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KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS, MERO 2011 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

Naująją ketverių metų kadenciją, 2011 metų balandžio m÷n. 12 d. davę priesaiką,
prad÷jo 25 rajono savivaldyb÷s tarybos nariai, iš jų 7 išrinkti pagal Socialdemokratų, 5 – Valstiečių
liaudininkų sąjungos, 3 – Liberalų centro, 3 – T÷vyn÷s sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 2 –
Darbo partijos, 2 – Liberalų sąjūdžio, 2 – partijos Tvarka ir teisingumas sąrašus ir vienas save išsik÷lęs
asmuo.
Savivaldyb÷s meru išrinktas socialdemokratas Kostas Arvasevičius, mero pavaduotoju –
liberalcentristas Kęstutis Bilius. Administracijos direktoriumi paskirtas socialdemokratas Zenonas
Mačernius, direktoriaus pavaduotojas – partijos Tvarka ir teisingumas atstovas Vincas Metrikis.
Sudarytos T÷vyn÷s sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Valstiečių liaudininkų
sąjungos, Jungtin÷ Liberalų-Tvarkos ir teisingumo bei Socialdemokratų frakcijos. Socialdemokratų ir
Jungtin÷ Liberalų-Tvarkos ir teisingumo frakcijos susijung÷ į „Už bendrą darbą“ koaliciją, kurioje yra
14 narių.
Rajono savivaldyb÷s taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams.
Naujosios kadencijos laikotarpiu įvyko 12 tarybos pos÷džių, kuriuose svarstyti 287 klausimai,
išklausytos 36 informacijos, priimti 262 sprendimai.
Pos÷džių lankomumas – 95,3 proc. Daugiausia d÷l pateisinamų priežasčių nedalyvavo
Žydrūnas Grencevičius, Irena Sirusien÷ ir Arūnas Teišerskis – po 2 kartus. Visų tarybos pos÷džių darbe
dalyvavo 14 narių.
Iš viso įvyko 51 komitetų pos÷dis. Pagal komitetų kompetenciją papildomai svarstyti
158 klausimai.
Biudžeto ir investicijų komitetas (pirmininkas Rimantas Motuzas, nariai: Kęstutis
Bilius, Gipoldas Karklelis, Antanas Levickas, Zita Loseva) organizavo 8 pos÷džius. Be parengtų
tarybos sprendimo projektų dar svarst÷ 43 papildomus klausimus.
Kaimo reikalų ir verslo komitetas (pirmininkas Saulius Barauskis, nariai: Kristina
Balsien÷, Borisas Markulis, Algimantas Prokopavičius, Vytautas Šimkūnas) pos÷džiavo 8 kartus,
papildomai aptar÷ 10 klausimų.
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Kontrol÷s komitetas (pirmininkas Gipoldas Karklelis, nariai: Petras Beresnevičius,
Rimas Bertašius, Danut÷ Ivanauskien÷, Antanas Levickas, Zita Loseva, Petras Račkauskas, Izidorius
Šimkus) pos÷džiavo 9 kartus. Darbo ataskaita buvo pateikta savivaldyb÷s tarybai atskiru klausimu ir jai
pritarta.
Savivaldyb÷s turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas (pirmininkas Petras
Račkauskas, nariai: Rimas Bertašius, Romas Docius, Žydrūnas Grencevičius) organizavo 10 pos÷džių,
papildomai dar svarst÷ 22 klausimus.
Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas (pirminink÷ Alma Monkauskait÷,
nariai: Petras Beresnevičius, Albertas Brazas, Izidorius Šimkus, Arūnas Teišerskis) pos÷džiavo 7
kartus, papildomai svarst÷ 15 klausimų.
Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas (pirminink÷ Danut÷ Ivanauskien÷,
nariai: Stanislovas Baltrušaitis, Irena Sirusien÷, Janina Skeberdien÷, Egidijus Ūksas) organizavo 8
pos÷džius, papildomai pagal kompetenciją patar÷ 29 klausimus.
Per kalendorinius metus mero priimamajame užregistruota 6300 dokumentų, iš jų
komitetams ir tarybai nagrin÷ti ar susipažinti vizuota 594 ( 2010 m. – 563).
Įvyko 4 Kolegijos (pirmininkas Kostas Arvasevičius, nariai: Kęstutis Bilius, Petras
Beresnevičius, Albertas Brazas, Borisas Markulis, Petras Račkauskas, Irena Sirusien÷, Izidorius
Šimkus, Egidijus Ūksas) pos÷džiai, svarstyta 12 klausimų, priimti 3 sprendimai: „D÷l papildomų l÷šų
skyrimo projektui „Ventos sl÷nio pritaikymas turizmo reikm÷ms“ finansuoti“, „D÷l tarybos narių
mokymosi prioritetų nustatymo 2012 m.“ ir „D÷l pritarimo dalyvauti projekte „Ežerų teritorijų
subalansuotas valdymas Kuržem÷je ir Lietuvoje“.
Kolegija išklaus÷ informaciją apie valstybin÷s ir rajonin÷s reikšm÷s kelių priežiūrą
rajone, apie situaciją darbo rinkoje, nusikalstamumo būklę rajone, susipažino su Šiaulių regiono
tolygaus turizmo galimybių studija, pritar÷ pramogų ir sporto centro statybos Kelm÷je studijos
rengimui bei projekto „Tytuv÷nų Švč.Mergel÷s Marijos bažnyčios, tvoros su vartais ir ūkinio pastato
restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikm÷ms“ finansavimui.
Gauti 4 Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimai (3
skirti administracijos direktoriui, 1– tarybai), kurie įvykdyti. Informacija apie min÷tus teikimus ir
reikalavimus tarybos nariams pateikiama nustatyta tvarka.
Gauta 15 rajono tarybos narių paklausimų raštu, iš jų 10 paraš÷ T÷vyn÷s sąjungosLietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Egidijus Ūksas. Kitų paklausimų autoriai – Albertas
Brazas, Gipoldas Karklelis ir Izidorius Šimkus.
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Rajono tarybai buvo adresuoti ir 4 Egidijaus Ūkso kreipimaisi. Į visus juo ir kitus raštus
atsakyta.
Pagal priimtų sprendimų taryboje turinį daugiausia nagrin÷ta organizacinių,
projektavimo, mokesčių lengvatų, finansinių ir savivaldyb÷s turto valdymo klausimų.
Maž÷ja tarybos pos÷džiuose svarstomų gyventojų prašymų skaičius. Rinkliavos
lengvatos už komunalinių atliekų surinkimą suteiktos 31 asmeniui (2010 m. – 54). Trys asmenys
atleisti nuo buto nuomos mokesčio mok÷jimo, vienam sumažintas žem÷s nuomos mokestis 50 proc. ir
vienam sumažintas verslo liudijimo mokestis, nes, esant ekonominiam sunkmečiui, taryba patvirtino
minimalius mokesčius.
Tarybos nariai pos÷džiuose pristat÷ 92 klausimus, administracijos darbuotojai, įstaigų
vadovai – 193, kontrolierius – 2.
Daugiausia sprendimų projektų pos÷džių metu pristat÷ meras Kostas Arvasevičius (59),
Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas Rimantas Motuzas (17), mero pavaduotojas Kęstutis
Bilius (7).
Aktyviausi diskusijose tarybos pos÷džiuose buvo Kostas Arvasevičius (80), Gipoldas
Karklelis (43), Vytautas Šimkūnas (41), Egidijus Ūksas (33), Borisas Markulis (32), Kęstutis Bilius
(18). Diskusijose visai nedalyvavo, pasiūlymų, paklausimų nepateik÷ 4 tarybos nariai: Stanislovas
Baltrušaitis, Petras Beresnevičius, Rimas Bertašius, Arūnas Teišerskis. Po vieną kartą pasisak÷ Kristina
Balsien÷ ir Algimantas Prokopavičius.
Apie tarybos pos÷džių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus, jų projektus
rink÷jai informuojami savivaldyb÷s interneto svetain÷s puslapyje, laikraštyje „Kelmiškiams“.
Tarybos pos÷džiai rengiami Kelm÷s kultūros centro foj÷ arba savivaldyb÷s sal÷je, kuri
nepritaikyta šiam tikslui, tod÷l būtina ateityje rasti optimalų sprendimą ir pagerinti tarybos darbo
sąlygas.
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 149 mero potvarkiai veiklos, personalo, apdovanojimų
klausimais.
Sudarytos 24 nuolat veikiančios komisijos ir tarybos.
Strateginio planavimo komisija (pirmininkas

Kostas Arvasevičius) pos÷džiavo 10

kartų. Komisijos siūlymu taryba patvirtino savivaldyb÷s 2012–2014 metų strateginį veiklos planą, kurį
sudaro 7 įvairias veiklas apimančios programos: Ekonomin÷s aplinkos ir investicijų, Infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos, Kultūros ir sporto, Socialinių paslaugų, Sveikos visuomen÷s, Švietimo veiklos
ir Savivaldyb÷s valdymo.
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Savivaldyb÷s veiklai įtaką tur÷jo tebesitęsianti krizin÷ ekonomikos situacija, maž÷jantis
gyventojų skaičius, potencialių investuotojų į gamybą trūkumas, jaunimo ir kvalifikuotos darbo
j÷gos, išvykimai į didesnius miestus ar užsienį.
Atsirado galimyb÷ pasinaudoti didesn÷mis Europos Sąjungos l÷šomis, modernizuojant
švietimo, socialin÷s paskirties, sveikatos apsaugos, kultūros ir kita įstaigas bei viešąją infrastruktūrą,
gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę.
Strateginis savivaldyb÷s veiklos planavimas, kurį, be abejo, reikia tobulinti, leidžia
kryptingai organizuoti jos veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius,
materialinius ir žmoniškuosius išteklius, atsižvelgiant į šalies ekonominio vystymosi tendencijas.
Strategin÷ vizija – Kelm÷s rajonas – atviras investicijoms, patrauklus smulkiam ir
vidutiniam verslui pl÷sti, išsaugojęs kultūrinį identiškumą, tęsiantis žemdirbiškąsias tradicijas,
teritorijos vienetas.
Taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymu, tikslino savivaldyb÷s biudžetą,
pritar÷ savivaldyb÷s administracijos struktūros keitimui bei nuostatai taupyti valdymo išlaidas.
Rajono savivaldyb÷s taryba 2011 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-50 patvirtino
biudžeto pajamų planą – 86 mln. 916,3 tūkst. litų ir biudžeto išlaidų planą – 93 mln. 494,2 tūkst. litų.
Susidaręs skirtumas – skolintos l÷šos investicijų projektams finansuoti. Galutinis patikslintas bendras
rajono biudžeto pajamų planas – 85 mln. 409,7 tūkst. litų (2010 m. – 83 mln. 748,1 mln. litų), išlaidų
planas – 95 mln. 381,5 tūkst. litų. Pajamų planas įvykdytas 100,5 proc., arba gauta 427,1 tūkst. litų
daugiau nei planuota. Paimta 6 mln.124,3 tūkst. litų paskolų.
Didžiausia išlaidų dalis tenka švietimui – 46,7 proc., socialinei apsaugai – 24,7 proc.,
kultūrai – 5,7 proc., ekonomikai – 3,7 proc.
Šių metų sausio 1 dieną savivaldyb÷ yra pa÷musi 15 mln. 126,9 tūkst. litų ilgalaikių
paskolų (2010 m. – 12 mln. 113,6 tūkst. litų) ir suteikusi 216,7 tūkst. litų garantiją UAB „Kelm÷s
autobusų parkas“. Reikia mažinti skolinimąsi iš bankų jau nuo šių metų, atsisakyti kai kurių nors ir
naudingų projektų, nes trūksta l÷šų būtiniausioms savivaldyb÷s reikm÷ms tenkinti, turtui atnaujinti,
smulkiems remontams atlikti. Sumaž÷jusios biudžeto pajamos užkerta kelią imti paskolas ir Valstyb÷s
investicijų programoje esantiems savivaldyb÷s projektams iš dalies finansuoti.
Savivaldyb÷s tarybos sprendimu mero fondui buvo skirta 25 tūkst. litų. V÷liau jis
buvo sumažintas iki 17 tūkst. litų. L÷šos buvo panaudotos taip: maisto prek÷ms – 4 170 Lt,
suvenyrams, dovanoms – 4 094 Lt, Kelm÷s rajono garb÷s piliečio medaliams pagaminti – 3 509 Lt,
g÷l÷ms, vainikams, kompozicijoms – 2 058 Lt, knygoms – 1 040 Lt, koncertui rugs÷jo 1-osios proga –
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2129 Lt. Išlaidos apmok÷tos pagal pateiktas sąskaitas faktūras su mero rezoliucija, pridedant komisijos
pasirašytus prekių nurašymo aktus, kuriose nurodyta, kam panaudotos l÷šos.
Savivaldyb÷ yra parengusi visus būtiniausius dokumentus, kad s÷kmingai būtų
panaudojamos Europos Sąjungos l÷šos, vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s patvirtinta
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s – problemin÷s teritorijos pl÷tros 2011–2013 metų programa.
Savivaldyb÷s administracijai kasdien teko spręsti problemas, susijusias su projektavimo
klaidomis, rangovų darbų kokybe, jų atlikimo terminų nesilaikymu, netgi statybos įmonių bankrotu.
Meras, mero pavaduotojas kiekvieną pirmadienį vykstančiuose pasitarimuose investicijų klausimais
išklauso projektų vadovų veiklos ataskaitas ir problemas, aptaria sprendimo būdus.
Per 2011 metus savivaldyb÷s investicijos sudar÷ 73 mln. 736 tūkst. litų (2010 m. – 27
mln. 377 tūkst. litų), iš jų Europos Sąjungos ir Norvegijos fondai – 59 mln. 300 tūkst. Lt, banko
paskolos – 6 mln. 124 tūkst. Lt, Kelių priežiūros ir pl÷tros fondas – 2 mln. 769 tūkst. Lt, kitos
programos – 2 mln. 291 tūkst. Lt, savivaldyb÷s biudžeto l÷šos – 7 mln. 580 tūkst. Lt, melioracijos
darbai – 572 tūkst. litų.
Per nepriklausomos Lietuvos laikotarpį savivaldyb÷ pirmą kartą tiek daug investavo
rajone ir tiek daug skolinosi iš bankų.
Iš viso buvo įgyvendinami 53 projektai, kurių projektin÷ skaičiuojamoji vert÷ – 111,9
mln. litų.
Daugeliu atveju yra pasiekti planuoti rezultatai: sumaž÷jo šildymo išlaidos apšiltintuose
pastatuose, pager÷jo darbo sąlygos įstaigose, atnaujinta miestų ir gyvenviečių šaligatvių ir gatvių
danga, teikiamos geresn÷s kokyb÷s paslaugos, sukurta daug laikinų darbo vietų. Tačiau kai kurių
objektų atnaujinimas užsitęs÷ d÷l l÷šų trūkumo. D÷l Valstyb÷s investicijų programos mažesnio
finansavimo stringa Kelm÷s kultūros centro ir Kelm÷s ligonin÷s sterilizacin÷s remonto darbai. Kadangi
„Aukuro“ vidurinei ir Kražių gimnazijai skirta tik dalis l÷šų, užsitęs÷ ir šių mokyklų pastatų
atnaujinimo darbai, kuriuos pabaigti tenka savivaldyb÷s biudžeto l÷šomis.
Regionin÷s pl÷tros įstatymas sudar÷ galimybę per Šiaulių apskrities pl÷tros tarybą
(atstovai Kostas Arvasevičius, Kęstutis Bilius) finansuoti Europos Sąjungos l÷šomis dalį projektų,
atsižvelgiant į savivaldybių poreikius.
Savivaldyb÷s taryba Smulkaus ir vidutinio verslo r÷mimo programai skyr÷ 68 tūkst. litų,
iš jų panaudota 5 251 Lt įmonių steigimo išlaidoms, 24 180 Lt – švietimo priemon÷ms, 38 659 Lt –
paskolų palūkanoms apmok÷ti.
Programos komisija (pirminink÷ Irena Sirusien÷) rūpinasi tikslingu l÷šų paskirstymu ir
kontroliuoja, kaip laikomasi savivaldyb÷s tarybos nustatytos tvarkos.
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Savivaldyb÷s taryba, kaip ir kasmet, nustat÷ palankius verslui žem÷s nuomos, turto
mokesčius, sumažino verslo liudijimų kainą. Piliečiams, kurie neprižiūri nuosavyb÷s teise valdomo
turto, nustatytas dvigubai didesnis turto mokestis – 1 proc. nuo jo vert÷s. Iki gruodžio 1 d. seniūnai turi
pateikti tokių pastatų ir jų savininkų sąrašus, o savivaldyb÷s administracija – paruošti sprendimo
projektą tarybai.
Savivaldyb÷ neturi nei įpareigojimų, nei finansinių galių, kad iš esm÷s pagerintų verslo
aplinką. Verslininkams yra galimyb÷ pasinaudoti „Vietos pl÷tros 2008–2014 m. strategija“ teikiama
parama. Ją gavo individuali įmon÷ „Akmentašys“ ir UAB „Kliramada“.
Metus s÷kmingai baig÷ UAB „Kelm÷s autobusų parkas“, gavęs 77 tūkst. litų, UAB
„Kelm÷s šilumos tinklai“ – 7 tūkst. litų, UAB Kelm÷s vietinis ūkis – 32,1 tūkst. litų, savivaldyb÷s
įmon÷ Kelm÷s knygynas – 8,4 tūkst. litų pelno.
Nuostolingai dirbo UAB „Kelm÷s vanduo“, patyrusi 32,6 tūkst. litų nuostolio d÷l mažo
tarifo, kuris nebepadengia veiklos išlaidų. Tarp 64 Lietuvoje veikiančių vandens tiekimo įmonių ar
bendrovių UAB „Kelm÷s vanduo“ pagal vandens tiekimo kainą gyventojams yra 20 vietoje, kitaip
sakant, teikia vieną pigiausių paslaugų. Bendrov÷s paslaugų tarifas buvo patvirtintas 2006 metais ir
yra 4,94 Lt už kubą kanalizuoto vandens.
S÷kmingai vykdomas Kelm÷s ir Tytuv÷nų miestų vandentiekio, nuotekų įrengimo
projektas, kurio vert÷ daugiau kaip 13 mln. litų. Baigiama įrengti Kelm÷je kanalizuoto dumblo aikštel÷,
kurios vert÷ per 4 mln. litų. D÷l rangovo kalt÷s neprasideda darbai Užventyje, d÷l ko reikia priimti
radikalius sprendimus.
Šilumos tiekimo įmon÷s UAB „Kelm÷s šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“ filialas
„Kelm÷s šiluma“, panaudodami biokurą, teikia vieną pigiausių paslaugų Lietuvoje: 21,37 ct už kWh ir
21,61 ct už kWh.
Siekiant mažinti iškastinio kuro naudojimą, paruošti projektai A. Mackevičiaus g.
katilin÷je įrengti papildomą 1,2 MW galios biokuro katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį bei
pastatyti Nepriklausomyb÷s g.(ligonin÷s) katilin÷je 0,5 MW biokuro katilą. Šie projektai yra teikiami
LAAIF finansavimui gauti. Įgyvendinus šiuos projektus, sumaž÷s šilumos kaina, pager÷s aplinkos oras
d÷l sumaž÷jusio CO2 išmetimo. Kad būtų užtikrintas šilumos tiekimo patikrinimas, maž÷tų šilumos
nuostoliai, paruoštas projektas rekonstruoti Kelm÷je 980 m šilumos tinklų šiais metais ir 760 m – 2013
m. Šių investicijų suma 2,8 mln. Lt. Projektams vykdyti tikimasi gauti finansavimą iš

Europos

Sąjungos struktūrinių fondų. Įgyvendinus šiuos projektus, nerekonstruotų lauko tinklų Kelm÷je liks
apie 0,5 km. Paruoštas projektas šiais metais pakeisti susid÷v÷jusį vieną katilą Vilties g. katilin÷je ir
pastatyti pastogę kuro laikymui.
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Tytuv÷nų katilin÷je vietoj buvusio 0,5 MW šildymo katilo pastatytas galingesnis 0,8
MW šildymo katilas, kūrenamas biokuru. Investicija – 202 tūkst. litų – atlikta įmon÷s nuosavomis
l÷šomis. Atlikti darbai pagerino darbo sąlygas, šilumos tiekimo patikimumą, sumažino aplinkos taršą.
Būtina ir ateityje savivaldyb÷s bendrov÷ms ir įmonei ieškoti vidinių rezervų, gerinti
teikiamų paslaugų kokybę, rūpintis turto atnaujinimu ir investicijomis.
Savivaldyb÷s turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas atkreip÷ d÷mesį į UAB
Kelm÷s vietinio ūkio nepatenkinamą turimų pastatų būklę, kreip÷si į administracijos direktorių d÷l
UAB „Meba“ atliktų darbų kokyb÷s. Gerinant savivaldyb÷s turto apskaitą, naudojimą ir valdymą,
savivaldyb÷s taryboje patvirtintas naujas aprašas, kuris reglamentuoja valstyb÷s ir savivaldyb÷s turto
valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
Kelių pl÷tros ir priežiūros programai įgyvendinti iš Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos gauta ir panaudota 2 mln. 765 tūkst. litų (2010 m. – 2 mln. 528
tūkst. litų). Už šias l÷šas atlikta kelių priežiūra, remontuoti šaligatviai ir kelių atkarpos, pralaidos. L÷šų
panaudojimo efektyvumu ne kartą dom÷josi Kaimo reikalų ir verslo, Savivaldyb÷s turto valdymo ir
komunalinio ūkio komitetai.
Baigta rekonstruoti Sedulos gatv÷ Tytuv÷nų mieste ir Skogalio kaime. Išasfaltuota 2,34
km gatv÷s, įrengta automobilių stov÷jimo aikštel÷, įrengtas p÷sčiųjų kelias, apšvietimas.
Prad÷ti įgyvendinti du projektai: „Kelm÷s miesto šiaurin÷s dalies gatvių rekonstrukcija
I etapas“ ir Kelm÷s rajono Tytuv÷nų miesto apvažiavimo kelio – Citavičiaus gatv÷s rekonstrukcija“.
Socialinius būstus gauti eil÷je yra 239 asmenys (šeimos) (2010 m. – 215). Per metus
būstas suteiktas tik 13 asmenų. Esame nepaj÷gūs aprūpinti visus norinčius butais, nes l÷šų būstui įsigyti
neskiria nei valstyb÷, nei savivaldyb÷s taryba.
Per 2011 metus socialinio būsto fondas pasipild÷ 25 butais, kurie buvo įrengti Europos
Sąjungos fondų l÷šomis. Būtina ir ateityje didinti savivaldyb÷s socialinio būsto fondą, kad jį gal÷tų
išsinuomoti mažas pajamas gaunantys asmenys ar šeimos. L÷šas, gautas už privatizuojamus butus,
tikslinga skirti socialinio būsto remontui.
Europos Sąjungos fondų l÷šomis Kelm÷je renovuoti 7 daugiabučiai namai, pagerintos
sąlygos 218 būstų. Parama pasinaudojo ir komercinių patalpų savininkai. Apie 40 procentų sumaž÷jo
šilumos suvartojimas, tuo pačiu ir paslaugos kaina. Pagraž÷jo ir pats miesto centras, nes buvo tvarkoma
ir daugiabučių aplinka. Pavasarį bus pradedami atnaujinti dar 6 daugiabučiai namai Parama ateityje
bus skiriama renovuoti tuos namus, kurie neekonomiški, suvartojama daug šilumos, kurių gyventojai
yra įkūrę bendrijas, nori renovacijos ir yra geri šeimininkai.

8
Rajone yra 107 visuomenin÷s organizacijos ir asociacijos, iš jų 40 kaimų ir miestelių
bendruomen÷s. Kitos visuomenin÷s organizacijos – tai medžiotojų būreliai, žmonių su negalia
organizacijos, sporto klubai. Dalis jų įsikūrusios švietimo ir kultūros įstaigose, turi neblogas sąlygas
veiklai ir patirtį rengti projektus.
Mero potvarkiu sudaryta komisija, vadovaudamasi savivaldyb÷s tarybos sprendimu
„D÷l Kelm÷s rajono visuomeninių organizacijų r÷mimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirst÷ 74
tūkst. 923 Lt. Buvo finansuota 17 projektų. Kadangi kaime daug÷ja projektų l÷šomis įrengtų
bendruomen÷s namų, jų išlaikymui reikia skirti daugiau l÷šų.
Pelno nesiekianti asociacija Kelm÷s krašto partneryst÷s vietos veiklos grup÷
(pirmininkas Zenonas Mačernius) kartu su socialiniais partneriais vykdo projektą „Vietos pl÷tros 2008–
2014 metų strategija“. 2011 metais buvo vykdomi 32 projektai, kurių vert÷ 3,2 mln. litų, panaudota
1,45 mln. litų.
Viešoji įstaiga Kelm÷s turizmo ir verslo informacijos centras pagal su viešąja įstaiga
„Versli Lietuva“ pasirašytą sutartį teik÷ nemokamas paslaugas fiziniams asmenims, ketinantiems
prad÷ti verslą. Įvairių konsultavimo ir biuro paslaugų buvo suteikta už 29 633 Lt. Centras konsultavo
ir pareng÷ steigimo dokumentus 4 individualioms įmon÷ms, 5 uždarosioms akcin÷ms bendrov÷ms, 7
daugiabučių namų savininkų bendrijoms, 5 asociacijoms. Iš viso rajone per metus įsisteig÷ 27 įvairių
teisinių formų verslo subjektai. Centras per metus uždirbo 80 855 Lt komercin÷s veiklos pajamų ir
gavo 1640 Lt pelno.
Rajono taryba, savivaldyb÷s administracija, jos Žem÷s ūkio skyrius sudar÷ galimybes
žemdirbiams gauti kvalifikuotą konsultaciją išmokų, projektų rengimo ir kiti paramos žem÷s ūkiui
klausimais.
Pra÷jusių metų pabaigoje buvo registruotas 2 901 ūkininko ūkis (2010 m. – 2801).
Maž÷ja pas÷lių deklaracijų skaičius (2010 m. – 5305, 2011 m. – 5183), did÷ja deklaruotas plotas,
tenkantis vienam pareišk÷jui (2010 m. – 15,25 ha, 2011 m. – 15,72 ha).
Pagal laikomų galvijų, laikomų melžiamų karvių, pieno kvotų gav÷jų, pateiktų pas÷lių
deklaracijų įregistruotų žem÷s ūkio valdų, registruotų ūkininkų, turimos žem÷s ūkio technikos skaičių
esame pirmajame savivaldybių sąrašo dešimtuke.
Rajono ūkininkai per metus gali gauti iš viso apie 100 mln. litų išmokų. Tai didel÷
parama dirbančiam žem÷s ūkyje ir m÷ginančiam išsilaikyti kovoje su užsienio konkurentais, ypač iš
Lenkijos.
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Ataskaitiniu laikotarpiu Valstyb÷s investicijų programoje kaip specialioji tikslin÷
dotacija melioracijos projektams finansuoti ir perduotoms melioracijos funkcijoms vykdyti buvo skirta
571,5 tūkst. litų.
Melioracijos įrenginių būkl÷ kasmet blog÷ja. D÷l l÷šų trūkumo nekalkinamos dirvos,
kurių rūgštingumas kasmet did÷ja, blogai prižiūrimi magistraliniai grioviai ir pralaidos.
Rajono taryba Smulkių ir vidutinių ūkių pl÷tros programai (pirmininkas Stanislovas
Baltrušaitis, nariai: Kristina Balsien÷, Saulius Barauskis, Rimas Bertašius, Romas Docius, Janina
Karčiauskien÷, Algimantas Prokopavičius, Juozas Rimkus) skyr÷ 35 tūkst. litų. Įvyko 5 komisijos
pos÷džiai, kuriuose paskirstytos l÷šos prioritetiniams žem÷s ūkio projektams (12 pareišk÷jų), Bitininkų
draugijos rengimui, šventei „Linas – 2011“) bei rajoninei žemdirbių šventei, „Metų ūkis“
apdovanojimams.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokyklų tinklo pertvarka nebuvo vykdoma. Savivaldyb÷s
administracija pareng÷ mokyklų tinklo 2012–2015 m. pertvarkos projektą, kuris, dalyvaujant ir mero
pavaduotojui Kęstučiui Biliui, buvo pristatytas mokyklų bendruomen÷ms.
Tenkinant ikimokyklinio ugdymo poreikius, rajone veikia 3 lopšeliai-darželiai ir
Kelm÷s mieste du darželiai-mokyklos. Nepatenkintų t÷vų prašymų n÷ra. Atsižvelgiant į t÷vų prašymus,
savivaldyb÷s taryba įsteig÷ ikimokyklines grupes Liolių, Gailių, Karkl÷nų, Šaltenių ir Maironių
pagrindin÷se mokyklose.
Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos 4 gimnazijose, 4 vidurin÷se ir 11
pagrindinių mokyklų. Suaugusiųjų mokymo centre ir Jaunimo mokykloje sudaryta galimyb÷ mokytis
negal÷jusiems įgyti pagrindinio išsilavinimo d÷l įvairių priežasčių.
Maž÷jant vaikų gimstamumui, did÷jant emigracijai, kasmet maž÷ja mokinių skaičius.
2011 m. rugs÷jo 1 d. į mokyklas at÷jo 4625 mokiniai (2010 m. – 5051). D÷l šios priežasties
neefektyviai išnaudojamos mokyklų patalpos, ypač Vidsodžio, Liolių ir Gailių pagrindin÷se
mokyklose.
Atnaujinami Kelm÷s „Aukuro“ ir Vaiguvos V.Šimkaus vidurinių, Kražių gimnazijos,
Tytuv÷nų vaikų lopšelio-darželio pastatai, gerinamos darbo sąlygos.
Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas analizavo švietimo sistemos būklę
rajone, dom÷josi mokinių pav÷ž÷jimo į mokyklą problemomis, nes 2011 metais teko pav÷ž÷ti net 43,9
proc. visų mokinių. Nemokamas maitinimas buvo skirtas 3071 mokiniui (63 proc. visų
besimokančiųjų).
Kelm÷s krašto muziejuje suorganizuotas mero pri÷mimas gabiausiems rajono
mokiniams. Pagerbti 45 mokytojai ir 83 mokiniai, tarptautinių bei respublikinių konkursų nugal÷tojai,
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įvairių mokomųjų dalykų, meno, muzikos ir sporto srityse. Nerimą kelia tai, kad net 1133 vaikai arba
22,3 proc. besimokančiųjų mokyklose turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
Kelm÷s specialiojoje mokykloje mok÷si 60 mokinių, turinčių vidutinių, didelių ir labai
didelių ugdymosi poreikių. Pasikeitus įstatymams, Kelm÷s pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba prad÷jo
pakartotinį mokinių specialiųjų

poreikių įvertinimą. Ji atlikus paaišk÷s, ar tikslinga kai kuriose

mokyklose steigti specialiąsias klases.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokyklose organizuota daug įdomių konkursų, olimpiadų,
projektų, švenčių. Jau vienuoliktą kartą rajone organizuota vokiečių kalbos švent÷, kurią remia
Vokietijos Federacin÷s Respublikos ambasada, rajono garb÷s pilietis profesorius Wolfgangas fon
Štettenas, Lyneno miesto burmistras, Vartburgo rajono (Vokietija) valdytojas, G÷t÷s institutas,
Vokietijos paramos fondas „Lietuvos vaikai“. Tytuv÷nų gimnazijoje įvyko nuotaikinga anglų kalbos
švent÷, kurios r÷m÷ja tapo Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.
2011 metais mokyklose pagal įvairius projektus ir programas buvo investuota 5 mln.
138 tūkst. 704 litų, iš jų įvairioms priemon÷ms įsigyti ir mokymams – 2 mln. 7 tūkst. litų.
Pagrindinio ugdymo programą baig÷ ir išsilavinimo pažym÷jimą gavo 88,6 proc.
besimokančiųjų, valstybinius egzaminus išlaik÷ 93,3 proc. abiturientų.
Rajono savivaldyb÷s taryba, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kelm÷s ligonin÷s,
viešosios įstaigos Kelm÷s rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centro, administracijos Kultūros ir
sporto skyriaus pateiktus pasiūlymus, 2011 m. rugpjūčio 30 d. pri÷m÷ sprendimą Nr. T-242 „D÷l
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s studijų r÷mimo programos remiamų specialistų sąrašo patvirtinimo“. Į
trūkstamų specialistų sąrašą buvo įtraukti vidaus ligų gydytojas, gydytojas

chirurgas, gydytojas

radiologas, gydytojas reabilitologas, vaikų ligų gydytojas, gydytojas kardiologas, gydytojas
traumatologas-ortopedas, šeimos gydytojas, muziejininkas, režisierius, choreografas, renginių
organizatorius.
2011 m. įvyko du Studijų r÷mimo programos (pirmininkas Kęstutis Bilius) l÷šų
skirstymo tarybos pos÷džiai. Juose svarstyti studentų prašymai d÷l paramos. Min÷tai programai skirta
3600 Lt, panaudota buvo 2900 Lt.
Narkotikų kontrol÷s komisijos (pirminink÷ Alma Monkauskait÷) uždavinys – vykdyti
narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos politiką, atlikti koordinacinį darbą. Komisijos nariai
susipažino su vykdoma Narkomanų reabilitacijos programa Panaros pilnų namų bendruomen÷je,
dalyvavo tarptautin÷je konferencijoje „Naujos tendencijos alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo
prevencijos bei kontrol÷s srityje“. Komisija rengia priemonių planus, domisi, kaip vykdomos
narkomanijos prevencijai skirtos programos rajone.
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Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto pirminink÷s Almos Monkauskait÷s
iniciatyva savivaldyb÷je organizuotas Šiaulių apskrities merų, administracijos direktorių susitikimas su
sveikatos apsaugos viceministru A.Klišoniu visuomen÷s sveikatos biurų veiklos klausimais. Su
Valstybin÷s ir teritorin÷s ligonių kasų atstovais aptarta nauja vaistų kompensavimo tvarka, gydymosi
trečio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose galimyb÷s, profilaktinių programų vykdymo
problemos.
Dvyliktąjį kartą įvyko rudens sveikatos konferencija. Jos tema – „Psichikos sveikata ir
dabarties iššūkiai“.
Visuomen÷s sveikatos biuras prad÷jo teikti privalomojo sveikatos mokymo paslaugas
ne tik rajono gyventojams. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Raseinių rajono švietimo centru.
Paslaugos suteiktos 1735 asmenims, gauta 20 tūkst. litų pajamų. Parengtas ir išleistas leidinys „Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s gyventojų sveikatos būkl÷ 2010 m.“. Vykdyta savivaldyb÷s 2009–2011 metų
visuomen÷s sveikatos priežiūros steb÷senos programa ir jos priemonių planas. S÷kmingai
įgyvendinamas projektas „Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro modernizavimas
ir visuomen÷s sveikatos paslaugų kokyb÷s gerinimas“, kurio sąmatin÷ vert÷ – 377 tūkst. 886 Lt.
Viešoji įstaiga Kelm÷s ligonin÷ daug d÷mesio skiria darbui su projektais.
Įgyvendinamas projektas „Kelm÷s ligonin÷s infrastruktūros pl÷tra pri÷mimo–skubios pagalbos, dienos
chirurgijos, ambulatorinių paslaugų, ambulatorin÷s reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos bei
stacionarin÷s paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo srityse“, kuris finansuojamas iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir valstyb÷s biudžeto. Projekto vert÷ – 4 mln. 890 tūkst. litų. Atlikta
statybos darbų ir įsigyta medicinin÷s įrangos už 73 proc. skirtų l÷šų. D÷l l÷šų trūkumo užsitęs÷
projekto „Viešosios įstaigos Kelm÷s ligonin÷s centralizuotos sterilizacin÷s rekonstrukcija ir įrangos
atnaujinimas“, finansuojamo iš Valstyb÷s investicijų programos, įgyvendinimas. Panaudota 600 tūkst.
litų l÷šų. 2012 metais tikimasi, kad bus skirta 350 tūkst. litų.
Ši gydymo įstaiga yra projekto „Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir aptarnaujant sveikatos
priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, kurį įgyvendina Kauno klinikos, partner÷.
Įsigyta medicinin÷s įrangos už 219,9 tūkst. litų.
Pasirašyta jungtin÷s veiklos sutartis d÷l projekto „Elektroninių sveikatos paslaugų pl÷tra
Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimo. Projekto pareišk÷ja –Radviliškio
ligonin÷.
Pasiruošta įgyvendinti „Viešosios įstaigos Kelm÷s ligonin÷s jungiamojo koridoriaus
tarp II ir III korpusų statybos“ projektą. Deja, l÷šų iš Valstyb÷s investicijų programos negauta.
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Per metus į Kelm÷s ligoninę atvyko dirbti du gydytojai. Šiuo metu trūksta chirurgo,
nervų ligų, vidaus ligų gydytojų, radiologo. Būtina spręsti atvykstančių gydytojų apgyvendinimo
problemą.
Visose 5 viešosiose ir vienoje privačioje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros
įstaigose maž÷jo prisirašiusiųjų skaičius, bet visos jos dirbo pelningai.
Viešoji įstaiga Kelm÷s rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centras Europos Sąjungos
l÷šomis įgyvendino projektą „Lietuvos greitųjų medicinos pagalbos įstaigų kvalifikacijos tobulinimas“
(27 tūkst. litų) ir kaip partner÷ vykdo du projektus – „E sveikatos paslaugų pl÷tra Šiaulių regiono
asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (koordinator÷ viešoji įstaiga Radviliškio ligonin÷) ir „Išankstin÷
pacientų registracijos sistemos pl÷tra“ (koordinator÷ viešoji įstaiga Vilniaus universitetin÷s ligonin÷s
Santariškių klinika).
Viešoji įstaiga Kelm÷s rajono psichikos sveikatos centras vykd÷ du projektus –
„Socialin÷s reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomen÷je“ ir „Psichikos sveikata – visuomen÷s
sveikatos dalis“. Nuo lapkričio m÷nesio teikiamos psichikos sveikatos slaugytojo slaugos paslaugos
namuose.
Sveikatos priežiūros įstaigų dalyvavimas projektin÷je veikloje sudaro galimybę teikti
geresn÷s kokyb÷s gydymo paslaugas, gerina įstaigų darbo sąlygas.
Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas kartu su Socialin÷s paramos
skyriumi, Socialinių paslaugų tarnyba, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Liolių senelių namais, Vijurkų
vaikų globos namais, socialin÷s krypties visuomenin÷mis organizacijomis s÷kmingai sprend÷ iškilusias
problemas, kad laiku būtų teikiama paslauga, ger÷tų jos kokyb÷.
Socialinei paramai savivaldyb÷ per metus išmok÷jo 32 mln. 28,6 tūkst. litų (2010 m.–
32 mln. 445,7 tūkst. litų). Neger÷janti pad÷tis rajono darbo rinkoje tur÷jo tiesioginę įtaką socialin÷s
paramos prašančiųjų skaičiui. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, per metus padid÷jo nuo 2862 iki
3240.
Vadovaujantis Pinigin÷s socialin÷s paramos įstatymu, savivaldyb÷s tarybos sprendimu
„D÷l Telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašo patvirtinimo“ darbingi nedirbantys
socialin÷s paramos gav÷jai buvo pasitelkti atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijose. Dirbo 1798
asmenys, arba 56 proc., gaunančių socialinę pašalpą.
Pagal savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinto „Socialinių išmokų teikimo socialin÷s
rizikos šeimoms tvarkos aprašo nuostatas“ šeimoms, kurios mažai piktnaudžiauja alkoholiu, pinigin÷
socialin÷ parama teikiama socialin÷ms paslaugoms. Socialinių paslaugų darbuotojai pad÷jo 167
šeimoms nusipirkti maisto prekių, susimok÷ti už paslaugas, ugd÷ socialinius įgūdžius.
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Vadovaujantis savivaldyb÷s tarybos sprendimu „D÷l vidutinių kietojo ir kitokio kuro
kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“,
kompensacija paskirta 1181 šeimai. Ji sudar÷ 872 tūkst. 376 litus, arba 157 tūkst. litų mažiau nei 2010
metais.
2011 metais nemokamą maitinimą gavo 3071 mokinys. Išleista 1 mln. 482,7 tūkst. litų.
Paramą mokymo reikm÷ms įsigyti gavo 2672 mokiniai.
Savivaldyb÷s biudžetinei įstaigai Socialinių paslaugų tarnybai buvo skirta 1 mln. 240
tūkst. litų. Kiekvienoje seniūnijoje yra po vieną darbuotoją, dirbantį su socialin÷s rizikos šeimomis.
Tokių šeimų yra 121, jose auga 321 vaikas. Pagalbos į namus socialin÷s paslaugos teikiamos 147
asmenims, iš jų 97 gyvena kaime.
Socialinių paslaugų tarnybos vaikų ir jaunimo užimtumo klubas „Parama“ vykdo
projektą „Kompleksin÷ socialin÷ parama visai šeimai Kelm÷s rajone“. Veikla organizuojama pagal
šeimų poreikius, sudarytos sąlygos gauti reikalingą pagalbą, vaikai užsiima m÷gstama veikla. 2011
metais projektui buvo skirta 42 tūkst. 320 Lt.
Liolių senelių namai teik÷ paslaugas vidutiniškai 136 seniems ir neįgaliems asmenims
bei 33 neįgaliems su sunkia negalia. Iš savivaldyb÷s biudžeto šiai įstaigai buvo skirta 863 tūkst. litų.
Už paslaugas gauta 1 mln. 169,7 tūkst. litų.
Teikiant ilgalaik÷s socialin÷s globos paslaugas, nuolat rūpinamasi, kad senelių namų
gyventojai turiningai leistų laisvalaikį. Suburtas etnografinis ansamblis. Rūpinamasi čia esančiųjų
sveikata, asmeninių dokumentų tvarkymu.
S÷kmingai įgyvendinamas projektas „Liolių senelių namų dienos globos padalinio
įkūrimas“. Pateikta paraiška projektui „Liolių senelių namų pastatų rekonstrukcija“ finansavimui gauti.
Įsteigtas Užvenčio padalinys dav÷ teigiamų rezultatų – gyventojai gauna geresn÷s kokyb÷s
paslaugas.
Vijurkų vaikų globos namuose paslaugos teikiamos 31 vaikui, likusiam be t÷vų globos.
Įgyvendinus projektą, iš esm÷s pager÷jo buities sąlygos, sutvarkyta įstaigos aplinka, įsigyta
būtiniausios įrangos.
„Kūlverstuko“ darželio-mokyklos ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialin÷s globos
neįgalių vaikų grup÷je paslaugos teikiamos 10 vaikų, iš kurių 6 su sunkia negalia. Darbo sąlygos
neblogos. Reik÷tų, esant galimybei, pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama parama ir apšiltinti įstaigos
pastatą.
Samariečių valgykloje organizuojamas nemokamas maitinimas. Paslauga naudojasi apie
50 žmonių. Savivaldyb÷ skiria l÷šas personalui įdarbinti.
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Gyventojai naudojasi Kelm÷s rajono neįgaliųjų draugijos, viešosios įstaigos Šiaulių
kurčiųjų reabilitacijos centro, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Kelm÷s viltis“, Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelm÷s skyriaus, viešosios įstaigos Kelm÷s aklųjų ir
silpnaregių centro, Kelm÷s diabeto klubo paslaugomis. Meras, mero pavaduotojas, dalis kitų tarybos
narių domisi šių organizacijų veikla, dalyvauja jų renginiuose, teikia pagal galimybes paramą.
Bendruomen÷s vaiko teisių apsaugos taryba (pirmininkas Kostas Arvasevičius)
apibendrino socialinių darbuotojų, dirbančių su socialin÷s rizikos šeimomis tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, nurod÷ jo trūkumus. Buvo rekomenduota seniūnijose sudaryti vaiko gerov÷s darbo
grupes. Paruošti ir patvirtinti Vaiko gerov÷s darbo grupių nuostatai. Visose seniūnijose seniūnai į
darbo grupių sud÷tį įtrauk÷ įvairių sričių specialistus, bendruomenių atstovus.
Savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ 26 sprendimus, susijusius su kultūros ir sporto sektoriaus
veikla, jos infrastruktūros pokyčiais ir personalo klausimais.
Į rajono savivaldyb÷s strateginį veiklos planą buvo įtraukta

svarbi

priemon÷ –

„Daugiafunkcio sporto komplekso statyba Kelm÷je“ į Valstyb÷s investicijų programą – „Kelm÷s krašto
muziejaus naujos ekspozicijos įrengimas“, tęs÷si Kelm÷s kultūros centro pastato atnaujinimo darbai,
vykdomi projektai „Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas kultūrinio turizmo reikm÷ms“
bei „Kelm÷s tradicinių amatų centro įkūrimas ir pl÷tra“. Rajono taryba pritar÷ projekto „P.Višinskio
memorialinio muziejaus stogo sutvarkymas“ įgyvendinimui bei Kelm÷s rajono savivaldyb÷s etnin÷s
kultūros pl÷tros 2011–2014 metų programai.
Patvirtintos Laisv÷s kovoms įamžinti ir Holokaustui pamin÷ti rajone komisijos.
Lyginant su 2010 metais, kultūros ir sporto sektoriui skirta 13,5 procento daugiau l÷šų,
tai sudar÷ 3 mln. 849, 4 tūkst. litų. Pra÷jusių metų kultūros r÷mimo programoms finansuoti iš rajono
biudžeto skirta 70 tūkst. litų, kultūros įstaigos už įvairias teiktas paslaugas papildomai gavo 387, 1
tūkst. litų, arba 67,3 proc. mažiau negu 2010 metais.
Panaudojant finansinius resursus, buvo siekiama modernizuoti kultūros įstaigų
infrastruktūrą, gerinti kultūros paslaugų kokybę, skatinti kultūrinę veiklą, užtikrinti normalų įstaigų
funkcionavimą.
Meras, mero pavaduotojas pagal galimybes dalyvauja kultūros renginiuose. Švietimo,
kultūros ir viešosios tvarkos komiteto nariai apsilank÷ visose kultūros įstaigose, susipažino su jų darbo
sąlygomis ir veiklos problemomis, pad÷jo jas spręsti.
Rajono kultūros centrai Kelm÷je, Kražiuose, Pakražantyje, Šauk÷nuose, Tytuv÷nuose
ir Užventyje organizuoja kultūrinę ir meninę veiklą, daug d÷mesio skiria edukacinei, programinei,
meno m÷g÷jų ir profesionaliojo meno sklaidai, atsižvelgia į įvairaus amžiaus gyventojų poreikius.
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Per metus kultūros įstaigos suorganizavo 1267 renginius, iš jų 956 kultūros centrai.
Meno saviveikloje dalyvauja apie 1200 asmenų, arba 3,7 proc. visų gyventojų.
Suorganizuotos 22 profesionalių menininkų ir 57 kitokios (fotografijos, tapybos ir
grafikos, tautodail÷s darbų, tautinio paveldo produktų, knygų iliustracijų, rankdarbių) parodos.
Daugiausiai išvykose koncertavo Kelm÷s kultūros centras (64 koncertai), Užvenčio
kultūros centras (27), Tytuv÷nų kultūros centras (25), o iš skyrių – Lupikai (17 koncertų).
Savivaldyb÷s taryba yra patvirtinusi rajoną reprezentuojančių renginių sąrašą. Juo
vadovaujantis buvo organizuota trisdešimt pirmoji tradicin÷ Liaudies meno švent÷ Kelm÷je, tarptautinis
aštuntasis Tytuv÷nų vasaros festivalis, Kražių festivalis, kurio metu vyko net 23 renginiai (koncertai,
parodos, stovyklos, knygų pristatymai). Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras kartu su jaunimo
klubu „Jaunimas Kražių ateičiai“ ir partneriais iš Lenkijos „Academia Europa Sarbieviana“ įgyvendino
projektą „Senosios tradicijos naujame kontekste“. Atvyko delegacija iš Lenkijos.
Užventyje įvyko regionin÷ meno ir sporto švent÷ „Venta, Venta, Venta – tu žemaičiui
šventa“. Tai tradicinis renginys, kuris sujungia Ventos up÷s baseino gyventojus. Švent÷je dalyvavo ir
Latvijos Respublikos Rygos lietuvių bendruomen÷s šok÷jai.
M. ir A. Knyzelių sodyboje įvyko regioninis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„Vaidiname draugams“ ir simpoziumas „Lietuvos šviesuolių atminimo įamžinimas Užventyje –
kryždirbystei pl÷tra“. Simpoziumo metu J. Smilgevičiaus parke buvo pastatyti 6 stogastulpiai prie
kultūros centro, skulptūra „Saul÷s laikrodis“, pristatyta monografija „Vytautas Jarutis“.
Kelm÷je buvo organizuoti tradiciniai 24-ieji

Žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies

amatų vasaros kursai, regionin÷ chorų švent÷, liaudiškos muzikos kapelų švent÷ „Dainuok pavasarį“,
romansų muzikos kolektyvų švent÷ „Rudens romansas“, vaikų folkloro ansamblių švent÷ „Žaliū žaliū
žuolynele“, konkursas „Tramtatulis“.
Tytuv÷nuose, prie Bridvaišio ežero, organizuota švent÷ „Tytuva – 2011“, o
Budraičiuose – „Linas – 2011“. Šauk÷nuose surengtas antrasis Lietuvos nekomercinio kino festivalis
„Kinas Šauk÷nuose 2011“, o Pakražantyje – šeštoji humoro švent÷ „Vištos koja“.
Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinti Užvenčio kultūros centro ir jo Vaiguvos skyriaus
pastatai. Būtina peržiūr÷ti kultūros centrų statusą, nes dalis jų atlieka pagal veiklos apskaitas tik skyrių
darbą, gerinti darbo sąlygas, rūpintis darbuotojų kvalifikacija.
Rajono savivaldyb÷s viešųjų bibliotekų sistemą sudaro Kelm÷s Žemait÷s viešoji
biblioteka, 2 miesto ir 21 kaimo bei kaimo-mokyklų filialas. Bibliotekos struktūroje yra ir dvi mokyklų
bibliotekos, teikiančios paslaugas jos bendruomen÷ms.
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Iš viso 2011 metais įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“ iš „Microsoft“
kompanijos buvo gauta kompiuterin÷s programin÷s įrangos, kurios vert÷ 66,9 tūkst. litų. Maž÷jant
gyventojų skaičiui, maž÷ja ir bibliotekų vartotojų srautas, tačiau likę lankosi dažniau (net 21 proc.),
31,2 proc. padid÷jo interneto vartotojų skaičius.
„Poezijos pavasar÷lio“ metu rajono literatui Bronislovui Klimašauskui įteikta Reginos
Beržinyt÷s literatūrin÷ premija už eil÷raščių knygą „Tas gaivus vievers÷lių lietus“. Buvo pamin÷ta
Žalpių miestelio 450 metų sukaktis, vert÷jo Jeronimo Ralio 135-osios gimimo metin÷s.
Kryptingai dirbo Kelm÷s krašto muziejus su 4 jam priklausančiais filialais (Užvenčio,
Šauk÷nų, P.Višinskio, Žalpių) ir Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejus. Muziejaus
rinkiniuose yra 23485 saugomi eksponatai. Per ataskaitinius metus įsigyti 1175 eksponatai. Muziejaus
rinkiniai pasipild÷ Daustorių dvaro archyviniais dokumentais ir nuotraukomis, archeologiniais radiniais
iš kasin÷jimų, atliktų Pašiauš÷s kolegijos ir Kelm÷s dvaro teritorijose, Kelm÷s savivaldos pradžią
iliustruojančiomis nuotraukomis. Už parduotus bilietus surinkta 31 930 litų, priimta 13800 lankytojų.
Buvo tęsiami populiarūs projektai „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ ir „Muziejų naktys“.
Vienas svarbiausių pra÷jusių metų įvykių – Šiaulių vyskupijos bažnytinio paveldo
muziejaus atidarymas restauruotame Tytuv÷nų vienuolyno ansamblyje. Per pusmetį muziejų aplank÷
3379 bilietus įsigiję lankytojai. Deja, 2012 m. sausio 26 d. įvykęs gaisras sunaikino pagrindinę
ekspozicijos salę ir čia buvusias unikalias meno vertybes. Gaisro kilimo priežastis tiriama. Draudimo
l÷šomis pastatas bus suremontuotas, o dalies eksponatų netekta visiems laikams.
Nederlingi metai

buvo Kelm÷s mažajam

teatrui – įvyko tik viena premjera –

O.Jautak÷s „Antos÷ ir vaiduoklis“. Nors nemažai spektaklių parodyta išvykose, dalyvauta Kauno
profesionalių teatrų festivalyje „Pilies akordai“, pasirodyta Saratove (Rusija), tikimasi aktyvesn÷s
teatro veiklos, įdomių pastatymų ir premjerų.
Kelm÷s ligonin÷s gydytojui kardiologui, Kelm÷s tinklinio klubo „Rūta“ prezidentui
Algimantui Petrovui savivaldyb÷s taryba suteik÷ Kelm÷s rajono garb÷s piliečio vardą, o Šauk÷nų
kraštotyros muziejaus muziejininkei Elenai Burdulienei įteiktas garb÷s ženklas „Už nuopelnus Kelm÷s
rajonui“.
Pra÷jusiais metais savivaldyb÷s taryba suaugusiųjų sportui skyr÷ 150 tūkst. litų (2010
m. – 123,5 tūkst. litų), iš jų sporto klubams teko 55 tūkst. litų, pasirengimui TAFISA žaidyn÷ms –
15 tūkst. litų.
Prad÷ta spręsti didžiausia rajono problema – sporto bazių trūkumas. Paruošta studija
„Daugiafunkcio sporto komplekso statyba Kelm÷je“. 2012 metais numatyta prad÷ti ruošti techninį
projektą, nors ateityje bus susidurta su didel÷mis finansin÷mis problemomis. Prie penkių bendrojo
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lavinimo mokyklų – Kelm÷s „Aukuro“ ir Šauk÷nų V.Pūtvio-Putvinskio vidurinių mokyklų ir
J.Graičiūno, Užvenčio Šatrijos Raganos, Kražių gimnazijos įrengti šiuolaikiniai stadionai su b÷gimo
takais ir žaidimų aikštel÷mis, padengtomis dirbtine danga. Rengiantis 2012 metų TAFISA pasaulio
sporto visiems žaidyn÷ms, būtina įsirengti šiuolaikines tinklinio aikšteles Kelm÷s „Draugyst÷s“ parke.
Nors Lietuvos seniūnijų rengionin÷se žaidyn÷se iškovota pirmoji vieta, deramai
dalyvauta finalin÷se varžybose, turime neblogas žol÷s riedulio, lengvosios atletikos, tinklinio tradicijas,
suaugusiųjų sportui trūksta entuziastų ir r÷m÷jų.
Parengta Šiaulių regiono turizmo galimybių studija, kurios tikslas – nustatyti turizmo
pl÷tros galimybes, prioritetus ir priemones. Apklausa parod÷, kad Kelm÷s rajono potencialas
vertinamas kaip geriausias apskrityje. Patraukli vandens trasa Dubysos upe, pažintiniai objektai
Kelm÷je, Kražiuose, Tytuv÷nuose, Užventyje. Aukštai vertinamos religinio turizmo galimyb÷s.
Rajone veikia turizmo informaciniai centrai Kelm÷je, Kražiuose ir Tytuv÷nuose. Juose
galima rasti turistui dominančią informaciją. Kelm÷s rajono reprezentacijai išleisti lankstinukai
keturiomis kalbomis, įsigyti suvenyrai. Šalies turizmo ir žurnaluose spausdinami straipsniai apie
rajoną. Turizmo ištekliai pristatyti tarptautin÷je turizmo parodoje „Vivattur 2011“ Vilniuje. Informacija
apie turizmo objektus pristatoma interneto svetain÷se, socialiniuose tinkluose, turizmo kataloguose.
Oficialios bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su 9 užsienio partneriais. Savivaldyb÷s
taryba pritar÷, kad Tytuv÷nų seniūnija pasirašytų sutartį su Miastko (Lenkija) savivaldybe.
Savivaldyb÷s delegacijos su darbo vizitais lank÷si Norvegijoje, Vengrijoje, Vokietijoje ir Švedijoje. Į
Kelmę buvo atvykusios delegacijos (be švietimo įstaigų projektų svečių) iš Latvijos, Lenkijos,
Vokietijos ir Švedijos. Sulauk÷me ir šių valstybių diplomatų vizitų. Rajone lank÷si Vokietijos
Federacin÷s Respublikos Tiuringijos Landtago delegacija, vadovaujama jo pirminink÷s Birgitos Diezel.
Aktyviai

bendradarbiauta

kultūros,

švietimo,

turizmo

srityse.

Pamin÷tas

Kelm÷s

ir

Hodmez÷vašarh÷jaus bendradarbiavimo dvidešimtmetis, pasikeičiant delegacijomis ir pasirašant naują
bendradarbiavimo sutartį.
Per metus kultūros paveldo objektams tvarkyti panaudota 13 mln. 44 tūkst. 935 litų.
Buvo baigta Tytuv÷nų vienuolyno ansamblio renovacija, pritaikytas visuomen÷s poreikiams Kražių
kolegijos rūsys, atliekami Kražių bažnyčios tvarkomieji darbai, Užvenčio dvaro sodybos svirno
remontas ir Kelm÷s dvaro rūsio pritaikymas amatų centrui.
Prižiūrimi ir tvarkomi ir kiti paveldo objektai, nors savivaldyb÷s taryba skiria
nepakankamai l÷šų priežiūros darbams. Antrus metus, populiarinant kultūros paveldą, organizuotas
pleneras tema: „Kultūrinio paveldo įprasminimas dailininkų kūryboje“, ruošiamasi 2012 metais išleisti
knygą apie rajono kultūrinį paveldą.
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Meras, administracijos vadovai, skyrių ved÷jai kiekvieną pirmadienį informuojami apie
nusikalstamas veikas rajone, viešąją tvarką masiniuose renginiuose. Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kelm÷s rajono policijos komisariato darbuotojai dalyvauja pasitarimuose su
seniūnais, susitikimuose su seniūnaičiais, visuomeninių organizacijų vadovais.
Policijos komisariatas kartu su savivaldybe vykd÷ prevencijos programą „Būk saugus“,
kuriai savivaldyb÷ skyr÷ 30 tūkstančių litų. Kelm÷s miesto seniūnijos l÷šomis eksploatuojamos vaizdo
kameros Kelm÷s miesto

centre. Vykdant programą „Būk saugus“ Viešosios tvarkos skyriaus

Prevencijos poskyrio tyr÷jai kartu su seniūnais, policijos r÷m÷jais, socialiniais darbuotojais bei kitų
tarnybų pareigūnais organizavo 68 reidus, kurie buvo skirti užkardyti nusikaltimus, administracinius
teis÷s pažeidimus bei išaiškinti pažeid÷jus.
Kad mažiau eismo įvykiuose nukent÷tų p÷sčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų, išdalinta
900 švaitų. Gyvenviet÷se įrengti 5 informaciniai stendai, skelbiantys, kad įkurtos saugios kaimynyst÷s
grup÷s. Organizuota daug pažintinių, sporto renginių visuomen÷s bei piliečio saugumo tema.
Nusikalstamumo situacija apskrityje ir rajone reguliariai aptariama Šiaulių apskrities
vyriausiojo komisariato inicijuotuose pasitarimuose su apskrities merais.
Per 2011 metus rajone užregistruotos 494 nusikalstamos veikos, iš kurių išaiškinta 266,
arba 53,8 proc. Didžiausią jų dalį – 40,2 proc. sudaro vagyst÷s. Užregistruotas 41 (2010 m. – 36)
įskaitinis eismo įvykis, kuriame žuvo 5 eismo dalyviai (2010 m. – 5) ir 53 buvo sužeisti (2010 m. –
400). Įvyko 21 eismo įvykis d÷l neblaivių vairuotojų kalt÷s.
Rajono gyventojų saugumas priklauso ne tik nuo Policijos komisariato, bet ir nuo
savivaldyb÷s biudžetin÷s įstaigos Priešgaisrin÷s saugos tarnybos gero darbo. Tarnyba atlieka gaisrų
gesinimo, pirminių gelb÷jimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių

ir kitų ekstremalių situacijų

likvidavimo darbus. Nors ši tarnyba finansuojama iš valstyb÷s skiriamų l÷šų, tačiau savivaldyb÷s taryba
2011 metais iš biudžeto papildomai skyr÷ 28,6 tūkst. litų darbo užmokesčiui, kad būtų išlaikoma
specialisto ir šaltkalvio remontininko 1,5 etato, ir 30 tūkst. litų gaisrinio automobilio remontui.
Per metus kilo 102 gaisrai. Juos gesinti ir atlikti įvairius gelb÷jimo darbus Liolių
komanda išvyko 46 kartus, Vaiguvos – 33, Šauk÷nų ir Užvenčio – po 32, Kražių – 27, Kiaunorių – 19.
Būtina atnaujinti gaisrinių automobilių parką, rūpintis naujos gaisrin÷s statyba Užventyje,
priešgaisrinių vandens telkinių būkle visose seniūnijose ir privažiavimai prie jų. Sumažinus valstyb÷s
finansavimą, rajono savivaldyb÷s tarybai teko priimti sprendimą d÷l Kiaunorių komandos likvidavimo.
Administracin÷ komisija prie Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos (pirmininkas Borisas
Markulis) per 2011 metus išnagrin÷jo 27 administracinių teis÷s pažeidimų bylas. Pažeid÷jai nubausti
pagal atitinkamus Lietuvos respublikos administracinių teis÷s pažeidimų kodekso straipsnius.
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Aštuonios bylos nutrauktos nesant administracinio teis÷s pažeidimo sud÷ties. Keturiems pažeid÷jams
skirtos pinigin÷s baudos. Tai sudaro 1100 litų, iš kurių sumok÷ta 300 Lt. Du nutarimai d÷l baudų
išieškojimo perduoti antstoliams. Vienas komisijos nutarimas buvo apskųstas Kelm÷s rajono apylink÷s
teismui, kuris savo nutarimu jį panaikino.
Korupcijos prevencijos komisija (pirminink÷ Kristina Balsien÷, nariai: Saulius
Barauskis, Borisas Markulis, Vincas Metrikis, Rimantas Motuzas, Algimantas Prokopavičius, Egidijus
Ūksas) aptar÷ savivaldyb÷s 2011–2013 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo
priemones, laikraščio „Šiaulių kraštas“ publikaciją „Provincijos oligarchai ima milijonus“ bei UAB
„Reisida“ direktoriaus Remigijaus Railos ir Edvardo Grigo prašymus. Komisija kreip÷si į rajono
apylink÷s prokuratūrą, kad būtų ištirta, ar UAB Kelm÷s vietinis ūkis, organizuodamas laidojimo namų
nuomos konkursą, nepažeid÷ viešo intereso.
Etikos komisija (pirmininkas Antanas Levickas, nariai: Kristina, Balsien÷, Saulius
Barauskis, Sigita Grigolien÷, Genut÷ Janušauskien÷, Irena Sabaliauskien÷, Arūnas Teišerskis) svarst÷
tarybos narių Danut÷s Ivanauskien÷s ir Romo Dociaus elgesį. Konstatuota, kad tarybos nariai
nepažeid÷ valstyb÷s politikų elgesio kodekso. Tyrimas d÷l tarybos nario Rimanto Motuzo elgesio buvo
nutrauktas.
Meras, kaip Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys, jos Švietimo ir kultūros
komiteto pirmininko pavaduotojas, „Savivaldyb÷s žinių“ redakcin÷s komisijos narys, teik÷ pasiūlymus
d÷l savivaldai aktualių teis÷s aktų projektų. Tenka pripažinti, kad savivaldyb÷s tarybos darbas nebuvo
pakankamai viešinamas, tod÷l viešųjų ryšių specialisto pri÷mimas išspręs šią aktualią problemą.
Savivaldyb÷s taryba ir administracija per ataskaitinį laikotarpį racionaliai naudojo
biudžeto l÷šas, užtikrino vykdomų projektų tęstinumą, pagal galimybes sprend÷ aktualiausias rajono
problemas.

__________________

