PRITARTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T-38

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS
2015 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių
veiklos ataskaita savivaldybės tarybai ir merui pateikiama vykdant Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 9 punkto nuostatas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijos nurodytos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme, kuriame reglamentuojama, kad savivaldybės administracijos direktorius:
1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimų
įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali
kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės
administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į
struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos
klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių ir savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina
savivaldybės administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už
vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus
piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir
finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos
įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7) koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal
įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo
funkcijas;
8) organizuoja savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, mokymą;
9) reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir savivaldybės administracijos veiklą teikdamas
veiklos ataskaitas savivaldybės tarybai ir merui;
10) reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja
savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
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11) teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje;
12) tvirtina detaliuosius planus ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai
priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
13) teikia tvirtinti savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių
bendruosius planus;
14) įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių
bendrųjų planų, detaliųjų planų ir savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų
vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;
15) įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir
tvirtina juos;
16) organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės
planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitoje pateikiami 2015 metų veiklos
rezultatai, kaip užtikrinamas įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir Savivaldybės tarybos sprendimų bei
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos teikiamų rekomendacijų įgyvendinimas Savivaldybės
teritorijoje, kaip koordinuojamas ir kontroliuojamas viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbas ir kt.
Kelmės rajono savivaldybės administracija teikia prioritetą smulkiajam ir vidutiniam verslui,
siekia pritraukti investicijų, mažinti socialinę atskirtį, rūpinasi kitais rajono bendruomenei aktualiais
projektais.
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė yra dalininkų atstovė šių įstaigų:
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras. Taip pat yra Kelmės rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos pirmininkė,
Strateginio planavimo darbo grupės pirmininkė, Smulkaus ir vidutinio verslo komisijos pirmininkė,
įvairių kitų komisijų narė, stebėtojų tarybų prie VšĮ Kelmės ligoninės ir VšĮ Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centro narė. Direktorė koordinuoja projektų veiklą ir atsako už projektų
įgyvendinimą, sprendžia įvairias su projektais susijusias problemas, reguliariai dalyvauja Kelmės rajono
savivaldybės administracijos Investicijų grupės posėdžiuose.

RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ,
PRIIMTŲ 2015 M., ANALIZĖ
2015 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius iš viso priėmė 2 355 įsakymus, iš
jų:

1 455 veiklos organizavimo klausimais (iš jų 5 norminiai teisės aktai);

332 personalo klausimais (darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo, priemokų
mokėjimas, skatinimas, atostogos vaikui prižiūrėti, praktikos atlikimas),

568 atostogų, komandiruočių klausimais.
2015 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus 1 455 įsakymus veiklos organizavimo
klausimais galima suskirstyti į 8 grupes (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).
1 lentelė. Administracijos direktoriaus įsakymai
Priimto įsakymo tema, sprendžiami klausimai
Priimtų Procentas
įsakymų nuo bendro
skaičius skaičiaus
Socialinė parama. Laikinosios globos ir rūpybos nustatymas ir
138
10,2
panaikinimas, asmenų apgyvendinimas globos namuose, socialinės
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rizikos šeimų apskaita, minimalios priežiūros skyrimas, vienkartinių
pašalpų ir stipendijų skyrimas, lėšų dydžio mokinių nemokamam
maitinimui nustatymas
Kraštotvarka, paveldosauga, statyba. Žemės naudojimo sąlygų
nustatymas, jų keitimas, sklypų ribų nustatymas, adresų suteikimas,
detaliųjų planų rengimas, projektavimo sąlygų sąvado rengimas,
teritorijų tvarkymas, užsakovo ir techninės priežiūros funkcijų
pavedimas, techninio projekto ir bendrųjų statinio rodiklių tvirtinimas

181

12,4

Finansai. Biudžeto lėšų pakeitimas, perkėlimas, išlaidų perdavimas,
įvairių programų lėšų panaudojimas, sąskaitų apmokėjimas, lėšų
skyrimas patalpų remontui ir inventorizacijai atlikti, įvairiems
renginiams organizuoti, priemonėms įsigyti, finansinės paramos
skyrimas, žemės nuomos mokestis, įmonių steigimo išlaidų
kompensavimas, finansinių atskaitomybių tvirtinimas, kelių priežiūros
lėšos, literatūrinės premijos išmokėjimas, lėšų skyrimas leidinių
prenumeratai, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų
skyrimas, apmokėjimas už kursus, transporto išlaidų padidinimas, kuro
išlaidų kompensavimas

283

19,4

Administracijos, savivaldybės įmonių ir įstaigų veikla. Etatų,
struktūrų, sąrašų tvirtinimas, įgaliojimų suteikimas, atstovų
delegavimas, atsakingų asmenų skyrimas, laikinųjų komisijų
sudarymas, apdovanojimas padėkos raštais, civilinės saugos ir
ekologijos klausimai, pirkimo procedūrų nutraukimas ir sustabdymas,
pretenzijų nagrinėjimas, įsakymų pakeitimai, patikslinimai ir
panaikinimai, projektų koordinavimas, mokymai, valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimas, archyvo klausimai, rašytinės
rekomendacijos

311

21,3

Tvarkų, programų, grafikų, limitų tvirtinimas. Tvarkų, aprašų,
planų, programų, sąrašų tvirtinimas, telefoninių pokalbių ir automobilių
ridų limitų nustatymas, kuro normų automobiliams nustatymas,
licencijų ir leidimų išdavimas, profilaktinės-apsauginės priemonės
kovai su pasiutligę, darbo, atostogų grafikų tvirtinimas, autobusų
maršrutų nustatymas ir panaikinimas, pareigybių aprašymai, įstaigų
einamųjų metų veiklos užduočių projektų tvirtinimas, išvados dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, leidimas naudoti
tarnybinį transportą, rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planai
Butai. Butų gavimo eilių nustatymas, gyvenamųjų patalpų suteikimas,
nuoma, privatizavimas, atleidimas nuo patalpų nuomos, lengvatinių
paskolų suteikimas butams įsigyti, daugiabučių namų administravimas,
kūrenimo sezono klausimai
Turtas. Turto perdavimas, priėmimas, priskyrimas, nurašymas,
nuosavybės atkūrimas į buvusį turtą, leidimai išnuomoti ar parduoti
turtą, leidinių realizavimas
Švietimas. Metinės mokyklų veiklos programos, strateginiai, ugdymo
planai, egzaminų centrų steigimas, švietimo stebėsena, geriausio
abituriento vardo suteikimas, klasių komplektavimas, įkainių už
brandos egzaminų vykdymą tvirtinimas, mokinio pažymėjimo blankų
išdavimas, švietimo įstaigų darbuotojų užmokesčio už darbą
skaičiavimo ir mokyklų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų

389

26,7

45

3,1

86

5,9

15

1,0

4
nustatymas, metų mokytojo apdovanojimas

1 pav. Administracijos direktoriaus įsakymų, priimtų 2015 m., analizė

ES FONDŲ PARAMA
Direktorius koordinuoja savivaldybėje ES lėšomis įgyvendinamus projektus, atlieka projektų
planavimo darbus, skatina ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių pritraukimą investiciniams projektams,
atsako už vykdomų projektų įgyvendinimą. 2015 m. buvo rengiamasi naujam Europos Sąjungos
septynmečiui, t. y. 2014–2020 m. finansavimo periodui, planuojama pagal strateginio planavimo
dokumentus ir savivaldybės poreikį. Atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės plėtros planavimo
dokumentus, parengta integruota 2014–2020 m. Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo programa,
kurioje numatytas finansavimas įvairiems projektams, kurie bus įgyvendinti Kelmės mieste. Taip pat
sudarytas projektų, kurie bus įgyvendinami 2014–2020 m., sąrašas ir numatytas finansavimas. 2015 m.
Kelmės rajono savivaldybė baigė įgyvendinti projektus, finansuojamus iš 2007–2013 m. Europos
Sąjungos struktūrinės paramos strategijos ir veiksmų programos.
Administracijos direktoriaus iniciatyva pradėti skatinti projektai, kuriant ir pritraukiant investicijas
į Kelmės rajoną, t. y. Tytuvėnų pramoninio parko kūrimas, Pramoninio parko steigimas Tytuvėnuose
šalia geležinkelio, Agroparko (prekyvietės) įkūrimas Kelmėje.
Administracijos direktoriaus dalyvauja Kelmės miesto VVG valdyboje, kurios tikslas pritraukti
investicijas ir skatinti smulkaus verslo kūrimąsi, spręsti socialines problemas.
Administracija 2015 m. vykdė ar koordinavo 25 projektus, kurių vertė 14 478 tūkst. Eur. Buvo
įsisavinta 5 155,4 Eur (ES lėšų 4 685,9 tūkst. Eur, VB lėšų 541,8 tūkst. Eur, SB lėšų 207, 1 tūkst. Eur).
Du projektai buvo įgyvendinami asociacijų iniciatyva, savivaldybė prisidėjo prie projektų įgyvendinimo
5 proc. projekto vertės. 2 paveiksle pateikta informacija apie 2015 m. įsisavinamas investicijas pagal
sritis ir finansavimo šaltinius.
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Investicijų įsisavinimas pagal finansavimo
šaltinius
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€
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€
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2015 m.
panaudu…

ES lėšos

Valstybės Savivaldyb
biudžeto…
ės…

kitos lėšos

Investicijų pasiskirstymas
Investicijų įsisavinimas, tūkst. Eur

5.155,4 €

4.685,9 €

541,8 €

207,1 €

110,4 €

2 pav. Įsisavintos investicijos 2015 m. pagal finansavimo šaltinius

SMULKUSIS IR VIDUTINIS VERSLAS
Kelmės rajono savivaldybės administracija teikia prioritetą smulkiajam ir vidutiniam verslui remti.
Savivaldybė yra parengusi Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą, kurioje
numatytos svarbiausios idėjos ir priemonės tolesnei rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai ir
vystymuisi užtikrinti. Vadovaudamasi Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatais ir
taisyklėmis, Savivaldybė skiria lėšų verslui skatinti (žr. 3 pav.).
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Verslui subsidijuoti
(steigimo išlaidoms
kompensuoti)

Verslo švietimo
priemonėms
finansuoti

2012 m.

2013 m.

Pradedančių verslą
rajono įmonių
įsigytos įrangos 50
proc. iki 2896,00
Eur
kompensavimas

2014 m.

Paskolos
palūkanoms
apmokėti

2015 m.

3 pav. SVV rėmimo programos lėšos (Eur)
2015 m. skirtos lėšos buvo panaudotos taip: 1 827 Eur (15 įmonių steigimo išlaidoms
kompensuoti), 10 087 Eur – verslo švietimo priemonėms finansuoti: 987 Eur parodai, 3 000 Eur Verslo
dienoms remti, 900 Eur verslininkų mokymams, 4 800 Eur verslininkų kelionei į Vokietiją finansuoti,
400 Eur konkursui organizuoti, 13 336 Eur buvo paskirti 5 rajono įmonėms, kurios 2015 m. pradėjo
verslą, įsigijo įrangos iki 50 proc. jos vertės, bet ne daugiau kaip 2 896 Eur kompensuoti. Lyginant su
praėjusiais metais, lėšų 2015 m. programai vykdyti buvo paskirta 20 proc. daugiau. VšĮ Kelmės turizmo
ir verslo informacijos centrui Kelmės rajono savivaldybė 2015 m. skyrė 26 066 Eur ūkinėms išlaidoms,
tai 44 proc. daugiau negu 2014 m.
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VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ SURINKIMĄ ADMINISTRAVIMAS
Remiantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 23 d. sprendimu Nr. T-141, nuo
2015 m. sausio 1 d. vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administruoja
Kelmės rajono savivaldybės administracija. Rinkliava yra visiems gyventojams, įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms privaloma įmoka, galiojanti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.
2 lentelė. Duomenys apie fiziniams ir juridiniams asmenims priskaičiuotus ir
apmokėtus mokesčius per 2015 m.
Eil. nr.
1
2

3
4

5

Pavadinimas
Skola 2016-01-01
Priskaičiuota fiziniams asmenims
2015-01-01–2015-12-31 pagal
apmokestintų gyventojų skaičių suma
(Eur), juridiniams
2015-01-01–2015-12-31 suma (Eur)
Priskaičiuota sodų, garažų
savininkams, ūkininkams, suma Eur
Atleisti fiziniai, juridiniai asmenys
pagal nuostatus (Eur) 2015-01-01–
2015-12-31
Iš viso priskaičiuota per 2015-01-01–
2015-12-31 (2 + 3 + 4)

Rinkliava nuo 2015-01-01
Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

96 702,08
623 822,95

6 754,65
115 976,16

Iš viso
103 456,73
739 799,11

0,00

0,00

23 902,53

0,00

23 902,53

647 725,48

115 976,16

763 701,64
654 221,41
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Apmokėta suma 2015-01-01–2015-1231

544 109,39

110 112,02

7

Permokos 2015-01-01–2015-12-31

16 988,52

890,51

17 879,03

8

Apmokėta suma pagal mokėjimo
pranešimus 2015-01-01–2015-12-31

527 120,87

109 221,51

636 342,38

9

Iš viso surinkta rinkliavos (proc.)

84 %

94 %

86 %

10
11

Gyventojų skaičius pagal gyventojų
registrą
Atleistų gyventojų skaičius

12

Apmokestintų įmonių skaičius

32 343

32 343

1 195

1 195
467

467

0

0

0

0

15

Apmokestintas garažų valdų savininkų
skaičius
Apmokestintas sodų valdų savininkų
skaičius
Apmokestintas ūkininkų skaičius
Apmokestintas gyventojų skaičius po
atleidimų

31 148

16

13
14

867

867
31 148

VšĮ „TYTUVĖNŲ PILIGRIMŲ CENTRAS“ VEIKLA
Viešoji įstaiga „Tytuvėnų piligrimų centras“ įsteigta 2008 m. Įstaigos dalininkai – Kelmės
rajono savivaldybė, Šiaulių vyskupijos kurija, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės
parapija. Įstaiga, vykdydama savo veiklą, teikia tokias paslaugas: veda ekskursijas po Tytuvėnų
bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, teikia gido paslaugas, veda edukacines programas, organizuoja,
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eksponuoja parodas, teikia dviračių nuomą, refektorinės salės, rūsio, muziejinės salės nuomą, maitinimo
bei apgyvendinimo paslaugas.
2015 m. pirmoje pusėje įstaigoje dirbo 6 darbuotojai, nuo spalio mėnesio įstaigoje dirbo
7 darbuotojai.
2015 m. buvo baigtas įgyvendinti projektas „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios
pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms, II etapas“, kurio vertė 1 250 056,79 Eur.
VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ 2015 m. vyko tokie renginiai:
1.
Suorganizuotos ir eksponuotos 6 tapybos darbų parodos;
2.
Tytuvėnų vienuolyne vyko 14 renginių (koncertai, skaitymai, renginiai);
3.
Priimtos 25 vestuvininkų poros;
4.
Sulaukta 6 470 lankytojų.
Gautas finansavimas iš Kelmės rajono savivaldybės – 50 000 Eur.
Gauta paramos – 303 Eur.
Tytuvėnų parapijos lėšos apgyvendinimo paslaugoms teikti – 10 167,17 Eur.
Uždirbta pajamų per 2015 m. – 30 634,02 Eur, iš jų:
1.
Parduota suvenyrų – 1 829,73 Eur;
2.
Gido paslaugos – 1 858,69 Eur;
3.
Bilietų pardavimas – 3 227,27 Eur;
4.
Maitinimas – 9 215,76 Eur;
5.
Edukacinės programos – 1 149,18 Eur;
6.
Dviračių nuoma – 374,75 Eur;
7.
Salės nuoma – 1 783,99 Eur;
8.
Apgyvendinimo pajamos – 6 767,00 Eur;
9.
Kitos pajamos – 935,65 Eur;
10.
Projektai – 3 492,00 Eur.
Išlaidos per 2015 m. – 91 828,00 Eur:
1.
Darbo užmokestis – 30 138,58 Eur;
2.
Sodros įmokos – 9 336,93 Eur;
3.
Parduodamos prekės – 1 427,33 Eur;
4.
Maitinimas – 3 988,55 Eur;
5.
Apgyvendinimas – 8 763,98 Eur;
6.
Transporto išlaidos – 1 345,60 Eur;
7.
Patalpų išlaikymas – 10 681,49 Eur;
8.
Ūkinės išlaidos – 4 318,54 Eur;
9.
Ryšių sąnaudos – 848,38 Eur;
10.
Finansinių paslaugų išlaidos – 3 043,41 Eur;
11.
Kitos administracinės išlaidos – 5 393,49 Eur;
12.
Kitos pardavimų išlaidos – 1 435,14 Eur;
13.
Projektų vykdymo išlaidos – 2 326,06 Eur;
14.
Išlaidos ilgalaikiam turtui ir inventoriui įsigyti (indaplovė, skalb. mašina, džiovyklė, kasos
aparatas, kėdės, patalynė) – 6 522,66 Eur;
15.
Išlaidos kuro atsargoms – 2 257,86 Eur.
2015 m. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ įvyko 4 dalininkų susirinkimai.
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KELMĖS RAJONO PROFESINIO RENGIMO CENTRO VEIKLA
Kelmės rajono savivaldybė yra viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro
dalininkė.
Dalininko kapitalas yra 21 692,83 Eur. 2015 m. viešiesiems darbams atlikti (valstybės deleguotos
lėšos) Kelmės rajono savivaldybės administracija skyrė 746 Eur. Mokinių vežiojimo išlaidoms padengti
buvo išmokėta 11 460,51 Eur.
Kelmės profesinio rengimo centro dalininkai:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;

Kelmės rajono savivaldybė;

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

UAB „CCM Baltic“.
Per 2015 m. įvyko 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniai dalininkų susirinkimai.
2015-04-23 vykusiame visuotiniame dalininkų susirinkimo posėdyje buvo patvirtinta Kelmės
profesinio rengimo centro 2014 m. finansinė ataskaita ir 2014 m. veiklos ataskaita. Papildyta mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų 2015–2017 m. atestacijos programa. Patvirtinti paslaugų įkainiai.
Kelmės profesinio rengimo centro direktorius įpareigotas parengti naują įstatų redakciją.
2015-05-05 vykusiame dalininkų susirinkime Saulutė Jakšienė, Kelmės profesinio rengimo centro
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, paskirta laikinai eiti viešosios įstaigos direktoriaus pareigas, kol bus
išrinktas ir paskirtas įstaigos vadovas.
2015-05-08 vykusiame posėdyje nutarta įgalioti LR švietimo ir mokslo ministeriją organizuoti
teisės aktų nustatyta tvarka viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro direktoriaus atrankos
konkursą.
2015-07-22 vykusiame susirinkime patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos 2015 m. liepos 2 d. vykdyto viešosios įstaigos Kelmės profesinio rengimo centro
direktoriaus atrankos konkurso rezultatai. LR švietimo ir mokslo ministerija įgaliota pasirašyti darbo
sutartį su Sigytu Šlickumi eiti viešosios įstaigos direktoriaus pareigas.
2015-10-02 vykusiame susirinkime patvirtinta Kelmės profesinio rengimo centro vadovų
atestacijos komisijos sudėtis.
2015-12-30 vykusio dalininkų susirinkimo metu buvo patvirtintas Kelmės profesinio rengimo
centro vadovų atestacijos komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. posėdžio protokolas.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EISMO SAUGUMO KOMISIJOS
VEIKLA
Kelmės rajono savivaldybės eismo saugumo komisija padeda Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriui įgyvendinti Valstybinę eismo saugumo programą ir Kelmės rajono
savivaldybės eismo saugumo programą. Komisiją sudaro 9 nariai, pirmininkė – Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė.
2015 m. įvyko Saugaus eismo komisijos 9 posėdžiai (1 posėdis išvažiuojamasis). Svarstyta
50 klausimų dėl eismo saugumo gerinimo, nesaugių situacijų sprendimo, kelio ženklų pastatymo,
pašalinimo ir kt. Komisija svarstė fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus.

SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS (ESK),
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO VEIKLA
Savivaldybės ESK sudaro 19 narių, pirmininkė – Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorė I. Sirusienė. Komisijos sudėtis 2015 m. buvo tikslinta ir keista administracijos direktoriaus
įsakymais 6 kartus dėl personalo pasikeitimų. Informacija paskelbta Kelmės rajono savivaldybės
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tinklalapyje, perduota Šiaulių APGV. Komisija dirbo vadovaudamasi patvirtintais nuostatais. 2015 m.
PAGD prie VRM UGM Civilinės saugos mokymo centre CS mokymo kursus išklausė 4 nariai, iš viso
yra išklausę 13 ESK narių (68,4 proc.).
Savivaldybės ESOC yra 26 nariai, kurie suskirstyti į 4 grupes: Operacinio vertinimo ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos, Informacijos valdymo ir visuomenės informavimo, Materialinio
techninio aprūpinimo, Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo. ESOC veikia pagal patvirtintus
nuostatus. Per 2015 m. ESOC sudėtis keista ir tikslinta 3 kartus dėl personalo kaitos. 24 ESOC nariai
turi galiojančius CS kursų baigimo pažymėjimus.
ESOC buvo aktyvuotas savivaldybės lygio funkcinių pratybų metu 2015-10-08. Tiek
savivaldybės ESK, tiek ESOC 2015 m. įgyvendino pagal kompetenciją priskirtas vykdyti funkcijas.
Per 2015 m. buvo sušaukti 6 savivaldybės ESK posėdžiai, buvo planuoti 4.
Kelmės rajono savivaldybės ESK sprendimai priimti teisėtai. Posėdžių metu svarstytų klausimų
pagrindu 2015 m. parengti 9 administracijos direktoriaus įsakymai: „Dėl fizinių asmenų lankymosi
uždraudimo Kelmės rajono miškuose ir durpynuose prasidėjus sausringajam laikotarpiui“, „Dėl
ekologinio pobūdžio įvykio lokalizavimo ir likvidavimo operacijos vadovo paskyrimo“, „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės teritorijoje esančių kolektyvinės apsaugos statinių sąrašo, patvirtinto
administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 761, pakeitimo“, „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės 2015–2017 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano“, „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės 2015 metų civilinės saugos veiklos priemonių plano patvirtinimo“, „Dėl Kelmės
rajono savivaldybės administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymų tvarkos aprašo patvirtinimo“,
„Dėl 2015 metų civilinės saugos būklės patikrinimų plano rajono ūkio subjektuose ir kitose įstaigose“,
„Dėl komisijos sudarymo ūkio subjektų, kuriuose bus numatoma atlikti kompleksinius (planinius)
civilinės saugos būklės patikrinimus, sąrašui parengti“, „Dėl atsakingų asmenų paskyrimo naudotis
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema“. Priimta 11 administracijos direktoriaus įsakymų dėl
ESK, ESOC ir GEK pakeitimų.

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO LĖŠOS
Administracijos direktoriaus rezervas įtraukiamas į apskaitą administracijos Finansų skyriuje.
Administracijos direktoriaus rezervui 2015 m. pradžioje buvo skirta 7,2 tūkst. Eur, galutinis patikslintas
planas sudarė 4,2 tūkst. Eur. 2015 m. savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas buvo
numatyta naudoti tik ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir
padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, tačiau 2015 m. tokių situacijų ir įvykių nebuvo nustatyta,
todėl rezervo lėšos nebuvo naudojamos. Esant reikalui, 2016 m. administracijos direktoriaus rezervo
lėšos bus naudojamos gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti, jų padarytiems nuostoliams iš
dalies apmokėti.
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ATASKAITOS APIBENDRINIMAS
2015 m. visi Kelmės rajono savivaldybės administracijos skyriai ir seniūnijos dirbo gerai.
Išsamios struktūrinių padalinių ataskaitos yra pateiktos atskiroje Kelmės rajono savivaldybės
administracijos 2015 metų veiklos ataskaitoje.
Veikloje pasitaikė ir klaidų, už tai skirta viena drausminė nuobauda (papeikimas). 3 darbuotojai iš
dalies atlygino padarytą žalą dėl netiesioginių išlaidų, pripažintų netinkamomis, įgyvendinant teritorijų
planavimo projektą. Netinkamų išlaidų susidarė ir dar 7 atvejais. Sumos nedidelės. Dėl projekto
„Kelmės tradicinių amatų centro plėtra“ pradėtas tarnybinis tyrimas. Kitais atvejais netinkamos išlaidos
susidarė dėl darbų, kuriuos buvo būtina atlikti, norint sutvarkyti statomas ar renovuojamas erdves.
Valstybės tarnautojų pareiginių algų suma 2015 m. sudarė 669,3 tūkst. Eur. Administracijos
darbuotojams buvo mokami priedai ir priemokos. Priemokų skirta už įprastą darbo krūvį viršijančią
veiklą, papildomų užduočių atlikimą – 39 tūkst. Eur, tai sudaro 5,82 proc. pareiginių algų sumos.
Dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybiniai atlyginimai 2015 m. sudarė 755,8 tūkst. Eur.
Skirti priedai už skubių, svarbių ar sudėtingų darbų vykdymą sudarė 35,2 tūkst. Eur.
Skirtos priemokos už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) vykdymą ir papildomų darbų
atlikimą – 33,7 tūkst. Eur.
Bendra priedų ir priemokų suma sudaro 9,11 proc. tarnybinių atlyginimų.
Lietuvos laisvosios rinkos institutas, apibendrindamas savivaldybių indekso nustatymo duomenis,
teigė: „Kelmės rajono savivaldybė išsiskyrė tuo, kad valdymo (išlaikymo) išlaidų dalis buvo viena
mažiausių (5,2 proc. nuo visų išlaidų, lyginant su 7,4 vidurkiu).“

2016 M. PERSPEKTYVOS
Problemos:
1.
Vis daugiau dėmesio rajone skiriant socialinėms problemoms, didėja ir su jų sprendimu
susijusios išlaidos: pastatyti nauji grupinio gyvenimo namai žmonėms su negalia, didėja socialinių
darbuotojų atlyginimai, išmokos globėjams, auginantiems svetimus vaikus, ir kt.
2.
Prasidėjus naujam ES projektų finansavimo laikotarpiui, labai sudėtingai vyksta
investicinių ir techninių projektų, rangos darbų viešieji pirkimai, nes jie apskundžiami – pareiškėjai
konkuruoja, laukia naujų darbų.
Uždaviniai:
1.
Kai kurioms funkcijoms vykdyti (pvz.: mokyklų patalpų valymas, pastatų šildymas,
kūrenimo paslaugos) pasitelkti privatųjį sektorių.
2.
Parduoti kuo daugiau savivaldybei priklausančio turto.
3.
Suformuoti keletą komercijai tinkamų sklypų Kelmės mieste.
4.
Keisti Tytuvėnų miesto bendrojo plano sprendinius, kad būtų galima suformuoti
komercinius sklypus.
5.
Tinkamai įsisavinti ES lėšas.
6.
Padėti rajono verslininkams ir ūkininkams pritraukti į rajoną ES lėšų, užsienio investicijų.
7.
Sudaryti komisiją pagalbai iš Vijurkų globos namų išėjusiems jaunuoliams teikti ir
nustatyti jos darbo reglamentą.

