnt.

Brandos egzaminių vykdymo 

grupių, vertintojų komisijų narių 

skaičius

Pagalbos mokiniams, 

tėvams, globėjams, 

mokytojams teikiančių 

įstaigų skaičius

vnt.
Pedagoginė psichologinė tarnyba 

(PPT)

Mokinių dalis, įgijusi 

pagrindinį išsilavinimą.
%

%
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6.1.1.13
Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi sąlygų gerinimas

Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi ir poilsiui skirtų erdvių 

praplėtimas, vidaus remonto darbai ir 

mokymosi sąlygų gerinimas

2018-01-01 - 

2018-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti
%

 0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas  10- 

95 % statyba, rekonstravimas, 

remontas 

ESU
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija
103,4 104,0 105,0 312,4 Rima Rimdeikienė

0,0

SB(S)
Kelmės rajono Pakražančio 

gimnazija
0,9 1,0 1,1 3,0

Gaunamų BĮP lėšų dalis nuo 

bendro švietimo įstaigų 

biudžeto

%

Skaičiuojama gaunamų BĮP lėšų 

dalis nuo bendro švietimo įstaigų 

biudžeto

0 1,71 0 1,71 0 1,71
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija

SB(S)
Kelmės rajono Užvenčio 

Šatrijos Raganos gimnazija
6,2 6,8 7,5 20,5

1,71 1,71

I. Janušienė  L. Simėnienė

SB(S)
IŠBRAUKTA Tytuvėnų jaunimo 

mokykla
0,0 I. Stankuvienė

SB(S)
Kelmės rajono Vaiguvos Vlado 

Šimkaus pagrindinė mokykla
2,6 2,8 3,0 8,4

Kelmės J.Graičiūno 

gimnazija

SB(S) Kelmės specialioji mokykla 31,6 31,6 31,6 94,8 R. Bielskis

SB(S)
Kelmės rajono Užvenčio vaikų 

lopšelis-darželis
10,6 10,9 11,2 32,7

Kelmės rajono 

Elvyravos pagrindinė 

mokykla

SB(S)
Kelmės rajono Elvyravos 

pagrindinė mokykla
0,0 0,0 G. Maziliauskienė

SB(S)
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado 

Pūtvio-Putvinskio gimnazija
12,6 13,0 13,4 39,0

Kelmės rajono Šaukėnų 

Vlado Pūtvio-Putvinskio 

gimnazija

SB(S)
Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla
31,0 33,0 32,0 96,0 R. Andrulienė

SB(S)
IŠBRAUKTA Vidsodžio 

pagrindinė mokykla
0,0

Kelmės rajono Kražių 

gimnazija

SB(S)
Kelmės rajono Šedbarų pradinė 

mokykla-daugiafunkcis centras
6,0 6,5 7,0 19,5 R. Andrulienė

SB(S)
Kelmės Jono Graičiūno 

gimnazija
3,8 3,8 3,8 11,4 A. Pumputis

SB(S)

Kelmės rajono Kražių 

Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

1,8 1,8 1,8 5,4
Kelmės rajono 

Pakražančio gimnazija

SB(S)
Kelmės „Kražantės“ 

progimnazija
6,0 6,5 7,0 19,5 R. Blužienė

SB(S)
Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“
75,0 75,3 74,0 224,3

Kelmės „Ąžuoliukas“ 

lopšelis-darželis 

SB(S)
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis
55,0 56,6 58,4 170,0 D. Gedminienė

SB(S)
Kelmės rajono Tytuvėnų 

gimnazija
13,0 12,7 12,5 38,2 L. Paradnikienė

SB(S)
Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų 

lopšelis-darželis
22,1 22,2 22,2 66,5

SB(S)
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė 

mokykla
7,9 8,2 8,2 24,3 R. Andrulienė

SB(S)
Kelmės rajono savivaldybės 

suaugusiųjų mokymo centras
2,0 2,0 2,0 6,0

Kelmės specialioji 

mokykla

SB(S)
Kelmės rajono Liolių pagrindinė 

mokykla
1,9 2,0 2,0 5,9 D. Viliūnienė

SB(S) IŠTRINTI  Kelmės sporto centras 0,0
Kelmės rajono 

Užvenčio vaikų lopšelis-

darželis

SB(S)
Kelmės pedagoginė, 

psichologinė tarnyba
0,0 A. Popovienė

IŠTRINTA, nes katojosi
Kelmės specialioji 

mokykla

IŠTRINTA, nes katojosi D. Viliūnienė

IŠTRINTA, nes katojosi

Kelmės rajono 

Užvenčio vaikų lopšelis-

darželis

IŠTRINTA, nes katojosi A. Popovienė

100 120 120 140 140 150
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

20 10

I. Janušienė D. Stonienė

0 190 0 150 0 130
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė I. Janušienė

100 110 110 120 130 140
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

10 10 10 10 I. Janušienė I. Janušienė

0 100 0 100 0 100

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius Rima 

Rimdeikienė

100 100 100

I. Janušienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius Daiva 

Stonienė

150 155 155 160 160 165
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

5 5 5 I. Janušienė Vijoleta Norkutė

4,0

15,1

15,0

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

4,0

15,1
Kompiuterinės įrangos atnaujinimas kaimo 

pagrindinėse mokyklose

Prevencinės tęstinės programos „OLWEUS – 

smurto ir patyčių prevencija“ vykdymas 

(Kelmės rajono savivaldybės ugdymo 

įstaigos); „Zipio draugai“ –  ankstyviosios 

prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo 

programa 5–7 metų vaikams; „Antras 

žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa 1–4 klasių mokiniams; 

„Narkotikų kontrolės ir narkomanijos 

prevencijos programa“ (Kelmės rajono 

savivaldybės administracija).

Kompiuterių su įranga 

skaičius

13,1

Dalyvaujančių prevencinėje 

veikloje  įstaigų dalis

vnt.

5,0

6,0

Programose dalyvaujančių 

asmenų skaičius

proc.

6,0

15,0

45,3

Skaičiuojamas dalyvavujančių 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietime skaičius

vnt.45,0

vnt.

5,0

15,0
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

5,0

15,0

Mokinių, mokytų plaukti, 

skaičius 

asmenų sk.

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

5,1

6,0
Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

15,1

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

18,0

Skaičiuojami vaikai, 

dalyvaujantys Lietuvos vaikų 

rėmimo draugijos lėšomis 

finansuojamoje programoje 

ugdančioje ankstyvosios kalbos 

įgūdžius.

150 130

6.1.3.18
Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir 

testinio mokymosi organizavimas 

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi programų finansasavimas 

6.1.3.17

Prevencinių priemonių prieš patyčias ir 

smurtą mokykloje įgyvendinimas bei 

vaikų vasaros poilsio organizavimas

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono mokyklų trečių klasių mokinių 

mokymas plaukti
SB

2020-01-01 - 

2022-12-31
6.1.3.16 SB

Bendrojo ugdymo įstaigų 

modernizavimas atnaujinant 

kompiuterinę įrangą

Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas 

švietimo įstaigų reikmėms

6.1.3.15
Mokinių sveikatingumo gerinimas  

mokant  plaukti

6.1.3.11

6.1.3.12
Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės 

rajono

Lietuvos vaikų rėmimo draugija („Vaikai 

Lietuvoje“) skiria finansavimą vokiečių kalbos 

šventės organizavimui, daugiakalbystės 

skatinimui ir jaunesniojo amžiaus vaikų 

daugiakultūriniam ugdymui. Lietuvos vaikų 

rėmimo draugija siekia padėti gabiems ir 

mokymosi sunkumų turintiems vaikams  

ugdyti vokiečių kalbos įgūdžius.

2020-01-01 - 

2022-12-31
ESU

Įvairios veiklos, tenkinant įstaigų 

bendruomenės poreikius, švietimo įstaigose 

finansavimas iš biudžetinių įstaigų pajamų 

lėšų.

6.1.3

Gautų kompiuterių su įranga 

skaičius

Mokinių, mokytų plaukti skaičius

20
Vaikai dalyvaujantys 

daugiakalbystės ugdymo 

programoje 

190

1,71

Skaičiuojama įstaigų, 

dalyvaujančių prevencinėje 

veikloje, dalis nuo visų švietimo 

įstaigų skaičiaus 
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6.1.1.13
Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi sąlygų gerinimas

Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi ir poilsiui skirtų erdvių 

praplėtimas, vidaus remonto darbai ir 

mokymosi sąlygų gerinimas

2018-01-01 - 

2018-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti
%

 0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas  10- 

95 % statyba, rekonstravimas, 

remontas 

„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis

6 3 3 3 3 5
„Kūlverstuko“ lopšelis-

darželis direktorė Lilija 

Paradnikienė

Jono Graičiūno gimnazija

-3 0 2 Jono Graičiūno 

gimnazija 

direktoriusRimas 

Bielskis

Liolių pagrindinė mokykla

-3 0 Kelmės specialioji 

mokykla direktorė 

Dalia Viliūnienė

Kražių Žygimanto Liauksmino 

gimnazija

Lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ direktorė 

Dalia Gedminienė

Kelmės Algirdo Lipeikos menų 

mokykla

Kelmės Algirdo Lipeikos 

menų mokykla Asta 

Barčiauskienė

Kelmės specialioji mokykla

Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazija 

direktorė Rita 

Andrulienė

1 2 2 3 3 4

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

1 1

I. Janušienė Vijoleta Norkutė

0 7 0 7 0 7
Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius

7 7

I. Janušienė Daiva Stonienė

Įrengto modulinio pastato 

vaikų ugdymui (1 grupei) 

nuoma

vnt
Įrengto modulinio pastato vaikų 

ugdymui (1 grupei) nuoma

1 1 1 1 1 1

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ direktorė

Pastatytas modulinis 

pastatas
vnt Pastatytas modulinis pastatas I. Janušienė Dalia Gedminienė

0 3 3 3 Kražių Žygimanto 

Liauksmino gimnazijos 

direktorė Rita 

Andrulienė

3 0
Pakražančio gimnazijos 

direktorė Raimonda 

Blužienė

SB 7,10 6,20 13,3 I. Janušienė

Liolių pagrindinė 

mokyklos direktorius 

Albertas Pumputis

Lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ direktorė 

Dalia Gedminienė

Tytuvėnų vaikų lopšelis-

darželis Daiva 

Žilinskienė

Šedbarų pradinė 

mokykla-daugiafunkcis 

centras Ramūnas 

Sadauskas

Užvenčio vaikų lopšelis-

darželis Audronė 

Popovienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė I. Janušienė

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė I. Janušienė

0 300 0 300
Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

0 0
Vaida Samušienė Vaida Samušienė

0 5 0 5

0 80 0 80 0 80
Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Vaida Samušienė Vaida Samušienė

20 20 20
Kelmės kultūros 

centras

Kelmės kultūros 

centras

Arnas Arlauskas
 Austėja 

Bagdonavičiūtė

9,0

23,1

20

80

2020

80

Siekiant patenkinti gabių ir talentingų vaikų 

specialiuosius ugdymosi poreikius remti šių 

vaikų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, 

stovyklose, konferencijose ir kituose gabiems 

vaikams skirtuose renginiuose.

2020-01-01 - 

2022-12-31
SB Renginių skaičius vnt

4,00

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31
vntĮvertintų įstaigų skaičius

10,00

Švietimo įstaigos rengia paraškas ir laimi 

konkursus gauti finansavimą projektinėms 

veiklos iš ES fondų.

2020-01-01 - 

2021-12-31
ESU

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

I. Janušienė

1

0 1

Skaičiuojamos pateiktų paraiškų 

skaičius ir atsižvelgiant į poreikio 

aktualumą ir finansavimo 

galimybes, gavusių finansavimą 

paraiškų skaičius. Išvedama 

procentinė išraiška.

5

Skaičiuojamas  įvairiuose 

renginiuose dalyvaujančių 

dalyvių skaičius.  Aktyvinti 

jaunimą, jaunimo organizacijas 

dalyvauti įvairiuose renginiuose. 

Dalyvavimas Europos jaunimo 

savaitės renginiuose, jaunimo 

vasaros akademijoje, jaunimo 

dienose ir kt.veiklose.

Mokymų, seminarų, kursų, 

pravestų su neorganizuotu 

jaunimu, skaičius

7

vnt.

Jaunimo dienų dalyvių 

skaičius

6

asmenų sk.

%
Pakankamas finansavimas 

nuo poreikio

12,00

5,00

10,00

SB
Kelmės lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“

Įstaigų skaičius, kuriose atliktas 

veiklos kokybės išorinis 

vertinimas

12,00

30,0

SB

Paraiškų skaičius vnt40,5

12,00

Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus 

bei vykdant projektų konkursus. (Priemonė 

įeina į saugios savivaldybės administracijos 

koncepciją).

22,64

SB(KF)

13006,4

14069,0

13697,4

14737,4

13538,9

14468,9

9,0 9,5 9,5

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija
9,0

23,0 23,0

9,0

ESU 40,00 35,20 75,2

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

0,46

6.1.3.28
Mokinių  ugdymo(si) pasiekimų 

gerinimas diegiant kokybės krepšelį

Savivaldybė projekte dalyvauja kaip  partneris 

ir gauna  tikslinių lėšų mokykloms, 

nurodytoms ŠMM ministro 2018-11-13 

įsakyme Nr,V-888. Lėšos naudojamos 

įsakyme nurodytų mokyklų mokinių 

pasiekimų gerinimui, ugdymo proceso 

tobulinimui.

Mokyklų dalyvaujančių 

projekte skaičius
vnt

Dalyvavusių įstaigų skaičius
Projekte dalyvavusių įstaigų 

skaičius

0,46

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

22,64

Mokyklos, dalyvaujančios 

projekte  ir gaunančios tikslines 

lėšas mokinių pasiekimų 

tobulinimui

vnt

2020-01-01 - 

2022-12-31

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

18,51

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

43275,3

28,0

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

1

40242,6

36,0

Renginių, skirtų gabių vaikų 

specialiesiems ugdymosi 

poreikiams tenkinti, skaičius, į 

kuriuos vykti suteikiama parama

5

13,04,00

10,00

22,00
Paraiškų, gavusių finansavimą iš 

ES, skaičius

Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:

6.2.1.1

Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir 

informacijos sklaida, mokymai ir renginių 

jaunimui organizavimas

Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos 

renginių organizavimas, dalyvavimas Europos 

jaunimo savaitės renginiuose. (Priemonė 

įeina į saugios savivaldybės administracijos 

koncepciją).

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:

SB

SB

6.2.1.7

6.2.1.3
Jaunimo ir jaunimo organizacijų 

skatinimas (rėmimas)

6.1.3.20
Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES 

fondų, plėtojimas

6.1.3.24
Modulinio pastato nuoma Kelmės 

lopšelyje-darželyje ,,Ąžuoliukas“

Planuojamas nuomoti pastatomą modulinį 

pastatą Kelmės lopšelyje-darželyje 

,,Ąžuoliukas“ ne trumpiau kaip  5–6 metus po 

projekto ,,Kelmės lopšelio-darželio 

,,Ąžuoliukas“ modernizacija“, būtų įrengtos 

patalpos 1 vaikų grupei.

2020-01-01 - 

2022-12-31

6.1.3.29

"Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, 

diegiant IKT technologijas ir STEAM 

metodus" 

Bus parengtos ikimokyklinio ugdymo 

metodinės rekomendacijos, sukurta IT 

aplinka gamtamoksliniam ir matematiniam 

ugdymui, organizuoti mokymai, stažuotės, 

konsultacijos pegagogams 

2020-01-01 - 

2022-12-31

ESU

Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių tenkinimas

6.2.1

6.1.3.22
Neformaliojo švietimo mokyklų ir teikėjų 

veiklos kokybės išorinis vertinimas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymo 37 straipsnio 6 punktą ir 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalis 

reikalinga atlikti neformaliojo švietimo 

mokyklų ir teikėjų veiklos kokybės išorinį 

vertinimą.

6.1.3.23

vnt.69,1

6.2

Išvykų, susitikimų skaičius

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Kelmės Jaunimo centro veiklos 

finansavimas

Sąlygų sudarymas   jaunimo, nedalyvaujančio 

švietimo veikloje ir darbo rinkoje, veiklų, 

mokymų, seminarų organizavimui, skatinant 

jų motyvaciją dalyvauti jų poreikius 

atitinkančioje veikloje, tobulinant ir ugdant  

verslumo bei darbo rinkai reikalingus 

įgūdžius.

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

SB Kelmės kultūros centras

27,0

6.1.3

Mokymai, seminarai, kursai, 

organizuoti šveitimo veikloje ir 

darbo rinkoje nedalyvaujančiam 

jaunimui.

I. Janušienė
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6.1.1.13
Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi sąlygų gerinimas

Kelmės rajono specialiosios mokyklos 

mokymosi ir poilsiui skirtų erdvių 

praplėtimas, vidaus remonto darbai ir 

mokymosi sąlygų gerinimas

2018-01-01 - 

2018-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Atliktų darbų procentas nuo 

visų reikiamų atlikti
%

 0-10 % techninės- projektinės 

dokumentacijos paruošimas  10- 

95 % statyba, rekonstravimas, 

remontas 

1 1 1 1 0 1
Jaunimo reikalų 

koordintorė

Kelmės rajono 

verslininkų asociacija

1 Vaida Samušienė Ildefonsas Petkevičius

0 1 0 1 0 1
Jaunimo reikalų 

koordintorė

Jaunimo reikalų 

koordintorė

Vaida Samušienė Vaida Samušienė

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Vaida Samušienė Vaida Samušienė

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Vaida Samušienė Vaida Samušienė

SB 6368,4 6407,6 6594,2 19370,2

SB(KF) 93 53 0 145

SB(S) 290,0 296,8 298,7 885,5

SB(AA)

VB(TD) 0,0 395,0 0,0 395,0

VB(M) 6796,9 6968,3 7112,6 20877,7

VB(SB)

VB(LRV)

VB(VBL)

VB(VIP) 0 200 400 600

VB(ES) 22 0 0 22

VB(KPPP)

VB(BDK)

ESU 546 465 111 1 122

KT 1,20 2,00 2,00 5,20

PF

6,00

2,00

1

1

5,202,001,20

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

VIP lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Bendrosios dotacijos kompensacija

Savivaldybės biudžeto lėšos

Mokinio krepšelio lėšos

Kelmės rajono savivaldybės 

administracija

Kitos lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Valstybės spec. tikslinė dotacija

6.2.1.10

6.2.1

SB

Jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir 

geriausio verslo plano konkursas

48,2

6.2

Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą - iš viso:

147,348,2

6,00
Mobiliojo dabo su jaunimu 

plėtra

Patraukli veikla jaunimo saviraiškai - iš viso:

6.2.1.12 Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra

Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš 

darbo su jaunimu formų, nukreipta į 

kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas 

dalyvauti veikloje, kuri vykdoma pagal 

jaunuolio poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, 

kurioje nėra atvirųjų jaunimo centrų ar 

erdvių. Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų 

teikimas savivaldybėje. Mobilus darbas su 

jaunimu – tai kokybiška socialinė ir 

laisvalaikio užimtumo paslauga.Vykdomas 

mobilus darbas su jaunimu skatintų jaunimo 

užimtumą Kelmės rajone.

2020-01-01 - 

2022-12-31

 Mobilus darbas skirtas  mažiau 

galimybių turinčiam  

jaunimui.Mobilus darbas būtų 

vykdomas 5 seniūnijojse, kurios 

yra  nutolusios nuo Kelmės 

miesto.

vnt

1

49,5

49,5

147,3

Suorganizuotų verslo įdėjų 

kiekis
Suorganizuotų verslo įdėjų kiekis

18,00

49,6

49,6

6,00

KT
Kelmės rajono verslininkų 

asociacija

Organizuoti kiekvienais metais verslo idėjų 

konkursą, kad  kuo daugiau dalyvautų Kelmės 

rajono mokyklų mokinių, kurie pateiktų savo 

verslo idėjų planus.Skatinti jaunimą domėtis 

ekonomika ir verslo aplinka, ugdant jų 

gebėjimus pristatytatant savo idėjas. 

2020-01-01 - 

2022-12-31
vnt



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

10 40

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Statybos ir 

infrastruktūros 

skyrius

Mantas ralys Mantas ralys

Turto valdymo 

skyrius

Turto valdymo 

skyrius

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius

Arūnas 

Kasparavičius

Arūnas 

Kasparavičius

1 Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Ramūnas 

Vaitiekūnas

Ramūnas 

Vaitiekūnas

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Virginija 

Čerkauskienė

Virginija 

Čerkauskienė

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Laima Tyliutė Laima Tyliutė

15 0 15 0 15
Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius
Andrius 

Meškauskas

Andrius 

Meškauskas

0 0,1 0 0,1 0 0,1
Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Dalia Miklovienė Dalia Miklovienė

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Dalia Miklovienė Dalia Miklovienė

ESU 50,0 50,0

87 100

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

Strateginio 

planavimo ir 

investicijų skyrius

SB 7,4 7,4 Laima Tyliutė Laima Tyliutė

VB(TD) 8,9 10,0 3,0 21,9

Topografinės nuotraukos

Ha Topografinės nuotraukos

750 750 750

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyriaus vyr. 

specialistė

Architektūros ir 

urbanistikos 

skyriaus vyr. 

specialistas

SB 3,0 3,0 3,0 9,0

Kontrolinės geodezinės 

nuotraukos

Ha
Kontrolinės geodezinės 

nuotraukos

500 500 500

Virginija Kneižienė
Gediminas 

Kiltinavičius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius
Andrius 

Meškauskas

Andrius 

Meškauskas

0 410 0 410 0 410
Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Dalia Miklovienė Dalia Miklovienė

0 150 0 150 0 150

0 0,18 0 0,18 0,18 0,18

70 70 70
Kontrolės ir audito 

tarnyba 

Kontrolės ir audito 

tarnyba

D. Bružienė D. Bružienė

SB(S) 51,3 52,0 52,0 155,3 7,9 7,9 7,9

VB(SB)

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2255,0 2300,0 2300,0 6855,0
Suteiktų paslaugų 

skaičius el. būdu
vnt

Suteiktų paslaugų skaičius el. 

būdu

75 75 100 100 150

Vaida Ulvydienė Vaida Ulvydienė

Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje 

prioritetų ir priemonių planas (pridedamas kaip 

priedas Nr. 2)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB Plano priemonių skaičius vnt Plano priemonių skaičius

0,0

%

7.1.2.4
Strateginio plėtros plano iki 2030 metų 

parengimas

Planuojamas rengti Strateginis 2020-2027 metų 

plėtros planas. Naujo plano rengimo metu 

numatoma strateginio 2013-2020 metų plėtros 

plano monitoringo parengimas ir naujo plano 

sukūrimas.

2020-01-01 - 

2020-12-31
SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Parengtų planų skaičius

766,3

Lėšų dalis nuo bendro 

savivaldybės biudžeto, 

procentais

237,0

185,0

0,0

233,3

Turto valdymo 

skyrius

Turto valdymo 

skyrius

%

Vienam tarybos nariui  

tenkanti lėšų dalis, skirta 

kanceliarinėms išlaidoms.

70

Lėšų dalis nuo bendro 

savivaldybės biudžeto, skirta 

valdymo išlaidoms

%

70

7,9

7.1.5

SB

9,0

21,0

Vienam tarybos nariui, 

tenkanti išlaidų dalis skirta 

transporto išlaidoms

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą. Projektavimo darbų 

atlikimas 0-10 proc. 

175,0

175,0

0,0

202,0

18,0

588,0

27,0

63,0

619,3

Tarybos sprendimų skaičius

Kanceliarinių prekių 

išlaidos per mėn.

Nuo visų projekto veiklų 

atliktų veiklų dalis

vnt

Transporto išlaidos

Eur./asm

.

vnt.

Priimtų sprendimų 

skaičius

Lėšų dalis nuo bendro 

savivaldybės biudžeto, 

procentais, skirta 

reprezentacijai

vnt.
Atnaujintos kompiuterinės 

įrangos skaičius per metus

%

Įgyvendinto naštos mažinimo 

priemonių skaičius

Įgyvendinto naštos 

mažinimo priemonių 

skaičius

Projekto įgyvendinimo 

laipsnis
%

7.1.3.7

SB
Skirti 0,1 proc. savivaldybės 

biudžeto lėšų viešinimui

7 Savivaldybės valdymo programa
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Mato 

vnt.

Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas Vykdytojas2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m. 2021 m.

Matavimo rodiklis

Pavadinimas Aprašymas

2022 m.

SB

Kodas

7.1.5.2

Reprezentacinės išlaidos

Savivaldybės ir administracijos veiklos 

viešinimas

7.1.3.3

Atnaujinta savivaldybės administracijos 

kompiuterinė ir programinė  įranga,  GIS 

sistemos atnaujinimas ir palaikymas.

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto 

svetainėje

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos senų garažų griovimo ir 

naujų garažų statyba

2020-01-01 - 

2020-12-31

Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:

SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.1.7

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei 

priklausančius garažus, suprojektuoti naujus 

numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 

12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, 

vairuotojų poilsio kambarį.

Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.3

Administracinės naštos mažinimo 

programos įgyveninimas

7.1.3.1

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Kelmės rajono 

savivaldybėje

Projekto tikslas - pagerinti Kelmės rajono 

savivaldybėje teikiamų paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybę. Projekto metu planuojam 

įgyventinti šias veiklas:

- Savivaldybės administracijos veiklos procesų 

klientų aptarnavimo srityje optimizavimas ir 

kokybės vadybos sistemos įdiegimas.

- Vieningos gyventojų aptarnavimo sistemos 

sukūrimas, įdiegimas, taikant vieno langelio 

principą ir darbuotojų apmokymas.

- Teikiamų socialinių paslaugų organizavimo ir 

klientų aptarnavimo proceso tobulinimas ir 

optimizavimas bei darbuotojų apmokymas.

SB

7.1.2.3

Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų 

administracinės naštos mažinimo priemonių 

planas (pridedamas kaip priedas Nr. 1)

2020-01-01 - 

2022-12-31

Savivaldybės administracijos 

kompiuterių programinės įrangos ir 

techninės įrangos atnaujinimas

7.1.3.6

2020-01-01 - 

2022-12-31
7.1.3.2

Reprezentacinės išlaidos

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio 

(SEDR) tvarkymas

SEDR sudaromas ir atnaujinamas naudojant 

savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 

topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir 

inžinerinių tinklų planų (toliau – Planai) erdvinių 

objektų rinkinius, pateiktus derinti savivaldybei 

(toliau – suderinti erdvinių objektų duomenys).

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.2.5
Šeimos stiprinimo Kelmės rajono 

savivaldybėje prioritetai ir priemonės

7.1.5.3

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos 

finansavimas
84,3

301,3

21,0

7.1.5.1 SB
Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis, 

kanceliarinės ir transporto išlaidos.

Savivaldybės tarybos veiklos 

finansavimas

Savivaldybės administracijos padalinių darbo 

užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir 

kitos institucijos išlaikymo išlaidos.

Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokesčio 

fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos 

institucijos išlaikymo išlaidos

2020-01-01 - 

2022-12-31

Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:

9,0

228,0

9,0

21,0

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2020-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

kontrolės ir audito 

tarnyba

196,0

84,5

2020-01-01 - 

2022-12-31

0,18

70

Lėšų dalis nuo bendro 

savivaldybės biudžeto 
7,9

Eur./km

Įgyvendintos 

rekomendacijos

Savivaldybės administracijos padalinių 

veiklos finansavimas

0,18

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą
%175,0

175,0

18,0

118,0 18,0

0,0

vnt Parengtų planų skaičius

410

15

30

15

0,1

0,03

13

7,9

201,0
15

0,1

0,03

190,0

410

150

0,18

150

Atnaujintos 

kompiuterinės įrangos 

skaičius per metus

253,584,7

0,1

0,3

410

150

Lėšų dalis nuo bendro 

savivaldybės biudžeto, 

skirta veiklos viešinimui

Įgyvendintų rekomendacijų



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą. Projektavimo darbų 

atlikimas 0-10 proc. 

175,0
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Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas Vykdytojas2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m. 2021 m.

Matavimo rodiklis

Pavadinimas Aprašymas

2022 m.

Kodas

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos senų garažų griovimo ir 

naujų garažų statyba

2020-01-01 - 

2020-12-31
SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.1.7

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei 

priklausančius garažus, suprojektuoti naujus 

numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 

12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, 

vairuotojų poilsio kambarį.

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą
%175,0

SB Tytuvėnų seniūnija 20,0 22,0 22,0 64,0 293,1 223,0 240,0
Turto valdymo 

skyrius
Seniūnijos

SB
Pakražančio 

seniūnija
37,5 20,0 20,0 77,5 Vaida Ulvydienė

SB Kelmės seniūnija 44,1 48,0 52,0 144,1

SB Kražių seniūnija 36,6 39,0 40,0 115,6

SB Šaukėnų seniūnija 20,2 22,0 22,0 64,2

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
35,2 11,0 11,0 57,2

SB Liolių seniūnija 36,2 12,0 12,0 60,2

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
10,1 11,0 11,5 32,6

SB Užvenčio seniūnija 7,5 8,0 8,5 24,0

SB Kukečių seniūnija 9,9 20,0 30,0 59,9

SB Vaiguvos seniūnija 35,8 10,0 11,0 56,8

0 16 0 16 0 16 Finansų skyrius Finansų skyrius

Vida Sinkevičienė Vida Sinkevičienė

11 11 11 11 11 11
Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Dalia Miklovienė Dalia Miklovienė

0 0 0 0 0 Finansų skyrius Finansų skyrius

Vida Sinkevičienė Vida Sinkevičienė

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

0 75 0 75 0 75 Finansų skyrius Finansų skyrius

Vida Sinkevičienė Vida Sinkevičienė

26 26 26 26 26 26

Biudžetinių įstaigų 

apskaitos centras

Biudžetinių įstaigų 

apskaitos centras

Gražina Narkienė Gražina Narkienė

Finansų skyrius Finansų skyrius

Vida Sinkevičienė Vida Sinkevičienė

1200 1200 1200

Civilinės 

metrikacijos 

poskyris 

Civilinės 

metrikacijos 

poskyris 

Ramutė 

Simanauskienė

Ramutė 

Simanauskienė

SB 1,8 2,0 2,0 5,8 0 800 0 800 0 800

0 700 0 700 0 700

0 600 0 600 0 600

0 25 0 25 0 25

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros 

skyrius

Joana Miliauskienė Jurgita Reimerienė

0 15 0 17 0 17
Jaunimo reikalų 

koordinatorė

Jaunimo reikalų 

koordinatorė

Vaida Samušienė Vaida Samušienė

0,5
1200

339,2

0

4080,4

0

1,8
25

12 mėnesinis bruto sudaro 

Mero fondą

Procentinė dalis nuo viso 

biudžeto

Prašymų patenkinimo 

lygis

50,0

837,1

50,0

734,0

75,0

928,0

150,0

46,5

75,0

%

293,1

11

240,0

Dalia Žilinskytė      Dalia Žilinskytė      

Bendrasis 

priėmimo skyrius

Bendrasis 

priėmimo skyrius

75

700

0

1200

0

75

0

75

0

7.1.5.6 Mero fondas

7.1.5.7

Sveikinimai, suvenyrai, svečiai

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2399,2

225,0

SB
2020-01-01 - 

2022-12-31
15,5

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

SB

7.1.5

SB

7.1.6.1

Skyrius saugo likviduotų juridinių asmenų 

dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, 

garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, 

išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims 

pažymas, kopijas archyvinių dokumentų 

pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų 

tvarkymo  klausimais.

Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:

18,0

Įgyvendinama jaunimo politika ir atsižvelgiant i 

pagrindinius savivaldybės jaunimo politikos 

tikslus, siekiama suformuoti sąlygas formuotis 

intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei, 

padedama jaunimui integruotis i politinį, 

ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, rūpinantis 

jaunimo problemų sprendimu, žalingu įpročių ir 

nusikalstamumo prevencija. (Priemonė įeina į 

saugios savivaldybės koncepciją)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31
VB(SB)

7.1.6

Jaunimo teisių apsauga

7.1.6.3

VB(SB)

0,6

75,0

0,5

280,4

4166,0

15

1200

0,6

18,0 54,0

0,5

50,0

43,7 114,3

Duomenų teikimo skaičius

18,07.1.6.4

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.6.2

Valstybės perduota f-ja rinkti ir  teikti duomenis 

registrui

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Gyventojų registro tvarkymo ir 

duomenų valstybės registrui teikimas

Archyvinių dokumentų tvarkymas

7.1.5.10
Centralizuotos apskaitos paslaugų 

teikimas

Ugdymo ir kultūros įstaigų centralizuotas 

apskaitos tvarkymas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Biudžetinių įstaigų 

apskaitos centras
SB

VB(SB)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31
VB(SB)

7.1.5.8

Informacijos apie suteiktą paramą perdavimas 

nereikšmingos pagalbos registrui. Mokami 

atlyginimai asmenims, teikianties duomenis 

nereikšmingos pagalbos registrui.

Duomenų teikimas valstybės suteiktos 

pagalbos registrui

7.1.5.4

2020-01-01 - 

2022-12-31
7.1.5.5

Neplanuotų darbų iš administracijos 

direktoriaus rezervo lėšų vykdymas, 

administracijos direktoriaus rezervo lėšų 

paskirstymas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Paskolų grąžinimas laiku
Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir 

banko sudarytas sutartis nustatytais terminais
SB

2020-01-01 - 

2022-12-31

Seniūnijų veiklos finansavimas

Seniūnijoms skirto transporto išlaikymas, darbo 

užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos. Ryšių 

paslaugų ir spaudinių išlaidos. Kitos prekės - 

baldų, indų, radio imtuvų, kompiuterinių ir ryšio 

priemonių, organizacinės technikos įsigijimo 

išlaidos. Ilgailaikio materialiojo turto remontas, 

komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. 

Seniūnijos komunalinalinės paslaugos (šildymo, 

elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos 

išlaidos). Kapinių informacijos skaitmeninimo ir 

duomenų valdymo sistemos paslaugos 

administravimo mokestis.

tūkst. 

eur.

35,3

4141,5

35,3
vnt

vnt

Seniūnijų išlaikymo 

išlaidos

Neplanuotų darbų iš administracijos 

direktoriaus rezervo lėšų vykdymas

2020-01-01 - 

2022-12-31

15,5

828,1

Savivaldybė pagal sudarytas sutartis su banku 

moka palūkanas už suteiktas paskolas 

nustatytais terminais, palūkanų norma gali 

keistis, keičiantis palūkanų normoms

Palūkanų už paskolas mokėjimas

1,5

12387,9

308,4

600

Skaičiuojama, kiek apskaitos 

vienetų priimta per metus

Skaičiuojama, kiek prašymų 

patenkinta per metus
vnt

Palūkanų už paskolas 

mokėjimas

tūkst. 

eur.

800

Skaičiuojama, kiek perduota 

valstybės registrui  archyvinių 

civilinės būklės aktų įrašų per 

metus

Užregistruotų civilinės 

būklės aktų skaičius

vnt

Pavėluotų dienų skaičius nuo 

mokėjimo termino

Skaičiuojama, kiek prašymų 

patenkinta per metus

Skaičiuojama, kiek per metus 

sumokama palūkanų tūkst. 

Eur.

Aptarnaujamų įstaigų 

skaičius
vnt

Aptarnaujamų kultūros ir 

ugdymo  įstaigų skaičius

Vidutinis darbo 

užmokestis šalies ūkyje

vnt

223,0

%

Paskolų grąžinimas laiku

Skaičiuojama procentinė 

dalis nuo viso savivaldybės 

biudžeto

vnt

25

Priimtų saugoti 

dokumentų kiekis

Išnagrinėtų prašymų 

skaičius

Nurašytų dokumentų 

kiekis

vnt

Skaičiuojama, kiek apskaitos 

vienetų nurašyta per  metus

%

Organizacijose dalyvaujančio 

jaunimo skaičius ir bendras 

jaunimo skaičius (STT), 

išvedamas procentas

Duomenų teikimo 

skaičius
0,6

Aktyvaus jaunimo 

procentas

25

17

11 11

15,5

Skaičiuojama kiek išleidžiama 

iš viso seniūnijų išlaikymui



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą. Projektavimo darbų 

atlikimas 0-10 proc. 

175,0

7 Savivaldybės valdymo programa
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Mato 

vnt.

Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas Vykdytojas2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m. 2021 m.

Matavimo rodiklis

Pavadinimas Aprašymas

2022 m.

Kodas

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos senų garažų griovimo ir 

naujų garažų statyba

2020-01-01 - 

2020-12-31
SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.1.7

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei 

priklausančius garažus, suprojektuoti naujus 

numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 

12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, 

vairuotojų poilsio kambarį.

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą
%175,0

SB 13,8 14,4 15,0 43,2 50 50 50
Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius

VB(SB) 8,1 7,9 8,0 24,0
Ona Laima 

Gudzinevičiūtė

Ona Laima 

Gudzinevičiūtė

SB 30,4 30,9 31,0 92,3 1380 1380 1380

Civilinės 

metrikacijos 

poskyris 

Civilinės 

metrikacijos 

poskyris 

VB(SB) 25,4 26,0 26,0 77,4
Ramutė 

Simanauskienė

Ramutė 

Simanauskienė

VB(SB) Tytuvėnų seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3
9,9

9,9 9,9
Turto valdymo 

skyrius
Seniūnijos

VB(SB)
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
0,8 0,8 0,8 2,3 Vaida Ulvydienė

VB(SB) Kražių seniūnija 0,9 0,8 0,8 2,4

VB(SB) Šaukėnų seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB) Liolių seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB) Užvenčio seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB)
Kelmės apylinkių 

seniūnija
0,9 0,8 0,8 2,4

VB(SB) Vaiguvos seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB) Kelmės seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB)
Pakražančio 

seniūnija
0,8 0,8 0,8 2,3

VB(SB)
Kelmes rajono 

savivaldybė
1,3 0,8 0,8 2,8

VB(SB) Kukečių seniūnija 0,8 0,8 0,8 2,3

SB 16,3 18,0 18,0 52,3 700 700 700
Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius

VB(SB) 4,0 4,0 4,0 12,0 A. Baltrukas A. Baltrukas

1 1 1
Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius
1

Reda 

Žalandauskienė

Reda 

Žalandauskienė

SB 10,0 10,0 10,0 30,0 16 16 16 16 16 16

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros  

skyrius

Žemės ūkio ir 

kaimo plėtros  

skyrius

Joana Miliauskienė
Joana 

Miliauskienė

0 97,5 0 97,5 0 97,5 Seniūnijos

SB 161,5 161,5 161,5 484,5 11 11 11 11 11 11
Socialinės 

paramos skyrius

Socialinės 

paramos sk.vyr. 

VB(VBL) 117,2 117,2 117,2 351,6 Reda Každailienė
Laima 

Makauskienė

SB Tytuvėnų seniūnija 4,5 5,0 6,0 15,5 13 13 13 13 13 13 Seniūnijos

VB(SB)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

11,8 11,7 11,9 35,4

SB
Pakražančio 

seniūnija
3,0 3,2 3,5 9,7 10 10 10 10 10 10

SB Kražių seniūnija 3,6 4,0 4,5 12,1

SB Šaukėnų seniūnija 2,8 2,8 3,0 8,6

SB
Kelmės apylinkių 

seniūnija
2,8 3,0 3,5 9,3

SB Liolių seniūnija 4,0 4,1 4,2 12,3

VB(BDK)

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

0,0

SB
Tytuvėnų apylinkių 

seniūnija
3,6 4,6 4,8 13,0

SB Užvenčio seniūnija 9,0 0,0 0,0 9,0

SB Kukečių seniūnija 4,6 7,1 8,0 19,7

SB Vaiguvos seniūnija 3,1 4,0 5,0 12,1

50

1380

0

Seniūnijos išlaikomų 

automobilių, skirtų vykdyti 

Socialinės paramos ir 

paslaugų funkcijas

Skaičiuojama, kiek naujai 

sudaryta civilinės būklės aktų 

per metus

Socailinės paramos ir 

paslaugų funkcijų 

vykdymo finansavimas.

vnt.

vnt.

vnt.

15,0

Seniūnijos išlaikomų 

automobilių, skirtų 

vykdyti Socialinės 

paramos ir paslaugų 

funkcijas

Socialinės paramos ir 

paslaugų specialistų 

etatų skaičius

0,0

Žemės ūkio funkcijų vykdymo 

finansavimas

Kiekvienais metais LR Socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymu skiriamos valstybės 

biudžeto lėšos, išmokoms vaikams, tikslinėms 

kompensacijoms, socialinės reabilitacijos 

paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektams, būstams pritaikyti neįgaliesiems, 

administruoti. LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu skiriamos  valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, 

socialinėms išmokoms, socialinei paramai 

mokiniams, socialinėms paslaugoms 

administruoti.  LR sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu skiriamos lėšos, neveiksnių asmenų 

būklės peržiūrėjimui užtikrinti, 

administruotravimui ir Kelmės rajono 

Savivaldybės Tarybos sprendimais, 

administracijos direktoriaus įsakymais. 

2020-01-01 - 

2022-12-31

232,4 697,2232,42020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(SB)

0,0

7.1.6.12

7.1.6.13
Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų 

vykdymo finansavimas

Kontroliuojama, kaip vykdomi rajono tarybos 

sprendimai, mero potvarkiai, administracijos 

direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos. 

2020-01-01 - 

2022-12-31

Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) 

žemės ūkio funkcijų vykdymas

7.1.6.11

2020-01-01 - 

2022-12-31

7.1.6.7

Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių 

vykdymas. (Priemonė įeina į saugios 

savivaldybės koncepciją).

7.1.6.9

VB(TD)

Valstybinės kalbos vartojimo ir 

taisyklingumo kontrolės funkcijos 

atlikimas

8,8

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

VB(SB)Mobilizacijos administravimas
2020-01-01 - 

2022-12-31

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę 

pagalbą

LR Vyriausybės nutarimo vykdymas - Gyventojų 

registras

Civilinės būklės aktų registravimas

2020-01-01 - 

2022-12-31

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

7.1.6

Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės 

būklės aktų registracija

7.1.6.8

7.1.6.6

Seniūnijos lėšų dalis, skirta 

vykdyti funkciją

9,9 9,9

0

Valstybinėms (valstybės 

perduotoms savivaldybėms) 

žemės ūkio funkcijoms skirtų 

lėšų  apskaičiavimo metodika
0

0

0

0

Socialinės paramos ir 

seniūnijų specialistams 

socialiniam darbui skaičius.

Suteiktos pirminės teisinės 

pagalbos atvejai

9,1

700

0

0

Socialinės paramos ir 

paslaugų specialistų etatų 

skaičius

0

%

232,4

Seniūnijos lėšų dalis, 

skirta vykdyti funkciją
tūkst.

 vnt

Žemės ūkio specialistų 

etatų skaičius

Užregistruotų civilinės 

būklės aktų skaičius

vnt

38,8

50

1

700

50

1380
%

1380

Rengiamų teisės aktų ir 

kitų dokumentų 

tikrinimas, procentais

Vedama patikrintų 

dokumentų ir teisės aktų 

apskaita ir išvedamas 

procentas nuo bendro kiekio

Suteiktos pirminės 

teisinės pagalbos atvejai

Lėšų dalis, skirta vykdyti 

funkciją

15,0

Parengtas arba 

atnaujintas mobilizacijos 

planas

700

Parengtas arba atnaujintas 

mobilizacijos planas

tūkst.
Lėšų dalis, skirta vykdyti 

funkciją

1

vnt

0

0

0

0

0

0



2020 m. 2021 m. 2022 m. Suma Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje Pradžioje Pabaigoje

tūkst. Eur. tūkst. Eur. tūkst. Eur.  tūkst. Eur
Administracijos 

vnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 22 23

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą. Projektavimo darbų 

atlikimas 0-10 proc. 

175,0

7 Savivaldybės valdymo programa

Ti
ks

la
s

U
žd

av
in

ys

Priemonė
Planinis 

terminas

Fi
n

an
sa

vi
m

o
 

ša
lt

in
is

A
si

gn
av

im
ų

 

va
ld

yt
o

ja
s

Atsakingas

Mato 

vnt.

Savininkas

Rodiklio metodikaRodiklio pavadinimas Vykdytojas2020-01-01 - 

2022-12-31

2020 m. 2021 m.

Matavimo rodiklis

Pavadinimas Aprašymas

2022 m.

Kodas

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos senų garažų griovimo ir 

naujų garažų statyba

2020-01-01 - 

2020-12-31
SB

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

7.1.1.7

Planuojama nugriauti esamus savivaldybei 

priklausančius garažus, suprojektuoti naujus 

numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 

12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, 

vairuotojų poilsio kambarį.

Pasiruošimas įgyvendinti 

projektą
%175,0

30 30 30
Teisės ir personalo 

skyrius

Kelmės policijos 

komisariatas

30
Reda 

Žalandauskienė
R. Jagminnas

99,9 99,9 99.9
Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius

99.9
Reda 

Žalandauskienė

Reda 

Žalandauskienė

VB(SB) 658,0 724,0 796,4 2178,4 0 1 0 1 1
Teisės ir personalo 

skyrius

Priešgaisrinės 

saugos tarnyba
1

Reda 

Žalandauskienė
Artūras Kairys

100 100 100

100

0 0 0 0 0 0
Turto valdymo 

skyrius

Turto valdymo 

skyrius

Romas Balčiūnas Romas Balčiūnas

VB(VBL) 20,7 22,0 22,0 64,7

100 100 100

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė

Virginija 

Čerkauskienė

Virginija 

Čerkauskienė

Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius
Arūnas 

Kasparavičius

Arūnas 

Kasparavičius

Teisės ir personalo 

skyrius

Teisės ir personalo 

skyrius
Arūnas 

Kasparavičius

Arūnas 

Kasparavičius

SB 4997,8 4810,6 4792,8 14601,2

SB(KF)

SB(S) 51,3 52,0 52,0 155,3

SB(AA)

VB(TD) 8,9 10,0 3,0 21,9

VB(M)

VB(SB) 1044,2 1107,5 1184,2 3336,0

VB(LRV)

VB(VBL) 137,9 139,2 139,2 416,3

VB(VIP)

VB(ES)

VB(KPPP) 0 0 0 0

VB(BDK) 0,0 0,0 0,0 0,0

ESU 50,0 0,0 0,0 50,0

KT

PF

100

240,4

27,0

10,0

100

99,9

6171,3

1749,8

6119,3

1629,8

6290,1

Koordinuotų švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas

30,3

Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

VIP lėšos

VB(SB)

SB

7.1.6.17

Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos

Gaisrų gesinimas, pirminis žmonių ir turto 

gelbėjimo darbų vykdymas. (Priemonė įeina į 

saugios savivaldybės koncepciją).

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

2020-01-01 - 

2022-12-31

Valstybės perduota f-ja vykdyti civilinę saugą. 

(Priemonė įeina į saugios savivaldybės 

koncepciją).

7.1.6.14 Prevencinės akcijos, programos

Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas - iš viso:

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito 

valstybės turto valdymas, naudojimas ir 

disponavimas juo patikėjimo teise

Valstybės biudžeto lėšos

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

7.1.6

Bendrosios dotacijos kompensacija

Kitos lėšos

7.1.6.15

Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei) - iš viso:

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

2020-01-01 - 

2022-12-31

Priešgaisrinės 

saugos tarnyba
SB

7.1.6.16

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Civilinės saugos organizavimas

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Prevencinės tęstinės programos „Būk saugus“ 

vykdymas (Kelmės rajono policijos 

komisariatas). (Priemonė įeina į saugios 

savivaldybės koncepciją)

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui 

ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis 

atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar 

teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar 

sveikatos priežiūros paslaugos yra 

neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko 

gerovės. Koordinuotai teikiam paslaugų tikslas - 

sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, 

padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) 

kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, 

asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Paslaugos 

gavėjai - vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir 

asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2020-01-01 - 

2022-12-31

Valstybės biudžeto lėšos ES projektams

VB(SB)

Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus

Mokinio krepšelio lėšos

Valstybės spec. tikslinė dotacija

Priešgaisrinės saugos vykdymas

7.1.6.21

Kelmės rajono 

savivaldybės 

administracija

Savivaldybei priskirtos valstybinės 

žemės ir kito valstybės turto valdymas, 

naudojimas ir disponavimas juo 

patikėjimo teise

0,0

1853,9

30

99,9

100

10,3 10,0

23,0

vnt

218,5

0,0

vntRenginių skaičius

proc.

Prevencinių priemonių 

plano vykdymo 

procentas

73,0

0,0

23,0

162,6

proc.

Atnaujintų gaisrinių 

automobilių skaičius

621,5

Valstybinės žemės, gauta 

pasitikėjimo teise, kiekis

Priešgaisrinių darbų 

įvykdymo procentas

18580,7

Prevencinių priemonių plano 

vykdymo procentas

Skaičiuojami prevenciniai 

renginiai

100

1

000

Valstybinės žemės, gauta 

pasitikėjimo teise, kiekis

Atnaujintų gaisrinių 

automobilių skaičius

30

1

proc.

vnt

Priešgaisrinių darbų 

įvykdymo procentas

0,0

5233,5

100

Dalyvaujančių 

prevencinėje veikloje 

įstaigų įstaigų dalis

Skaičiuojama įstaigų, 

dalyvaujančių prevencinėje 

veikloje, dalis



tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo % tūkst. Eur. augimo %

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 20. 21.

2020 462,1 249,9 19,0 2,5 530,8 0,0 1 264,3

2021 465,0 0,6 143,2 -42,7 0,0 -100,0 0,0 -100,0 728,5 37,2 0,0 1 336,7 5,7

2022 445,0 -4,3 143,2 0,0 #DIV/0! 0,0 728,5 0,0 0,0 1 316,7 -1,5

2020 3 537,2 1 183,1 41,1 65,0 894,6 372,3 71,8 3 329,0 1 735,0 492,1 11 721,0

2021 3 385,6 -4,3 2 163,3 82,9 42,6 3,6 70,0 7,7 901,0 0,7 5,4 -98,5 49,1 1 757,0 -47,2 1 547,1 -10,8 28,1 -94,3 9 949,2 -15,1

2022 3 203,8 -5,4 2 291,1 5,9 43,7 2,6 70,0 0,0 901,0 0,0 1,2 -77,8 14,0 -71,5 2 455,0 39,7 1 364,3 -11,8 0,0 -100,0 10 344,1 4,0

2020 2 554,4 11,0 46,9 101,6 54,0 0,0 49,7 9,8 2 827,4

2021 3 297,3 29,1 11,0 0,0 47,2 0,6 102,7 1,1 560,1 937,2 0,0 676,0 1 260,2 9,9 1,0 4 704,2 66,4

2022 3 287,9 -0,3 0,0 -100,0 49,5 4,9 4,2 -95,9 649,9 16,0 0,0 544,8 -19,4 8,9 -10,1 4 545,2 -3,4

2020 5 381,2 0,0 438,1 976,0 0,0 0,0 6 366,8 25,0 441,5 13 628,6

2021 5 019,2 -6,7 0,0 451,1 3,0 1 018,2 4,3 0,0 0,0 #DIV/0! 6 380,8 0,2 30,0 215,1 -51,3 13 114,4 -3,8

2022 5 073,3 1,1 0,0 451,1 0,0 996,1 -2,2 0,0 0,0 #DIV/0! 6 391,8 0,2 30,0 155,0 -27,9 13 097,3 -0,1

2020 27,0 15,2 6,0 11,0 245,1 20,1 227,2 551,6

2021 44,0 63,0 3,1 6,0 0,0 11,0 0,0 245,0 0,0 3,1 92,9 405,1 -26,6

2022 37,0 -15,9 0,0 6,0 11,0 0,0 245,0 0,0 0,0 -100,0 115,8 24,7 414,8 2,4

2020 6 368,4 92,5 290,0 0,0 6 796,9 0,0 0,0 22,0 546,2 14 116,0

2021 6 407,6 0,6 52,5 -43,2 296,8 2,3 395,0 6 968,3 2,5 0,0 0,0 0,0 -100,0 464,7 -14,9 14 584,9 3,3

2022 6 594,2 2,9 0,0 298,7 0,7 0,0 -100,0 7 112,6 2,1 0,0 0,0 0,0 111,0 -76,1 14 116,5 -3,2

2020 4 997,8 0,0 51,3 1 044,2 0,0 137,9 50,0 6 281,2

2021 4 810,6 -3,7 0,0 52,0 1,4 1 107,5 6,1 0,0 139,2 0,9 0,0 6 109,3 -2,7

2022 4 792,8 -0,4 0,0 52,0 0,0 1 184,2 6,9 0,0 139,2 0,0 0,0 6 168,3 1,0

2020 23 328,1 1 551,7 873,4 76,0 6 796,9 3 261,5 0,0 0,0 6 950,0 0,0 141,4 3 329,0 3 580,4 501,9 0,0 50 390,3

2021 23 429,3 0,4 2 373,1 52,9 895,7 2,5 81,0 6,6 6 968,3 2,5 3 374,4 3,5 0,0 0,0 #DIV/0! 7 085,5 1,9 0,0 82,2 -41,9 1 757,0 -47,2 3 724,3 4,0 38,0 -92,4 0,0 49 808,8 -1,2

2022 23 434,0 0,0 2 434,3 2,6 901,0 0,6 81,0 0,0 7 112,6 2,1 3 330,5 -1,3 0,0 #DIV/0! 7 182,1 1,4 0,0 44,0 -46,5 2 455,0 39,7 3 019,4 -18,9 8,9 -76,6 0,0 50 002,8 0,4

Viso: 70 191,5 0,5 6 359,0 55,5 2 670,1 3,1 238,0 6,6 0,0 0,0 20 877,7 4,6 9 966,5 2,2 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! 21 217,6 3,3 0,0 0,0 267,6 -88,3 7 541,0 -7,5 10 324,1 -14,9 548,9 -169,0 0,0 0,0 150 201,9 -0,8

SUMA

V.
Sveikos visuomenės 

programa

VI. Švietimo veiklos programa

VII.
Savivaldybės valdymo 

programa

Kultūros ir sporto programa

IV.

VB(LRV) VB(VBL) VB(VIP)

I.
Ekonominės aplinkos ir 

investicijų programa

Išvystytos socialinės 

paslaugos

Infrastruktūros ir 

gyvenamosios aplinkos 

programa

III.

VB(M) VB(SB)

II.

SB SB(KF) SB(S) PF

Iš viso kiekvienais 

metais

VB(ES) VB(KPPP)SB(AA) VB(TD)

Kitos lėšos
Mokinio krepšelio 

lėšos

ESU KT

Valstybinių 

(perduotų 

savivaldybėms) 

funkcijų lėšos

Bendrosios dotacijos 

kompensacija

Lėšos, gautos pagal 

LRV nutarimus

Valstybės biudžeto 

lėšos
VIP lėšos

Valstybės biudžeto 

lėšos ES 

projektams

SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos Finansavimo šaltiniai

Nr. Pavadinimas Metai

Savivaldybės biudžeto 

lėšos

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

projektų 

kofinansavimui

Biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokos

Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialioji 

programa

Valstybės spec. 

tikslinė dotacija

Europos sąjungos, 

užsienio valstybių ir 

tarptautinių 

organizacijų lėšos

Suma

Kelių priežiūros ir 

plėtros programos 

lėšos

VB(BDK)

Savivaldybės 

privatizavimo fondo 

lėšos



Vizijos 

rodikliai

Rodiklio 

pavadinimas

Rodiklio metodika Mato vnt. 2020 m. 2021 m. 2022 m. Atsakingas už duomenų 

rinkimą (skyrius)

Turizmo reikmėms 

pritaikytos lankytinos 

vietos

Per metus pritaikytų turizmo reikmėms 

lankytinų vietų skaičius.

Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 1 1 1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius

Sutvarkytų ir pritaikytų viešiesiems 

poreikiams paveldo objektų procentas nuo 

visų reikiamų pritaikyti ir sutvarkyti 

viešiesiems poreikiams pritaikytų paveldo 

objektų (turi būti parengtas esamų objektų 

būklės įvertinimo ir potencialių objektų 

sąrašas). Šaltinis: Savivaldybė.

% 14 15 16 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius

Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams 

paveldo objektai per metus. Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. 1 1 1 Architektūros ir urbanistikos 

skyrius

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

gautas pajamas su einamais metais. Šaltinis: 

Savivaldybė.

% 15 15 16 Verslo ir informacijos centras

Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos 

suteikiant turizmo paslaugas per metus. 

Šaltinis: Savivaldybė.

tūkst.Eur. 21 22 23 Verslo ir informacijos centras

Lankytojų (turistų) rajone skaičiaus pokytis 

skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

lankytojų (turistų) skaičių) su einamais 

metais.

Šaltinis: Savivaldybė.

% 5 3 3 Verslo ir informacijos centras

Lankytojų (turistų) rajone skaičius. Šaltinis: 

TIC.

vnt. 35000 36000 37000 Verslo ir informacijos centras

Dalyvavimas 

parodose ir verslo 

misijose

Dalyvavimų parodose ir verslo misijose 

skaičius. Šaltinis: Savivaldybė

vnt. 4 5 5 Verslo ir informacijos centras

Santykis skaičiuojamas lyginant registruotų 

bedarbių skaičių su darbingo amžiaus 

gyventojų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Darbo birža.

% 14,1 13,1 12,5 Turto valdymo skyrius

Registruotų bedarbių skaičius. Šaltinis: 

Statistikos departamentas, Darbo birža.

vnt. 2300 2100 2000 Turto valdymo skyrius

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius. 

Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo 

birža.

vnt. 16300 16000 16000 Turto valdymo skyrius

Bendros darbo vietos Bendras darbo vietų skaičius. Šaltinis: Sodra vnt. 10800 10900 11000 Turto valdymo skyrius

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

tiesiogines užsienio investicijas su einamais 

metais. Šaltinis: Statistikos departamentas.

% 5 64 50 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Einamųjų metų tesioginės užsienio 

investicijos. Šaltinis: Statistikos 

departamentas.

Eur/ gyv. 16 25 50 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Veikiantys ūkio 

subjektai

Skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų 

(verslumo lygis) (metų pabaigoje). Šaltinis: 

Statistikos departamentas.

vnt. / 1000-

iui gyv.

28 29 30 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Materialinės užsienio 

investicijos

Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų, tenkančios vienam 

gyventojui. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė.

Eur/ gyv. 160 170 200 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Vidutinis mėnesinis 

bruto darbo 

užmokestis

Šaltinis: Statistikos departamentas. Eur. 710 750 800 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

registruotų stambių ūkininkų skaičių (virš 50 

ha) su einamųjų metų skaičiumi. Šaltinis: 

Savivaldybė.

% 1,4 1,4 1,4 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Einamųjų metų registruotų stambių ūkininkų 

(virš 50 ha) skaičius.

Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 365 370 375 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Ūkininkų ūkiai Ūkininkų ūkių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė. vnt 2600 2550 2500 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Kelmės r. patrauklus, natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje
St
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1.1. Išvystyta turizmo infrastruktūra

Sutvarkyti ir pritaikyti 

viešiesiems 

poreikiams paveldo 

objektai

Turizmo centrų ir 

muziejų gautos 

pajamos suteikiant 

turizmo paslaugas

Lankytojai (turistai) 

rajone

1.2. Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms

Registruotų bedarbių 

ir darbingo amžiaus 

gyventojų santykis

Tiesioginės užsienio 

investicijos

Stambūs ūkininkai



Įregistruotos žemės 

ūkio ir kaimo valdos

Įregistruotų žemės ūkio ir kaimo valdų 

skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.

vnt 5000 4800 4600 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Paraiškos 

tiesioginėms 

išmokoms už žemės 

ūkio naudmenų ir 

pasėlių plotus gauti

Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės 

ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, 

skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.

vnt 4000 3900 3800 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Deklaruotas žemės 

ūkio naudmenų ir 

pasėlių plotas

Šaltinis: Savivaldybė. ha 85000 85500 85500 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Vidutinis ūkio dydis Šaltinis: Savivaldybė. ha 21,2 21,9 22,5 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius
Ekologiniai ūkiai Ekologinių ūkių skaičius. Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. 38 38 38 Žemės ūkio ir kaimo plėtros 

skyrius

Renovuotų gyvenamųjų namų dalis 

skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai iki 

1993 m. statybos) Kelmės mieste. Šaltinis: 

Savivaldybė.

% 75 76 77 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Renovuotų gyvenamųjų namų skaičius per 

metus (namai iki 1993 m. statybos). Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. 2 2 2 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Viešųjų erdvių 

pritaikymas 

gyventojų poreikiams

Pritaikytų viešųjų erdvių skaičius per metus. 

Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 2 1 1 Strateginio planavimo ir 

projektų valdymo skyrius

Aplinkos oro kokybė Aplinkos oro kokybė (ribinių reikšmių 

viršijimas) skaičiuojama nuo bendro 

stebėjimo objektų skaičiaus. Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. - - - Turto valdymo skyrius

Nuotekų išvalymas Nuotekų išvalymas iki nuotekų tvarkymo 

reglamento nurodytų normų lygio 

skaičiuojamas nuo bendro namų ūkio 

skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.

% 98 98 98 Turto valdymo skyrius

Išrūšiuotos atliekos Išrūšiuotų atliekų kiekis nuo bendro atliekų 

kiekio. Šaltinis: Savivaldybė.

t 1800 2000 2300 Turto valdymo skyrius

Bendras miesto 

gatvių ilgis:

Bendras rajono vietinės reikšmės kelių ir 

gatvių ilgis. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė

km 2079 2079 2079 Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

• iš jų gatvių su 

danga dalis

Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

% 53 55 58 Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

• iš jų gatvių su 

pagerinta danga

Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

% 8,6 9,2 10 Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Žvyruotų miesto 

gatvių ilgis

Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

km 866 863 860 Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Nutiestų/ 

rekonstruotų kelių/ 

gatvių ilgis

Šaltinis:  Savivaldybė. km 2 3 3 Statybos ir infrastruktūros 

skyrius

Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, skaičiuojama 

nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. 

Šaltinis:  Savivaldybė.

% 4,1 4,2 4,4 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Lėšos, tenkančios kultūrai. Šaltinis:  

Savivaldybė.

tūkst.Eur. 1500 1600 1800 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Kultūros renginiai Kultūros renginių skaičius per metus. 

Šaltinis:  Savivaldybė.

vnt. 950 900 1000 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Pritrauktos paramos 

lėšos kultūrinei 

veiklai

Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai 

per metus. Šaltinis: Savivaldybė.

tūkst.Eur. 150 190 200 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

renginių dalyvių skaičių su einamų metų 

skaičiumi. Šaltinis: Savivaldybė.

% -2 2 2 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Einamųjų metų renginių dalyvių skaičius. 

Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 97500 100050 100000 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Rekonstruotos ir 

modernizuotos 

kultūros įstaigos

Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros 

įstaigų, skaičius per metus.

Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 2 2 2 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

2.3. Subalansuota susisiekimo infrastruktūra

2.1. Darni viešoji infrastruktūra

Renovuoti 

daugiaaukščiai 

gyvenamieji namai

2.2. Saugi ir švari aplinka

3.1. Sustiprintas rajono kultūros potencialas

Kultūrai skiriamų lėšų 

dalis

Renginių lankytojai



Dalyvavimas 

respublikiniuose ir 

regionioniuose 

konkursuose, 

festivaliuose

Dalyvauta respublikiniuose ir regionioniuose 

konkursuose, festivaliuose, skaičius. Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. 8 12 12 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Kolektyvų dalyvių procentas skaičiuojamas 

nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

% 4,3 4,4 4,4 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Kolektyvų dalyvių skaičiaus. Šaltinis: 

Statistikos departamentas, Savivaldybė.

vnt. 1230 1230 1230 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas 

skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų 

skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

% 4,7 6 7 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų 

skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas, 

Savivaldybė.

vnt. 1250 1250 1300 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Lėšų dalis, tenkanti sportui, skaičiuojama nuo 

rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis:  

Savivaldybė.

% 0,2 0,2 0,3 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Lėšos, tenkančios sportui. Šaltinis:  

Savivaldybė.

tūkst.Eur. 33 52 53 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Lėšų dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms, 

skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto 

biudžeto. Šaltinis:  Savivaldybė.

% 5,3 5,4 5,5 Socialinės paramos skyrius

Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos. 

Šaltinis:  Savivaldybė.

tūkst.Eur. 2002 2010 2020 Socialinės paramos skyrius

Asmenys (šeimos), 

kuriems reikalingas 

socialinis būstas

Asmenų (šeimų), kuriems reikalingas 

socialinis būstas, skaičius per metus. Šaltinis:  

Savivaldybė.

asm. 295 310 320 Turto valdymo skyrius

Gyventojai, kuriems 

suteiktos socialinės 

paslaugos

Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės 

paslaugos, skaičiuojama nuo bendro 

gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė.

% 4,9 5 5,1 Socialinės paramos skyrius

Senėjimas Pensinio amžiaus gyventojų dalis, kuri 

skaičiuojama nuo bendro gyventojų 

pasiskirstymo pagal amžių. Šaltinis: 

Statistikos departamentas

% 27 28 29 Socialinės paramos skyrius

Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė 

socialinė parama, skaičiuojama nuo bendro 

gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė.

% 30 30 31 Socialinės paramos skyrius

Gyventojai kuriems suteikta piniginė 

socialinė parama. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė.

asm. 7900 7800 7850 Socialinės paramos skyrius

Gyventojų 

sergamumo 

stabilizavimas

Skaičiuojama x/y*1000, kai x- susirgimai, 

užregistruoti ambulatorinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose, Y- vidutinis metinis  

atvejų sk./

1.000 gyv.

564 564 564 Savivaldybės gydytoja

Gydytojų skaičius Šaltinis: Statistikos departamentas. vnt./ 1.000 

gyv.

4 4 4 Savivaldybės gydytoja

Lovų skaičius 

ligoninėse

Šaltinis: Statistikos departamentas. vnt/ 10 

tūkst.gyv.

58 58 58 Savivaldybės gydytoja

Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų 

gyventojų skaičių su einamųjų metų 

skaičiumi. Šaltinis: Statistikos 

departamentas.

% 1% -1% -1% Savivaldybės gydytoja

Einamųjų metų gyventojų skaičius. Šaltinis: 

Statistikos departamentas.

asm. 26019 25800 25500 Savivaldybės gydytoja

Lėšų dalis, tenkanti švietimui, skaičiuojama 

nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. 

Šaltinis:  Savivaldybė.

% 36,2 36,5 37 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

IšTRINTI Lėšos, tenkančios švietimui. Šaltinis: 

Savivaldybė.

tūkst.Eur. 11000 11000 12000 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Mokinių skaičius 

klasėje

Vidutinis mokinių skaičius klasėje. Šaltinis: 

Savivaldybė.

vnt. 13,6 13,7 13,8 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Socialinėms 

paslaugoms skirtos 

lėšos

Gyventojai, kuriems 

suteikta piniginė 

socialinė parama

Kolektyvų dalyvių 

skaičius

3.2. Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu

Sportinėje veikloje 

dalyvaujančių 

skaičius

Sportui skiriamų 

lėšos

4.1. Išvystytos socialinės paslaugos

5.1. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos

Gyventojų skaičius

6.1. Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos

Švietimui skirtos 

lėšos



Pedagogui tenkantis 

mokinių skaičius

Vienam pedagogui vidutiniškai tenkantis 

mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 10 10 10 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Mokyklos nelankančių privalomo mokytis 

amžiaus mokinių dalis Šaltinis: Savivaldybė.

% 0,04 0,04 0,04 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

IŠTRINTIMokyklos nelankančių mokinių 

skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.

asm. Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Atnaujintų mokyklų dalis nuo reikalingų 

atnaujinimo mokyklų .

Šaltinis: Savivaldybė.

% 47,6 45 44,4 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Einamaisiais metais atnaujintų mokyklų 

skaičius . Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 1 1 1 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Švietimo įstaigos, 

dalyvaujančios 

projektinėje veikloje

Švietimo įstaigų, dalyvaujančių projektinėje 

veikloje, skaičius.

Šaltinis: Svivaldybė.

vnt. 21 20 18 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime dalyvavusių  10 klasės mokinių 

dalis, lyginant su baigusiaisiais: Šaltinis: 

Statistikos departamentas.

% 96 96,2 96,5 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

IŠTRINTI Nors vieno dalyko pasiekimai 

įvertinti  9-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos 

departamentas.

% 13,1 13 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Sėkmingai valstybinius brandos egzaminus 

išlaikiusių abiturientų dalis, lyginant su 

bendru abiturientų skaičiumi. Šaltinis: 

Statistikos departamentas.

% 95,0 95,5 96,0 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

IŠTRINTI Nors vienas VBE įvertintas 86-100 

balų. Šaltinis: Statistikos departamentas.

% 55 55 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius
Mokyklų 

aprūpinimas IT 

priemonėmis

Skaičiuojama, kiek 100 mokinių tenka IT 

priemonių. Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 33 33,5 34 Švietimo, kultūros ir sporto 

skyrius

Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių 

organizacijų procentas nuo visų registruotų. 

Šaltinis: Savivaldybė.

% 25 25 25 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių 

organizacijų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.

vnt. 16 15 15 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Lėšos, tenkančios jaunimo veiklai. Šaltinis: 

Savivaldybė.

% 11 12 15 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Lėšų dalis, tenkanti jaunimo veiklai, 

skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto 

biudžeto. Šaltinis:  Savivaldybė.

tūkst.Eur. 11 11 11 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose 

procentas nuo viso jaunimo rajone skaičiaus. 

Šaltinis:  Savivaldybė, Statistikos 

Departamentas.

% 16 15 15 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose 

skaičius. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos 

Departamentas.

asm. 680 600 600 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Jaunimo projektinės 

veiklos lėšos

Jaunimo projektinės veiklos lėšos per metus. 

Šaltinis:  Savivaldybė.

tūkst.Eur. 5 5 8 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Su jaunimo veikla 

susiję projektai

Projektų, susijusių su jaunimo veikla, skaičius 

(NVO, bendruomenės).

Šaltinis: Savivaldybė

vnt. 12 14 15 Jaunimo reikalų 

koordinatorius

Savivaldybės veiklos 

reitingas

Savivaldybės veiklos reitingas. Šaltinis: 

„Lietuvos laisvosios rinkos institutas“.

indeksas 48 45 40 Bendrasis priėmimo skyrius

Savaldybės veiklos 

įvertinimas iš išorės

Išorės įvertinimo ženklai - apdovanojimai, 

pasiekimai, nominacijos ir etc. Skaičiuojamas 

jų bendras skaičius. Šaltinis: Savivaldybė

vnt. 6 7 7 Bendrasis priėmimo skyrius

Įgyvendinami ir 

įgyvendinti 

Savivaldybės 

projektai

Įgyvendinamų ir įgyvendintų Savivaldybės 

projektų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė

vnt. 13 9 7 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Per projektus 

pritrauktos ES lėšos

Per projektus pritrauktų ES lėšų suma. 

Šaltinis: Savivaldybė

tūkst.Eur. 3580 3724 3019 Strateginio planavimo ir 

investicijų skyrius

Administracijos 

darbuotojų etatai

Užimtų etatų ir gyventojų skaičiaus santykis, 

vertina asmenų aptarnavimo efektyvumą, t.y. 

kiek vienam pilnam etatui potencialiai tenka 

aptarnauti gyventojų, juos vertinant kaip 

paslaugų vartotojus. Šaltinis: Statistikos 

departamentas, Savivaldybė.

vnt/ 1.000 

gyv.

7 7 7 Teisės ir personalo skyrius

Mokyklos 

nelankantys mokiniai

Atnaujintų mokyklų 

dalis

7.1. Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas

6.2. Patraukli veikla jaunimo saviraiškai

Aktyvios jaunimo 

organizacijos

Jaunimo veiklai 

skirtos lėšos

Jaunimas 

dalyvaujantis 

saviraiškos veiklose

Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimo rezultatai

Valstybinių brandos 

egzaminų rezultatai



Savivaldybės 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas

Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės 

darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos 

valandos. Šaltinis: Savivaldybė

val./ etatui 44 50 50 Teisės ir personalo skyrius

Seimo kontrolierių 

įstaigai pateikti 

pagrįsti skundai

Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti 

skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. 

Šaltinis: Savivaldybė

vnt/ 1.000 

gyv.

0,2 0,1 0,1 Bendrasis priėmimo skyrius

Vyriausybės atstovo 

motyvuoti teikimai ir 

reikalavimai Tarybai/ 

Administracijai

Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir 

reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius 

tūkstančiui gyventojų. Šaltinis: Savivaldybė

vnt/ 1.000 

gyv.

0,1 0,1 0,1 Bendrasis priėmimo skyrius



 Kelmės rajono savivaldybės 

2020–2022 metų strateginio  

veiklos plano  

1 priedas 

 

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO 2020–2022 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas 

 

Įvykdymo terminas 
Atsakingi 

vykdytojai 

1.  Organizuoti administracinės naštos nustatymą 

ir įvertinimą pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintas metodikas. 

Nuolat   Centralizuoto 

savivaldybės 

vidaus audito 

skyrius 

2.  Pakeisti biudžeto lėšų naudojimo sutarčių 

ataskaitų teikimo reikalavimus, siekiant 

atsisakyti reikalavimo teikti ataskaitas su 

originaliais parašais, bei nustatyti, kad 

ketvirtinės, metinės ataskaitos gali būti 

teikiamos skenuotos elektroniniu būdu.  

2020 m.  

II ketvirtis  

Padaliniai, 

atsakingi už 

biudžeto lėšų 

naudojimo 

sutartis  

3.  Pakeisti Kelmės rajono savivaldybės gaunamų 

sąskaitų gavimo ir vizavimo procedūras, 

pereinant prie elektroninių sąskaitų valdymo 

sistemos E. sąskaita, įgalinančios tiekėjus 

atsisakyti popierinių sąskaitų ir lydimųjų 

dokumentų (aktų), bei teikti šiuos dokumentus 

elektroniniu būdu (vizuoti ir apmokėti). 

2019 m.  

IV ketvirtis 

Padaliniai, 

gaunantys 

sąskaitas už 

priemonių, 

numatytų 

strateginiame 

plane, 

vykdymą.  

4.  Apskaitos registrus (balansinių sąskaitų 

istorijas, trumpalaikio ir ilgalaikio turto 

apyvartos žiniaraščius) formuoti, saugoti bei 

teikti apskaitos dokumentų informacijos 

naudotojams skaitmeninėje laikmenoje. 

2020 m.  

I ketvirtis 

Apskaitos 

skyrius  

5.  Finansų kontrolei vykdyti informaciją apie 

Administracijos veiklos plane numatytoms 

programoms skirtų asignavimų panaudojimą, 

skolas tiekėjams ir kitą informaciją programų 

vykdytojams teikti elektroniniu paštu, 

atsisakant spausdintų ataskaitų pateikimo.  

2020 m. 

II ketvirtis 

Apskaitos 

skyrius  

6.  Pritaikyti DVS „Kontora“ kvalifikuotam 

elektroniniam parašui naudoti. 

2020 m.  

I ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

7.  Pakeisti Savivaldybės teikiamų administracinių 

paslaugų informacinio pobūdžio aprašymus, 

pateikti išsamią informaciją konkrečių veiksmų 

informaciniams įsipareigojimams vykdyti, 

atsisakyti gyventojams neaktualių paslaugų 

aprašymų laukų.  

2020 metų  

I ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

8.  Atnaujinti Kelmės rajono žemėlapį ir pritaikyti 

jį naudoti mobiliaisiais įrenginiais. 

2021 m.  

IV ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 
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9.  Tobulinti Savivaldybės interneto svetainės 

e. demokratijos e. konsultavimo modulį. 

2022 m. 

II ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

10.  Į elektroninę erdvę ne mažesniu kaip dvipusės 

sąveikos lygiu perkelti informaciją apie 

Savivaldybės teikiamas administracines 

paslaugas. 

2020 m.  

III ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

11.  Savivaldybės administracijos rengiamus teisės 

aktų projektus derinti, vizuoti elektronine 

forma. 

2020 m. 

I ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

12.  Atsisakyti spausdintų dokumentų teikimo 

Savivaldybės administracijos padaliniams, 

savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir UAB 

įmonėms, pakeičiant perdavimu DVS 

„Kontora“ ir siuntimu elektroniniu paštu. 

Nuolat Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

13.  Savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų 

registre (TAR) ir (ar) Teisės aktų informacinėje 

sistemoje (TAIS). 

Nuolat Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

14.  Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos iki 2020 m. 

rugpjūčio 15 d. ir vėliau kas dvejus metus 

pateikia informaciją apie darbo užmokestį.   

2020 m. 

III ketvirtis  

Teisės ir 

personalo 

skyrius  

15.  Atsisakyti popierinių Pažymų dėl finansavimo 

sumų. Duomenis teikti biudžeto programoje. 

2020 m.  

IV ketvirtis  

Finansų skyrius 

16.  Nustatyti, kad Savivaldybės padalinių 

susirašinėjimo su Savivaldybės vadovais, 

Savivaldybės administracijos vadovais ir su 

kitais padaliniais dokumentuose rezoliucijos, 

derinimo, vizavimo, pasirašymo ir 

susipažinimo procedūros, jei kiti teisės aktai 

nenustato kitaip, atliktos DVS „Kontora“, 

prilyginamos parašo rekvizitui ir turi minėtų 

procedūrų teisinę galią, bei atsisakyti tokių 

dokumentų popierinio varianto.  

2020–2022 m.  

I ketvirtis 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

17.  Peržiūrėti, reikalui esant – atnaujinti posėdžių 

garso įrašų, kurie laikomi posėdžio protokolu, 

darymo ir saugojimo tvarką.  

2020–2022 m.  

 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

18.  Sudaryti papildomą galimybę pareiškėjams 

teikti paraiškas Kultūros projektų finansavimo 

konkursui elektroniniu būdu. Jei paraiška 

teikiama popierine forma, atsisakyti 

reikalavimo teikti paraiškos kopiją. 

2020–2020 m. 

 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius 

19.  Sudaryti galimybę Kelmės rajono visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių projektų finansavimo konkursui 

paraiškas pildyti ir Savivaldybės gydytojui 

pateikti elektroniniu būdu.  

2020–2022 m. 

 

Savivaldybės 

gydytojas 

20.  Sudaryti galimybę prašymus dėl vaikų 

priėmimo į švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo 

programas, pateikti elektroniniu būdu.  

2020–2022 m. 

 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius  

21.  Sudaryti galimybę asmenims gauti viešojo 

nuomos konkurso sąlygas ir dokumentus 

2020–2022 m. 

 

Turto valdymo 

skyrius 
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elektroniniu būdu. 

22.  Kelmės rajono savivaldybei priklausantį 

nekilnojamąjį, kilnojamąjį, nurašytą turtą 

parduoti, akcijas privatizuoti elektroninio 

aukciono būdu. 

2020–2022 m. 

 

Turto valdymo 

skyrius 

23.  Savivaldybės tarybos veiklos ataskaitoje 

nurodyti praėjusio ataskaitinio laikotarpio 

administracinės naštos mažinimo priemonių 

plano įvykdymo rezultatus 

2020–2022 m.  

I ketvirtis 

 

Bendrasis 

priėmimo 

skyrius 

24.  Vertinti administracinės naštos priemonių 

plano vykdymą 

2020–2022 m.  

I, III ketvirčiai 

Centralizuoto 

savivaldybės 

vidaus audito 

skyrius 

25.  Parengti Kelmės rajono savivaldybės 

administracinės naštos mažinimo priemonių 

plano 2023–2025 metų projektą 

2023 m. I ketvirtis Teisės ir 

personalo 

skyrius 

 

______________________________ 



Kelmės rajono savivaldybės  

2020–2022 metų strateginio  

veiklos plano  

2 priedas 

 

ŠEIMOS STIPRINIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PRIORITETAI IR PRIEMONĖS 

 

Nr. Šeimos stiprinimo 

prioritetai 

Uždaviniai Priemonės Vertinimo 

rodikliai 

Terminas Atsakingi vykdytojai 

1. Kelmės rajono 

savivaldybės gyventojų, 

nevyriausybinių 

organizacijų ir 

bendruomenių 

aktyvinimas spręsti rajone 

kylančias socialines 

problemas. 

Stiprinti 

nevyriausybinių 

organizacijų ir 

vietos 

bendruomenių 

iniciatyvą. 

 

1. Bendradarbiavimas 

su NVO ir vietos 

bendruomenėmis 

rengiant socialines 

programas, projektus; 

 

2. Informacijos apie 

NVO ir vietos 

bendruomenių veiklą 

kaupimas ir 

skleidimas 

savivaldybės 

interneto puslapyje. 

 

Padidėjęs 

prevencinių 

renginių skaičius 

NVO ir 

bendruomenėse. 

 

 

Didesnis šeimų 

įsitraukimas į 

bendruomenes ir 

NVO. 

Nuolat  Savivaldybės 

administracijos 

skyriai, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė 

Stiprinti 

bendruomenės 

dalyvavimą 

sprendžiant 

socialines 

problemas. 

 

1. Socialinės 

informacijos sklaidos 

organizavimas; 

 

2. Savanoriškos 

veiklos skatinimas. 
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2. Mažinti alkoholio 

vartojimą šeimose, skatinti 

sveiką gyvenseną. 

Šviesti vaikus ir 

tėvus, siekiant 

sumažinti tabako ir 

alkoholio 

vartojimą.  

Tęstinių alkoholio ir 

narkotikų vartojimo 

mažinimo sveikatos 

programų vykdymas. 

Sumažėjęs smurto 

šeimoje atvejų 

skaičius. 

Sumažėjęs I ir II 

grėsmės dėl 

girtavimo lygių 

šeimose skaičius. 

Nuolat Seniūnijos 

Seniūnijose 

organizuojami 

prevenciniai renginiai 

vaikams ir tėvams 

apie sveiką 

gyvenseną. 

3. Šeimų švietimas, naujų 

paslaugų plėtra ir jų 

prieinamumo 

užtikrinimas.  

 

Pristatyti rajono 

gyventojams 

priimtus įstatymus, 

susijusius su šeimų 

funkcionavimu, 

aptarti įstatymų 

taikymą. 

 

1. Informuoti 

gyventojus per 

spaudos leidinius; 

 

2. Šviesti tėvus 

ugdymo įstaigose. 

 

Tėvai atsakingiau 

rūpinsis vaikais, 

tenkins jų 

poreikius, bus 

gaunama mažiau 

pranešimų apie 

vaiko teisių 

pažeidimus 

šeimose.  

 

 

Visos šeimos, 

kurioms reikalinga 

pagalba, gaus jų 

poreikius 

atitinkančias 

paslaugas. 

 

 

Paslaugos šeimoms 

bus teikiamos 

arčiau šeimos 

gyvenamosios 

vietos.  

2020, 2021 m. 

 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos, Socialinės 

paramos skyrius, 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

Sudaryti galimybes 

šeimoms kuo 

arčiau 

gyvenamosios 

vietos (seniūnijoje) 

gauti būtiną 

pagalbą, 

padedančią joms 

spręsti iškylančias 

problemas, kurti 

saugią, sveiką ir 

darnią aplinką savo 

šeimose. 

 

1. Organizuoti 

pozityvios tėvystės 

mokymus 

seniūnijose; 

2. Skatinti pagalbos 

sau grupių 

atsiradimą; 

3. Stiprinti šeimos 

narių sveikatą, ypač 

daug dėmesio 

skiriant sveikai 

gyvensenai; 

4. Sudaryti galimybę 

sutuoktiniams 

pasinaudoti 

taikinamojo 
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tarpininkavimo 

(mediacijos) 

paslaugomis, 

sprendžiant kilusius 

ginčus dėl vaikų ar 

santuokos nutraukimo; 

5. Sudaryti sąlygas 

gauti transporto 

organizavimo 

paslaugą vaikus 

auginančioms 

šeimoms, kurios 

gyvena atokiau nuo 

paslaugos teikimo 

vietos ir neturi 

galimybių naudotis 

viešuoju transportu 

(viešojo transporto 

nėra arba jis 

neužtikrina, kad 

paslaugų gavėjas 

atvyktų laiku į 

paslaugų teikimo 

vietą); 

6. Teikti šeimoms 

pedagoginio 

informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugas; 

7. Teikti 

psichologinį 

konsultavimą 

namuose tėvams, kai 

jiems nepakanka 

žinių, gebėjimų 
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ugdymo, reikalinga 

aktyvi priežiūra. 

 

  Tėvams suteikti 

žinių ir ugdyti 

įgūdžius 

atpažįstant 

pagrindinius vaikų 

sveikatos būklės 

fizinių ir funkcinių 

rodiklių pokyčius. 

1. Suteikti žinių ir 

formuoti tėvų 

įgūdžius apie vaikų 

sveiko gyvenimo 

būdo propagavimą, 

tinkamos ir 

subalansuotos 

mitybos užtikrinimą 

bei fizinio aktyvumo 

skatinimą;  

2. Suteikti žinių bei 

lavinti tėvų, 

auginančių fizinę 

negalią turintį vaiką, 

gebėjimus fizinio 

aktyvumo 

(mankštos, 

masažavimosi ir 

kitose fizinio 

aktyvumo veiklos) 

srityse. 

Gerės neįgalių 

vaikų gyvenimo 

kokybė, sveikatos 

rodikliai. 

2020 m. Savivaldybės 

gydytoja, seniūnijos,  

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

  Formuoti teigiamą 

visuomenės 

požiūrį į šeimą, 

puoselėti šeimos 

vertybes. 

Propaguoti šeimos 

vertybes, pasitelkiant 

visuomenės 

informavimo 

priemones, renginių 

metu ar kitais būdais. 

 

Šeimos bus 

darnesnės, gerės 

tarpasmeniniai 

santykiai. 

Nuolat Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos, Socialinės 

paramos skyrius, 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

4. Tinkamo tėvų, globėjų 

(rūpintojų), institucijų, 

nevyriausybinių 

organizacijų atsakomybės 

Bendradarbiauti su 

tėvais, globėjais 

(rūpintojais) 

1. Supažindinti 

šeimas, kaip veikia 

vaiko teisių apsauga, 

su tėvų teisėmis ir 

Tėvai, globėjai 

(rūpintojai) bus 

motyvuoti spręsti 

šeimos problemas, 

Nuolat Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos, Socialinės 
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už vaiko teisių apsaugą 

supratimo bei pagalbos 

teikimo skatinimas. 

 

įgyvendinant vaiko 

teisių apsaugą. 

 

pareigomis, su 

Kelmės rajone 

teikiama pagalba; 

2. Teikti 

socioedukacinę 

pagalbą šeimai, 

skatinančią jos pačios 

motyvaciją ir 

atsakomybę, 

padedančią įveikti 

socialinę atskirtį; 

2. Užtikrinti paramą 

ir pagalbą šeimai, 

patekusiai į kritinę 

situaciją; 

3. Užtikrinti tėvų, 

globėjų (rūpintojų) 

atsakomybės už 

vaikų teisių apsaugą 

tinkamą 

įgyvendinimą; 

4. Skatinti tėvus, 

globėjus (rūpintojus) 

laisvalaikį leisti 

drauge su vaikais. 

 

gerinti 

tarpasmeninius 

santykius.  

 

Tėvai, globėjai 

(rūpintojai) daugiau 

laiko praleis su 

vaikais.  

paramos skyrius, 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 

  Stiprinti 

tarpžinybinį 

bendradarbiavimą. 

 

1. Bendradarbiauti su 

institucijomis bei 

įstaigomis, 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

susijusiomis su vaiko 

gerove, bei skatinti 

vietos bendruomenę 

bendradarbiauti; 

Didės šeimų 

aktyvumas 

dalyvauti įvairiuose 

renginiuose. 

  

Nuolat Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos 
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2. Teikti informaciją 

apie institucijų, 

įstaigų, 

nevyriausybinių 

organizacijų ir vietos 

bendruomenės 

bendradarbiavimą; 

3. Skatinti 

bendruomenes 

organizuoti 

šviečiamąją veiklą, 

renginius vaikams ir 

tėvams, rinkti 

aktyviausią 

bendruomenę ir ją 

apdovanoti. 

 

  Efektyvinti vaiko 

apsaugos nuo 

smurto ir kitų 

nusikaltimų 

prevenciją. 

1. Stiprinti 

destruktyvaus šeimos 

narių elgesio – 

girtavimo, smurto, 

prievartos – 

užkardymą ir 

prevenciją; 

2. Užtikrinti smurto 

prieš vaikus 

mažinimo prevenciją; 

3. Sukurti 

veiksmingą pagalbą 

vaikams, 

nukentėjusiems nuo 

smurto, jų šeimoms ir 

vaikams 

smurtautojams; 

4. Pateikti vaikams, 

tėvams, globėjams 

Mažės smurto prieš 

vaikus atvejų 

skaičius.  

 

Nukentėję vaikai 

nuo smurto gaus 

reikalingą pagalbą. 

 

 

Mažiau vaikų patirs 

nelaimingų 

atsitikimų šeimose.  

Nuolat Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos, Socialinės 

paramos skyrius, 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius 
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(rūpintojams) ir su 

vaiko gerove 

susijusiems 

asmenims tinkamą ir 

laiku informaciją dėl 

išorinių priežasčių, 

lemiančių vaikų 

mirtingumą. 

5. Vaikų, tėvų, globėjų 

(rūpintojų) užimtumo 

didinimas, ypač 

kaimiškose vietovėse. 

Bendradarbiauti su 

NVO sektoriumi, 

ypač su 

seniūnijose 

esančiomis 

bendruomenėmis, 

sprendžiant vaikų 

ir tėvų laisvalaikio 

problemas. 

Kartą per ketvirtį 

organizuoti su 

vaikais ir tėvais 

dirbančių 

organizacijų 

susirinkimus 

seniūnijose. 

Didės vaikams, 

tėvams, globėjams 

(rūpintojams) 

užsiėmimų 

įvairovė. 

 

Mažės vaikų 

nusikalstamumas. 

Nuolat Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorė, 

seniūnijos 

___________________ 


