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Praėjusieji metai buvo

mūsų valstybės tolesnio ekonominio stiprėjimo metai.

Sėkmingai vykdytas biudžetas, gerėjo teikiamų sveikatos, švietimo, socialinių paslaugų kokybė,
mažėjo nedarbo lygis. Tai padėjo ir mūsų savivaldybei geriau finansuoti daugelį veiklos sričių,
ypač švietimo ir

socialinės paramos, pasinaudoti ES fondų teikiama finansine parama. Padidėjo

žmonių perkamoji galia, nors skurdo lygis rajone tebėra aukštas. Gauta parama padėjo mūsų
žemdirbiams geriau apsirūpinti technika, sėkmingiau konkuruoti rinkoje.
Rajono Tarybą sudaro 25 nariai, iš jų 11 priklauso Socialdemokratų, 4 Tėvynės
Sąjungos (Lietuvos konservatorių), 3 Krikščionių demokratų, 2 Liberalų ir centro, 2 Valstiečių
liaudininkų, 1 Socialliberalų (Naujosios Sąjungos), 1 Liberaldemokratų partijai ir 1 nepriklausantis
partijoms. Per metus

ši

sudėtis nesikeitė. Valdančiąją daugumą

sudarė socialdemokratai,

valstiečiai liaudininkai bei Socialliberalų ir Liberaldemokratų partijų nariai. Dirbo valdančiosios
daugumos bei opozicijos frakcijos.
Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo planuojamas Tarybos darbas, rajono Bendrojo plano strateginė dalis bei savivaldybės 2004-2007 metų plėtros planas. Be abejo,
juos teko papildyti, nes reikėjo

atsižvelgti į baigiamą ruošti

naują rajono Bendrąjį planą,

atsivėrusias galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis, Valstybės investicijų
programa.
Rajono Taryba dirbo pagal patvirtintus pusmečio planus, įvyko 18 posėdžių (2005 m.
– 14), svarstė 514 klausimų, priėmė 432 sprendimus (2005-397). Neplanuotus posėdžius reikėjo
organizuoti todėl, kad buvo gautos papildomos lėšos ir dalį jų teko skubiai perskirstyti ar
paskirstyti.
Rajono Tarybos posėdžių lankomumas 85,1 procento. R.Docius dėl pateisinamos
priežasties nedalyvavo 9 posėdžiuose, A.Levickas – 6, A.Račas ir I.Sirusienė – 5, A.Levickienė –
4. Visuose posėdžiuose dalyvavo S.Lekšas, J.V.Paliulis, K.Radavičius ir V.Verpečinskas.
Teikiamus Tarybai klausimus bei įvairius prašymus

svarstė ir rengė sprendimų

projektus 7 komitetai. Iš viso įvyko 75 komitetų posėdžiai (2005 m. -81 posėdis):
Savivaldybės turto valdymo, statybos ir komunalinio ūkio (pirmininkas M.Apukas) –
2, svarstyta 11 klausimų;
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Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas

Z.Mačernius) – 11,

svarstyti 108

klausimai;
Kaimo reikalų, ekologijos ir verslo (pirmininkas R.Docius) – 3, svarstyti 8 klausimai;
Ekonomikos ir biudžeto (pirmininkas R.Motuzas) -16, svarstyti 192 klausimai;
Socialinių klausimų ir

sveikatos

apsaugos (pirmininkė A.Monkauskaitė) – 7,

svarstyta 30 klausimų;
Etikos, teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų (pirmininkai A.Geštautas, A.Teišerskis) – 5,
svarstyti 27 klausimai;
Kontrolės (pirmininkas S.Lekšas) – 7, svarstytas 31 klausimas;
Bendri komitetų posėdžiai – 24, iš jų:
Kaimo reikalų, ekologijos ir verslo, savivaldybės turto valdymo, statybos ir
komunalinio ūkio – 11;
Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos, Etikos, teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų
– 5;
Kiti bendri posėdžiai – 8.
Bendruose komitetų posėdžiuose

svarstyta 217 klausimų, iš viso komitetų

posėdžiuose – 624.
Pagal priimamų sprendimų Taryboje turinį daugiausia svarstyta finansinių (75),
detaliųjų planų tvirtinimo, investicinių projektų (52), patalpų, transporto priemonių, kito turto
perdavimo ar jo panaudojimo (38), komisijų sudarymo, tvarkų, įstatų tvirtinimo (38), švietimo,
kultūros ir sporto (33), sveikatos apsaugos ir socialinių (30) klausimų.
Spalio 26 d. Tarybos posėdyje buvo pakeistas Etikos, teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų
komiteto pavadinimas į Teisėtumo ir pilietinių iniciatyvų (komiteto pirmininkas A.Teišerskis) ir
sudaryta Etikos komisija (pirmininkė D.Lapinskienė).
Per metus Tarybos posėdžiuose nagrinėti 82 gyventojų bei įmonių prašymai dėl
atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčio ir socialinės paramos teikimo. Nuo žemės ir žemės
nuomos mokesčio atleisti 8 gyventojai ir 4 įmonės, vienam gyventojui mokestis sumažintas 50
procentų. 31 šeimai skirta parama vandentiekio įrengimo išlaidoms kompensuoti, 13 gyventojų
skirta finansinė parama nukentėjus nuo gaisro, 7 -

skirtos lėšos insulino pompoms įsigyti.

Netenkinti tik 2 įmonių ir 5 gyventojų prašymai.
Tarybos nariai posėdžiuose pristatė 162 klausimus, administracijos darbuotojai – 348 ,
savivaldybės kontrolierė – 4. Daugiausia klausimų ir informacijų posėdžių metu pateikė meras
K.Arvasevičius (47), mero pavaduotojas R.Atkočaitis ir R.Motuzas (po 28), A.Geštautas (15),
Z.Mačernius (14), A.Monkauskaitė (12). Savivaldybės turto valdymo, statybos ir komunalinio ūkio
komiteto pirmininkas M.Apukas nepristatė Tarybai nė vieno klausimo. Aktyviausiai diskusijose
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dalyvavo meras K.Arvasevičius (130), V.Šimkūnas (70), A.Račas (61), Z.Mačernius (53), S.Lekšas
(52), A.Geštautas (50), R.Motuzas (29), R.Atkočaitis (28), S.Adomavičius (27).
Gauti 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai ir 5
reikalavimai. Visi jie svarstyti Tarybos posėdžiuose, priimti sprendimai. 2006 m. spalio 31 d.
reikalavimas Nr.4-28 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo 6 str. vykdymo“ įvykdytas iš dalies – įsteigtas Paveldosaugos padalinys, o kultūros
objektų sąrašas bus patvirtintas vėliau.
Gauti 3 rajono politikų paklausimai:
Tarybos nario K.Biliaus „Dėl Studentų rėmimo fondo tarybos sudarymo“. Į
paklausimą atsižvelgta. Mero potvarkiu Nr. M-10 papildyta

Studentų rėmimo fondo tarybos

sudėtis;
Tarybos nario A.Račo dėl J.Gedvilo naudojamo žemės sklypo. Sudaryta komisija.
Taryba priėmė šiuo klausimu sprendimą,
Tarybos nario V.Šimkūno dėl mero patarėjo etato. Meras atsakė raštu. Taryba šiuo
klausimu priėmė sprendimą.
Įvyko 4 Kolegijos (pirmininkas K.Arvasevičius) posėdžiai, svarstyti 8 klausimai.
Nustatyti 2006 metų savivaldybės Tarybos narių ir administracijos darbuotojų mokymosi prioritetai.
Pritarta savivaldybės rengiamų ir numatomų rengti kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo,
pritaikymo turizmo plėtrai 2007-2013 metais projektų sąrašai (18 projektų). Priimti sprendimai dėl
žemės sklypo, esančio Kelmėje, Žemaitės g. 24, detaliojo plano tikslinimo, dėl pritarimo rengti
projektus Europos Sąjungos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti
ir kitais klausimais.
Apie Tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus sprendimus rinkėjai buvo
informuojami rajono

spaudoje, savivaldybės interneto svetainės puslapyje. Rajono meras, jo

pavaduotojas, dalis kitų Tarybos narių už darbą atsiskaitė visose seniūnijose. Susitikimi su rinkėjais
buvo organizuoti seniūnijose ir metų pabaigoje, prieš sudarant 2007 m. rajono biudžetą.
Per metus priimti 199 mero potvarkiai (2005 m. -201) Tarybos veiklos organizavimo,
atostogų, komandiruočių, apdovanojimo klausimais.
Mero priimamajame gauta 483 (2005 – 480) prašymai, iš jų 82 svarstyti Tarybos ir
komitetų posėdžiuose, 401 spręstas darbo tvarka administracijos specialistų arba komisijų. Gauta
18 kolektyvinių prašymų

(2005 m. -31). Daugiausiai jų dėl materialinės paramos ir pašalpų,

kompensacijų už šildymą, medienos įsigijimo lengvatinėmis sąlygomis (152), dėl vandentiekio,
kanalizacijos, transporto, atliekų tvarkymo, šildymo ir kitų ūkinių problemų (80), dėl dokumentų
pateikimo, pažymų išdavimo lengvatiniams kreditams gauti (77), dėl sklypų ribų nustatymo,
adresų patikslinimo bei žemės paskirties keitimo. Iš valstybinių institucijų persiųsti tik 2 prašymai.
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Be gyventojų prašymų mero priimamajame per metus gauti 4197 dokumentai (2005
m. – 4154), išsiųsti 2509 raštai.
Rajono Tarybos sprendimais ir mero potvarkiais yra sudarytos 25 komisijos.
Vienos jų, kaip Administracinių ginčų, Pilietybės, Peticijų, Rajono Garbės piliečio vardo
suteikimo, Policijos rėmimo lėšų tikslingumo panaudojimo, neturėjo arba turėjo labai mažai darbo,
kitos – nemažai nuveikė. Jų veikla aptarta šioje ataskaitoje.
Rajono Taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, tvirtino
savivaldybės biudžetą, skirstė asignavimus biudžetinėms įstaigoms, priėmė reikiamus sprendimus
dėl papildomų ir planą viršijančių pajamų, kitų lėšų paskirstymo bei tikslinės paskirties fondų
sudarymo ir naudojimo.
Rajono Taryba patvirtino 2006 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą –
60 mln.618,7 tūkst.Lt. Galutinis patikslintas rajono biudžeto pajamų planas - 66 mln.506,1 tūkst.Lt
(2005 m. – 58 mln.119,4 tūkst.Lt). Vietinės pajamos sudaro tik 20,9 procento viso biudžeto
pajamų.
Praėjusių metų sausio 1 d. rajono savivaldybė turėjo 3 mln. 161,6 tūkst. Lt paskolų.
Per metus bankams grąžinome 2 mln. 121,6 tūkst. Lt ir paėmėme 3 mln. 436 tūkst. litų paskolų, iš
jų: Kelmės dvaro muziejaus fasado avarinės grėsmės pašalinimo darbams baigti - 155 tūkst. litų,
Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvei rekonstruoti - 620 tūkst.Lt, UAB „Kelmės

autobusų

parkas“ autobusams pirkti - 180 tūkst. Lt ir autobusų stoties remonto darbams tęsti 70 tūkst. Lt,
Tytuvėnų miesto šilumos tinklų rekonstrukcijos darbams – 500 tūkst. Lt, Tytuvėnų gimnazijos
pastatui atnaujinti – 400 tūkst. Lt, Užvenčio seniūnijos ir vaikų darželio pastatui remontuoti – 300
tūkst.Lt, Šaukėnų seniūnijos ir kultūros centro pastatui atnaujinti – 300 tūkst.Lt, UAB „Kelmės
vanduo“ Kražių ir Pagryžuvio gyvenviečių vandens gerinimo įrengimų statybai - 200 tūkst. Lt,
Kelmės J.Graičiūno gimnazijos pastato atnaujinimo projekto daliniam finansavimui – 711 tūkst. Lt.
2007 metų savivaldybės skolinimosi limitas apie 6,2 mln. litų. Pradėtus darbus bei
projektus galėsime baigti skolindamiesi iš bankų ir biudžeto lėšomis, nes bendra savivaldybės
finansinė padėtis gera.
Rajono Taryba nustatė minimalius žemės ir žemės nuomos mokesčius ir
atsižvelgdama į sausros padarytą žalą žemdirbiui, sumažino juos dar 25 procentais.
Rajono Tarybos sprendimų finansiniais klausimais priėmė daugiau negu 2005 m.,
nes, perskirstydami gana

dideles sutaupytas lėšas socialinės paramos srityje, buvo priversta

orientuotis į mažėjančias galimybes atlikti statybos darbus ir vykdyti viešuosius pirkimus metų
pabaigoje.
Iš Valstybės investicijų programos Kelmės ligoninės pastatų rekonstrukcijai buvo
skirta 0,5 mln. litų. UAB „Meba“ iš Šiaulių darbus atliko laiku ir kokybiškai. Iš tos pačios
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programos 250 tūkst. litų teko Tytuvėnų gimnazijos pastatui atnaujinti. UAB „Meba“, laimėjusi
remonto darbų konkursą, darbus tęs ir šįmet.

Lėšos projektui baigti numatytos 2007 m.

savivaldybės biudžete. Bus rekonstruotas ir mokyklos stadionas, įrengta dirbtinės dangos žaidimų
aikštelė. Pasinaudodami

valstybės finansine parama, įgyvendinome Kelmės

gimnazijos pastato rekonstrukcijos projektą. Darbų

J.Graičiūno

atlikta už 2 mln. 401,2 tūkst. litų. UAB

„Tekstata“ iš Šiaulių nesilaikė darbų atlikimo grafiko, dėl ko savivaldybės ir mokyklos vadovams
sukėlė nemažai rūpesčių. 100 tūkstančių litų iš minėtos programos buvo skirta Šaukėnų vidurinei
mokyklai langams

pakeisti. Už Privatizavimo fondo lėšas - 124 tūkst. litų, modernizuota

Pakražančio vidurinės mokyklos katilinė.
Kelių priežiūrai ir plėtrai iš viso gavome 3 mln. 143 tūkst. litų (2005 m. – 2 mln. 899,6
tūkst. litų). Daugiausia lėšų panaudota kelių ir gatvių asfalbetonio dangos remontui - 925 tūkst.
litų, Kelmės Vytauto Didžiojo gatvės remontui – 584 tūkst. litų, žvyro dangos remontui – 371 tūkst.
litų, kelio „Šalteniai – Palendriai“ rekonstrukcijai - 325 tūkst. litų, kelių greideravimui – 278 tūkst.
litų, kelio į Vijurkų vaikų globos namus rekonstrukcijai – 200 tūkst. litų. Gyventojams prašant,
tęsėme Bulavėnų gyvenvietės asfaltavimo darbus.
Kelių fondo lėšų panaudojimo tikslingumas, atliekamų darbų kokybė ir kaina yra
nuolatinio rajono Tarybos, jos komitetų dėmesio centre. Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis
įgyvendintas projektas „Kelio Šalteniai –Palendriai ir Šaltenių gyvenvietės kelio rekonstrukcija“.
UAB „Kvėdarsta“ iš Šilalės atliko darbų už 1 mln. 812,3 tūkst. litų. Valstybės lėšomis buvo
tęsiami asfaltavimo darbai kelyje Lioliai – Raseiniai. Jie bus baigti 2007 metais. Gyventojams
pageidaujant, valstybės lėšomis išasfaltuota Vaiguvos gyvenvietės kelio atkarpa Lykšilio link.
Per metus įvyko 5 Saugaus eismo komisijos (pirmininkas R. Atkočaitis) posėdžiai.
Apsvarstyti 34 prašymai ir pasiūlymai eismo saugumui gerinti. Vienuolika jų perduoti nagrinėti
Šiaulių regiono kelių direkcijai pagal kompetenciją (dėl saugaus eismo priemonių įdiegimo
respublikinės ir regioninės reikšmės keliuose, dėl autobusų stotelių statybos). Per metus valstybės
lėšomis pastatyti 3 autobusų stotelių paviljonai, savivaldybės – 2. Bendromis pastangomis dar
reikia įrengti 15 paviljonų. Avaringumas keliuose didėja. Tokią situaciją lemia ne tik didėjantis
transporto srautas, bet ir žema vairavimo kultūra, atsakomybės stoka. Norint pagerinti eismo
saugumą, turime rūpintis pėsčiųjų takų įrengimu iš Kelmės į Verpeną, per Paprūdžių ir Pakražančio
gyvenvietes, „saugumo kalnelių“ įrengimu miestuose prie mokyklų, kelio ženklų atnaujinimu,
stacionarių greičio matuoklių įsigijimu. Kartą per metus saugaus eismo būklė rajone aptariama
Šiaulių apskrities saugaus eismo komisijoje (atstovas R. Atkočaitis).
Rajono Taryba, administracija

sudarė

sąlygas žemdirbiams gauti kvalifikuotą

konsultaciją tiesioginių išmokų, kitos paramos žemės ūkio klausimais ne tik rajono Žemės ūkio
skyriuje. Seniūnijose dirba 9 žemės ūkio specialistai, kurie atlieka pasėlių deklaravimo, žemės
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ūkio valdų registravimo, pieno kvotų dokumentacijos apskaitos ir kitus darbus. Turime 2478
registruotus ūkininkų ūkius (2005-2325), atnaujintos 7301 žemės ūkio ir kaimo valdos (2005—
7037). Pagal 2006 metų naudmenų ir pasėlių deklaravimo duomenis prognozuojama, kad rajono
žemdirbiai gaus 27 mln. 50,8 tūkst.Lt išmokų (2005 m. – 24 mln. 586,1 tūkst.Lt). Tiesioginės
išmokos pieno gamintojams už kvotinį pieną sudarys 2 mln. 147 tūkst. litų, tiesioginės išmokos už
paskerstus galvijus - 1 mln. 897 tūkst. litų, vienkartinės tiesioginės išmokos už karves žindenes ir
telyčias - 811,1 tūkst.Lt.
Rajono Taryba patvirtino Smulkių ir vidutinių ūkių programą (komisijos pirmininkas
Z.Mačernius). Ji skirta paremti smulkių ir vidutinių ūkių (iki 50 ha) prioritetinius verslo projektus,
kooperacijos plėtrą, dirvožemio tyrimus, žemės ūkio renginius. Programai buvo skirta 123,5 tūkst.
litų. Pasinaudojo ja 85 žemdirbiai. Lėšos skirtos „Metų ūkio“ konkursui, respublikinėms ir rajono
artojų

varžyboms, respublikinėms bei rajono žemdirbių šventėms organizuoti bei kitiems

renginiams. Žemės ūkio skyriaus darbuotojai atliko deklaruotų pasėlių patikrą ir nustatė 43 geros
agrarinės būklės pažeidimo atvejus.
Rajono Taryba priėmė kreipimąsi į žemdirbius dėl agrarinės būklės reikalavimų
laikymosi. Kaimo reikalų, ekologijos ir verslo komitetas (pirmininkas R.Docius) nuolat domisi
pagrindinėmis žemdirbių problemomis: žemės ūkio specialistų darbu seniūnijose, kelių būkle,
valstybės ir savivaldybės parama žemdirbiui.
Jei 2003 metais žemdirbiai nusipirko tik 19 naujų traktorių, tai 2005 m. – jau 52, o
2006 m. – 56. Per ataskaitinius metus atlikta melioracijos darbų už 1 mln. 464 tūkst. litų (2005 m.
– 1 mln. 80 tūkst. litų).
Rajono Taryba patvirtino metinę melioracijos darbų programą. Ją teko tikslinti, nes
AB „Kelmės melioracija“ nevykdė pasirašytų sutarčių. Melioracijos

įmonių ir

specialistų

atestavimo komisija, susipažinusi su atliekamų darbų Šiaulių seniūnijoje technologija ir kokybe,
sustabdė įmonės vadovo ir darbų vykdytojo kvalifikacijos atestatų galiojimą.
Rajono Taryba vis didesnį dėmesį skiria visuomeninių organizacijų veiklai. Turime
103 visuomenines organizacijas ir 45 asociacijas, iš jų 33 kaimo bendruomenes. 2006 metais
Visuomeninių organizacijų rėmimo fondui skyrė 100 tūkst. litų (2005 m. – 74,5 tūkst. litų), iš jų:
70 procentų lėšų teko miesto ir kaimo bendruomenių pateiktiems projektams finansuoti. Mero
patarėjas Z.Mačernius teikė organizacinę pagalbą, kad bendruomenės turėtų

savo patalpas,

apsirūpintų kompiuteriais, o jų lyderiai mokytųsi ruošti projektus, turėtų galimybę susipažinti su
kitų rajonų gerąja patirtimi.

Mockaičių, Vaiguvos, Grinių kaimų bendruomenės dalyvauja

tarptautiniame projekte „Vanduo ir sveikata“ ir gavo 28,4 tūkst. litų jam įgyvendinti. Žalpių,
Vaiguvos, Minupių bendruomenės dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse ir
gavo 31,5 tūkst. litų. Savivaldybė (komisijos pirmininkas K.Arvasevičius) paskyrė lėšas 32
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bendruomenių ir 19 kitų visuomeninių organizacijų projektams finansuoti. Parama veiklai vykdyti
suteikta 23 organizacijoms. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė parengė projektą ir
laimėjo 508,8 tūkst. litų. Nacionalinė mokėjimų agentūra projektui „Techninė parama kaimo
vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui“ skyrė 70 tūkst. litų. Rajono
Taryba nustatė paramos teikimo visuomeninėms organizacijoms tvarką, atsižvelgdama į tai, kad
bendruomenėms ypač trūksta projektinio darbo įgūdžių, iniciatyvių žmonių, daug problemų dėl
patalpų išlaikymo, ryšio, transporto išlaidų kompensavimo.
Pritarus rajono Tarybai, per metus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti
buvo pateikti 5 projektai (2005 m. – 14). Gautos lėšos 10 projektų finansuoti (2005 - 4) iš viso 23
mln.150 tūkst. litų, iš jų: ES lėšos – 19,56 mln. litų. Per metus įsisavinta 4,58 mln. litų. 2007 metais
bus atlikta darbų už 13,14 mln. litų. Išasfaltuotas kelias Šalteniai – Palendriai ir rekonstruotas kelias
per Šaltenių gyvenvietę, atnaujintas

Pakražančio vidurinės mokyklos pastatas. Už Europos

Sąjungos lėšas rengiami Kelmės ir Tytuvėnų miestų bendrieji planai, pritaikysime Kražių kolegiją
turizmo reikmėms, atnaujinsime pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas, pradėsime
įgyvendinti Nemuno vidurupio vandentvarkos ūkio tvarkymo I etapo darbus Kelmėje, baigsime
atnaujinti Suaugusiųjų mokymo centro patalpas, rengiame Kražantės tvenkinio išvalymo studiją
bei Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimo projektą, tęsime savivaldybės darbuotojų
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programą.
Sėkmingai vykdomas Šiaulių regioninis

atliekų

tvarkymo sistemos projektas.

Savivaldybės Taryba laiku priėmė reikiamus sprendimus dėl bendros atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimo apskrityje. Problema ta, kad laiku negavome konteinerių. Naujoji atliekų tvarkymo
sistema pradės veikti rajone nuo 2007 m. vasario 1d.
Rajono

Taryba

patvirtino

14

ir

pritarė

13

detaliųjų

planų

rengimui.

Bendradarbiaujame su Tytuvėnų, Varnių ir Kurtuvėnų regioninių parkų tarybomis, sprendžiant
rekreacinių poilsio vietų priežiūros, kultūros paveldo tvarkymo ir kitas problemas. Jei Nuolatinė
statybos komisija (pirmininkė V.Olišauskienė) 2001 metais išdavė tik 40 leidimų statyti, tai 2006
metais – jau 140.
Rajono Taryba priėmė 8 sprendimus žemės

pardavimo klausimais. Savivaldybei

užsakius, parengti 292 namų valdų sklypų planai. Pavadinimai suteikti 29 naujoms gatvėms.
Bešeimininkių statinių sąrašas, kuriame yra 309 objektai, paskelbtas rajoninėje spaudoje ir yra
tikslinamas.
Rajono Taryba skyrė teritorijų planavimo darbams 440 tūkst. litų.
Siekiant kuo spartesnės rajono ekonomikos plėtotės, savivaldybės vaidmuo turi būti
aktyvus, kad mažėtų nedarbo lygis bei skurstančiųjų skaičius, būtų tvirtos socialinės garantijos,
didėtų darbo vietų skaičius ir atlyginimai.
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Daliai gyventojų išvykus į užsienį ir didžiuosius miestus, gerėjant rajono ekonominei
situacijai, nedarbo lygis rajone stabilizavosi (7,2 procento) ir turi tendenciją mažėti (Respublikos
vidurkis – 3,9 procento).
Rajono Taryba smulkiam vidutiniam verslui remti praėjusiais metais skyrė 243 tūkst.
litų, iš jų palūkanoms

apmokėti 206 tūkst. litų, subsidijoms – 19050 Lt, verslo švietimo

priemonėms finansuoti – 17,5 tūkst. litų. Šio

fondo (pirmininkas R.Atkočaitis)

paslaugomis

naudojasi 50 įmonių bei ūkininkų. Gavę paramą, ūkių subjektai per metus sukūrė 84 darbo vietas.
Savivaldybės vaidmuo, gerinant verslo aplinką, neapsiriboja vien minėto fondo lėšų didinimu.
Įkurtas Turizmo ir verslo centras tapo geru pagalbininku pradedantiesiems
padeda verslo subjektams plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių

rinkos

verslą,

sąlygų, didinti

konkurencingumą. Per praėjusius metus centras veiklai plėsti iš įvairių šaltinių gavo 270,3 tūkst.
litų, iš jų 40,2 tūkst. litų buvo numatyta rajono biudžete.
Rajono Taryba nustatė verslui plėsti palankius žemės ir žemės nuomos, patentų
mokesčius. Su verslo liudijimais šiuo metu dirba apie 250 asmenų. Išplėtotos aktyvios gyventojų
užimtumo priemonės. Įgyvendinant viešųjų darbų programą, buvo sukurta 851 laikina darbo vieta,
iš jų 496 – kaimo gyventojams. Pagal viešųjų darbų programą buvo valomi ir sodinami miškai,
remontuojamos mokyklos, ligoninės ir kiti savivaldybei priklausantys statiniai, tvarkomi parkai ir
kapinės, paplūdimiai, teikiama pagalba asmenims su negalia. 55 asmenys, dalyvavę šioje
programoje, užsidirbo trūkstamą darbo stažą pensijai gauti, 42 pasiliko dirbti nuolatinį darbą. Iš
viso viešųjų darbų programai panaudota 1 mln. 22,5 tūkst. litų, iš jų 622,8 tūkst. litų - savivaldybės
biudžeto lėšos.
Vidutinis rajono darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis padidėjo per metus 12
procentų ir yra - 1043 litai. (Respublikoje preliminarus – 1536 litai). Socialinio draudimo įmokas
moka 6382 asmenys, arba 163 asmenimis mažiau, negu 2005 metais.
Verslo plėtrą riboja neparuošti darbo rinkai darbuotojai. Nors bedarbių turime dar
1461, tačiau didžioji jų dalis vengia darbo. Net 82 procentai bedarbių registruojasi pakartotinai, o
apie 40 procentų jau yra ilgalaikiai bedarbiai. Rajone vis labiau jaučiamas įvairiausių profesijų
darbininkų: vairuotojų, statybininkų, metalo apdirbėjų, elektrikų – trūkumas.
Rajono savivaldybė yra keturių uždarųjų akcinių bendrovių steigėja: „Kelmės šilumos
tinklai“, „Kelmės vanduo“, „Kelmės autobusų parkas“ ir „Toksika“ bei keturių viešųjų įstaigų:
Kelmės rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,
Šiaulių regiono plėtros agentūra ir Kelmės aklųjų ir silpnaregių centras. Jų ir kitų savivaldybės
įmonių – Kelmės knygyno, Kelmės ir Tytuvėnų vaistinių veiklos metinės finansinės ataskaitos bus
vėliau pateiktos Tarybai.
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Savivaldybė valdo 144 mln. 844 tūkst. litų vertės turtą. Dar apie 22 procentus šio
turto neįteisintu nuosavybės teise. Savivaldybei priklauso 745 pastatai, iš jų tik 432 yra įteisinti.
Nereikalingas turtas privatizuojamas.

Privatizavimo komisija (pirmininkas B.Paliulis) rengė ir

prižiūrėjo kaip vykdomos pardavimo programos. Iš joje anksčiau įrašytų 12 objektų neparduoti
liko 3: buvusio vaikų darželio pastatas Pašilėje, buvęs administracinis pastatas Kiaunoriuose
(pertvarkomas į gyvenamąsias patalpas) ir pastatas Pašiaušės kaime (Tarybos

sprendimu yra

išnuomotas ir suteikta teisė nuomininkui investuoti savo kapitalą). 2006 metais rajono Taryba
priėmė sprendimą privatizuoti 4 objektus.
Savivaldybės sąrašuose socialiniam būstui gauti yra įrašytos 84 šeimos, kuriose
gyvena 262 asmenys. Per metus gyvenamuoju plotu aprūpinta 11 šeimų, Savivaldybės butų fondą
sudaro 204 butai, per metus įsigyti dar 5 butai. Rajono Taryba savivaldybės jų remontui skyrė 30
tūkst. litų. Šių lėšų neužtenka, nes turime labai daug prastos ir avarinės būklės gyvenamojo ploto.
Savivaldybė teikia paramą daugiabučių namų bendrijoms. Rajono Taryba skyrė šių namų remonto
fondui 45 tūkst. litų. Parama pasinaudojo 6 bendrijos. Daugiabučių namų gyventojai neskuba kurti
bendrijų, dar nesuvokia būtinybės kuo

skubiausiai renovuoti butus, nesinaudoja tam tikslui

teikiama valstybės parama.
Rajono Tarybos sprendimu patvirtintas privatizuojamų butų sąrašas (171 butas). Per
metus parduota 10 butų (2005 m. – 18).
Rajono Taryba patvirtino vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymų dydį,
šių atliekų tvarkymo planus ir taisykles. Pasirašyta koncesijos sutartis su Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centru. Įrengti 4 buitinių atliekų surinkimo punktai Kelmėje, Tytuvėnuose, Užventyje ir
Kražiuose, 22 atliekų surinkimo aikštelės ir perduotos SĮ „Kelmės vietinis ūkis“ eksploatacijai.
Nuo 2007 m. vasario 1 d. turi pradėti veikti naujasis Aukštrakių sąvartynas.
Kadangi daug Kelmės miesto gyventojų kreipėsi į savivaldybę dėl vandentiekio ir
kanalizacijos tinklų tiesimo, rajono Taryba nustatė šių darbų eiliškumą.
Ataskaitiniu laikotarpiu rajono Taryba, priimdama sprendimus, vadovavosi mokyklų
tinklo

pertvarkos planu. Dėl mažo mokinių

skaičiaus uždaryta Užvenčio Šatrijos Raganos

vidurinės mokyklos, Minupių pradinio ugdymo skyrius, o Vijurkų pradinė mokykla reorganizuota
į Vijurkų vaikų globos namus. Akreditavus vidurinio ugdymo programas, Tytuvėnų ir Kražių
vidurinės mokyklos tapo gimnazijomis.
Praėjusių metų rugsėjo 1 d. į mokyklas atėjo 6383 mokiniai arba 336 mokiniais
mažiau negu 2005 m. Dirbo 369 klasių komplektai arba tik 9 mažiau. Ikimokyklinėse įstaigose
buvo ugdoma 340 vaikų arba 76 daugiau negu ankstesniais metais.
Švietimo sistemos finansavimui (be investicijų) buvo skirta 27 mln. 466 tūkst. 960
Lt, iš jų 16 mln. 638 tūkst. 334 Lt mokinio krepšelio lėšos. Kelmės J.Graičiūno ir Tytuvėnų
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gimnazijų, Pakražančio vidurinės mokyklos pastatų atnaujinimui išleista 4 mln. 521,5 tūkst. litų,
likusių mokyklų remonto darbams atlikti – 698,8 tūkst, litų. Mažėjant mokinių skaičiui, pirmąkart
iš mokymo aplinkos buvo perkelta 112 tūkst. litų į mokinio krepšelį. Vieno mokinio išlaikymo
kaštai per metus padidėjo 717 litų. Vieno vaiko išlaikymas Kelmės specialiojoje mokykloje
kainuoja per metus 13 tūkst. 956 Lt, Tytuvėnų jaunimo mokykloje - 7135 Lt, o vidutiniškai vieno
vaiko rajone – 3865 Lt. Tai reiškia, kad būtina mokyklų tinklo pertvarka bei etatų peržiūra.
Ataskaitiniu laikotarpiu mokyklinių suolų ir kėdžių iš biudžeto lėšų buvo nupirkta
už 25 tūkst. litų (8 ugdymo įstaigoms). Pagal Mokyklų tobulinimo programą naujais pakeista 1/3
visų mokyklinių

suolų rajone. Įrengta

sporto

aikštelė su dirbtine

danga prie „Kražantės“

pagrindinės mokyklos. Kelmės vaikų ir jaunimo mokyklai Tarybos sprendimu perduotas miesto
stadionas.

Vykdoma vidaus tualetų įrengimo programa Kolainių ir Karklėnų pagrindinėse

mokyklose.

Nauji plastikiniai langai įmontuoti Šaukėnų vidurinėje mokykloje – už 100 tūkst. Lt,

Kelmės specialiojoje mokykloje – už 29,7 tūkst. Lt, Mockaičių pagrindinėje mokykloje - už 11,2
tūkst. Lt, darželyje-mokykloje „Ąžuoliukas“ – už 32,2 tūkst. Lt, darželyje-mokykloje
„Kūlverstukas“ – už 29,9 tūkst. Lt, Tytuvėnų vaikų lopšelyje - darželyje – už 32 tūkst. litų. Pagal
įvairias programas mūsų mokyklos gavo kompiuterinės įrangos ir įvairių mokymo priemonių už
362,.3 tūkst. litų. Rajono Taryba skyrė 16 tūkst. Lt sporto inventoriui įsigyti.
Kiekvieną dieną į mokyklas pavežama apie 2,5 tūkst. moksleivių (apie 40 procentų
nuo bendro moksleivių

skaičiaus).

Visuomeniniu transportu važinėja 65 procentai mokinių,

mokykliniu – 31 procentas, nuomojamu – apie 10 procentų. Kai kurie vaikai atvyksta į mokyklas
viena transporto rūšimi, išvyksta – kita. Per metus gauti 2 nauji geltonieji autobusai „Kražantės“
pagrindinei ir Kelmės specialiajai mokykloms. Nežiūrint to, kad UAB „Kelmės autobusų parkas“
įsigijo keletą autobusų, problemos išlieka tos pačios: kai kurie autobusai važiuoja perpildyti,
dažnai genda.
Net 40,5 procento visų mokinių gauna nemokamą maitinimą. Šiam tikslui valstybė
skyrė 1 mln. 511 tūkst. litų. Nepanaudota liko 299,1 tūkst. litų. Metų pabaigoje šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga Socialinės

apsaugos ir darbo ministerija

skyrė socialiai remtinų šeimų

mokiniams maisto paketus už bendrą 109,5 tūkst. litų. Visose mokyklose, išskyrus Vidsodžio
pagrindinę, vaikų darželius

mokyklas „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstukas“ bei Tytuvėnų jaunimo,

maitinimą organizuoja privačios įmonės. Rajono Taryba domėjosi valgyklų darbu bei kylančiomis
problemomis dėl pasenusios virtuvės įrangos, valgiaraščio bei patiekalų kaloringumo.
Rajono mokyklose yra 687 kompiuteriai arba vienas kompiuteris tenka 9,3 mokinio.
Apie 150 kompiuterių jau pasenę, todėl būtina kasmet
mokyklose dirba
procentai,

752

atnaujinti kompiuterinę bazę. Rajono

pedagogai (pagrindinėje darbovietėje).

aukštesnįjį – 12 procentų

Aukštąjį išsilavinimą turi 85

mokytojų. Studijuoja aukštosiose

mokyklose

arba
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persikvalifikuoja 2,8 procento pedagogų. Atestuota 73

procentai visų mokytojų. Turime 1

ekspertą, 97 mokytojus metodininkus, 412 vyr. mokytojus ir 41 mokytoją. Neatestuoti pedagogai
dažniausiai yra ne specialistai, neturi reikiamo išsilavinimo, reikiamo darbo

stažo, sulaukę

pensijinio ar priešpensijinio amžiaus. Trūksta specialistų dėstyti anglų kalbą, informacines
technologijas, chemiją ir biologiją. Kaimo mokyklose nemaža pedagogų dalis dėsto keletą dalykų.
135 mokytojai dirba ne pagrindinėje darbovietėje. 72 dirba didesniu nei 36 val. per savaitę krūviu.
Rajono Taryba patvirtino trūkstamų specialistų sąrašą, pagal kurį studijuojančius remia įkurtas
Studentų rėmimo fondas. Rajono Taryba leido įstaigų vadovams, turintiems biudžete lėšų, sumokėti
ne daugiau kaip 50 procentų už kelionės į darbą išlaidas užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) ir
informacinių technologijų mokytojams specialistams. Vienas rajono mokytojas vidutiniškai mokė
7,2 mokinio (respublikos vidurkis – 9,2 mokinio). Ypač geros pradinių mokyklų mokytojų darbo
sąlygos – vienas mokytojas moko vidutiniškai 3,9 mokinio (respublikoje - 11,3).
Kelmės meno mokykloje ir filialuose mokosi 519 mokinių, Tytuvėnų gimnazijos
Meno skyriuje – 107 mokiniai, Šaukėnų vidurinės mokyklos Muzikos skyriuje – 53, Užvenčio
Šatrijos Raganos vidurinės mokyklos skyriuje – 30 mokinių. Kelmės vaikų ir jaunimo sporto
mokyklą lanko 385 mokiniai. Iš viso neformaliojo ugdymo veikloje dalyvauja 17 procentų visų
besimokančių ugdymo įstaigose mokinių. Be to, rajono ugdymo įstaigos mokinių saviraiškai
panaudoja 1082,5 papildomo ugdymo valandas. Mūsų mokiniams sudarytos neblogos sąlygos
dalyvauti turiningoje popamokinėje veikloje.
Praėjusiais metais vidurinio mokslo baigimo egzaminus laikė 515 rajono bendrojo
lavinimo, Kelmės

suaugusiųjų mokymo

centro ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro

dvyliktokų, iš jų: 486 arba 94,4 procento gavo brandos atestatus.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 341 abiturientas. Tolesnis jų gyvenimo
kelias toks: 155 mokosi aukštosiose universitetinėse, 94 aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose,
24 – profesinio rengimo centruose, 12 – kitose mokymo įstaigose. Niekur nesimoko 56 abiturientai.
Rajono Taryba patvirtino vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programą 2007-2011
metams, suteikė Kelmės suaugusiųjų mokymo centrui finansinį ūkinį savarankiškumą, patvirtino
gimnazijų steigimo rajono vidurinėse mokyklose planą, aptarė moksleivių sveikatingumo
problemas, išsprendė kitus pagal kompetenciją švietimo klausimus.
Mūsų sveikata rūpinasi šešios pirminio lygio sveikatos priežiūros įstaigos ir viena
antrinio lygio VšĮ Kelmės ligoninė. Dirba 63 gydytojai ir 218 slaugytojų. Vidutiniškai kiekvienas
4,5 karto praėjusiais metais kreipiamės į gydytoją. Dažniausiai sergame širdies kraujagyslių
ligomis, nuo kurių dažniausiai ir mirštame. Pernai gimė 300 (iš jų tik 186 Kelmės ligoninės
Akušerijos skyriuje), o mirė 594 rajono gyventojai.
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Be šių įstaigų turime Šiaulių visuomenės

sveikatos centro Kelmės filialą ir VšĮ

Šaukėnų psichiatrijos ligoninę, kurių steigėjas yra ne savivaldybės Taryba. Vietoj uždarytos
Pagryžuvio tuberkuliozinės ligoninės, Šiaulių apskrities viršininkui padedant, atidarytas Aukštelkės
senelių namų filialas.
Sveikatos priežiūros įstaigoms reikia nemažai investicijų ir naujų gydytojų. Buvo
tęsiama Kelmės ligoninės pastatų atnaujinimo programa. 2007 metais ji bus baigta – gauta 1 mln.
514 tūkst. litų. Valstybės investicijų programos lėšų. Rajono Taryba skyrė lėšų nupirkti tarnybinį
butą atvykstančiai dirbti ligoninėje gydytojų šeimai.
Nerimą kelia gyventojų didėjantis sergamumas psichikos sutrikimais. Intensyvėjantis
gyvenimo

ritmas, problemos darbe ir šeimoje diktuoja būtinybę rūpintis savo vidine būsena.

Turime gerinti rajono psichikos sveikatos centro materialinę bazę, sudaryti geresnes darbo sąlygas
ten dirbantiems medikams ir besilankantiems pacientams.
Įgyvendinus projektą „Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų
modernizavimas“, bus atliktas remontas viešosiose įstaigose Kelmės rajono pirminės sveikatos
priežiūros centre, Kelmės rajono bendrosios praktikos gydymo centre, Tytuvėnų pirminės sveikatos
priežiūros centre, Šaukėnų ambulatorijoje ir privačiame gydytojo A.Jokšo šeimos sveikatos centre
bei šių įstaigų padaliniuose, nupirkti 5 automobiliai bendrosios praktikos gydytojams, įsigyta
kompiuterinės įrangos bei baldų. Visa tai padės iš esmės pagerinti gydytojų darbo sąlygas.
Visose rajono gimnazijose ir vidurinėse, „Kražantės“ pagrindinėje, specialiojoje,
Kelmės miesto darželiuose - mokyklose bei Tytuvėnų ir Užvenčio vaikų lopšeliuose- darželiuose
yra sveikatos priežiūros kabinetas, kuriame dirba specialistai, užimantys 8,25 etato. Kitų mokyklų
mokinių sveikatos priežiūrą iš dalies atliko pirminės sveikatos priežiūros įstaigų specialistai
pagal sutartis, tačiau dėl menko finansavimo darbas buvo neefektyvus, todėl šiais metais numatyta
kita darbo tvarka.
Rajono Taryba priėmė sprendimus dėl slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų
teikimo VĮ Kelmės ligoninėje ir padidino globos lovų skaičių Užvenčio ligoninėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu rajono Taryba, savivaldybės administracija daug dėmesio
skyrė socialinės paramos teikimui.
Socialinės paramos klausimų sprendimo komisija (pirmininkas A.Kazlauskas)
posėdžiavo 32 kartus. Apsvarstytas 351 socialiai remtinų asmenų prašymas vienkartinei paramai
gauti. Parama skirta 309 asmenims. Šiems asmenims išmokėta 45 tūkst. litų parama.
Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymo žmonėms su negale komisija ( pirmininkas
A.Kazlauskas) posėdžiavo 3 kartus ir svarstė 4

prašymus. Parama

suteikta

A. Bakšiui,

gyvenančiam Želvių kaime, Užvenčio seniūnijoje, įrengtas pandusas išvažiavimui su vežimėliu į
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lauką, dušas ir tualetas bei Alvydui

Misevičiui, gyvenančiam Kelmėje, įrengtas pandusas

išvažiavimui su vežimėliu į lauką.
Rajono biudžete socialinėms reikmėms buvo numatyta 10,8 mln. litų. Dalis lėšų – 2,7
mln. litų metų pabaigoje rajono Tarybos

sprendimais buvo perskirstyta kitoms

socialinėms

reikmėms. Vijurkų vaikų globos namų pastatui remontuoti, įrangai, baldams bei patalynei įsigyti
skirta 533 tūkst. litų. Liolių

senelių namų pastatams remontuoti, įrangai įsigyti ir kitoms

būtiniausioms reikmėms papildomai skirta 733 tūkst. litų. Atliktas samariečių valgyklos Kelmėje,
Lietuvos invalidų draugijos Kelmės skyriaus, diabeto klubo „ABC“ bei VšĮ Kelmės aklųjų ir
silpnaregių centro patalpų remontas. Skirtos lėšos Ratnikų ir Kasparavičių šeimyninių vaikų namų
pastatui remontuoti. Paramą gavo 13 šeimų, nukentėjusių nuo gaisro, 31 asmeniui skirtos lėšos
vandentiekiui nutiesti, pagerinti gyvenimo sąlygas, 7 asmenims - insulino pompoms įsigyti.
Socialinių paslaugų tarnyba suteikė įvairių paslaugų daugiau kaip 1560 asmenų. Į
slaugos lovas,

esančias Šaukėnų psichiatrinėje ligoninėje, nukreipta 17 asmenų, į Tytuvėnų

ligoninę – 15, į Užvenčio ligoninę – 22. Nemokamo maitinimo talonus gavo 75 asmenys. Visiškai
patenkintas neįgaliųjų poreikis įsigyti technines priemones.
Darbui su socialinės rizikos šeimomis seniūnijose įsteigta 10 etatų, įrengtos darbo
vietos, nupirktos transporto priemonės.
Per 2006 metus dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipėsi 836 šeimos. Joms išmokėta
1,541 mln. litų arba 22,3 procento visų pašalpų. Vykdant rajono Tarybos sprendimų „Dėl telkimo
visuomenės naudingiems darbams tvarkos

patvirtinimo“, 33 procentai

asmenų, gaunančių

socialinę pašalpą, atliko visuomenės naudingą darbą, 15 procentų nebuvo pakviesti dirbti (žiemos
metu nebuvo darbo) ir 52 procentai gyventojų nedirbo dėl pateisinančių priežasčių: augina vaikus,
neįgalūs ar sirgo.
Šeimoms, kurių nariai piktnaudžiauja alkoholiu ir gaunamą paramą naudoja ne
šeimos poreikiams tenkinti, vadovaujantis rajono Tarybos

sprendimu „Dėl paramos teikimo

socialinės rizikos šeimoms“, teikiama parama socialinėms paslaugoms. 43 šeimoms socialinės
pašalpos ir išmokos vaikui buvo mokamos per seniūnijų kasas, o 28 šeimom s parama teikiama
socialinėmis paslaugomis.
Rajono Taryba, vykdydama nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymą, priėmė asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir
skyrimo tvarkos bei mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašus. Buvo patvirtinti Vijurkų
vaikų globos namų globotinių laikino išleidimo ir maistpinigių bei kišenpinigių mokėjimų tvarkos
aprašai.
Nuo šių metų sausio 10 d. teikiamos socialinės globos paslaugos 7 neįgaliems
vaikams „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje. Skirtos savivaldybės lėšos specialiam automobiliui,
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baldams, kompiuterinei įrangai įsigyti. Iš viso 149,8 tūkst. litų. Jei 2005 metais rajone buvo 9333
vaikai, tai 2006 m. – tik 8005, iš jų 387 vaikai auga socialinės rizikos šeimose, 192 yra globojami,
115 vaikų auga 74 globėjų šeimose, 12 vaikų – Ratnikų ir Kasparavičių šeimynose, 46 – Vijurkų
vaikų globos namuose, 19- įvairiuose Šiaulių miesto vaikų globos namuose. Vaikų teisių apsaugos
taryba (pirmininkas K.Arvasevičius) domėjosi Vijurkų vaikų globos namų administracijos darbu,
pertvarkius globos grupę į vaikų globos namus,

rekomendavo didesnį dėmesį skirti auklėtinių

sveikatos priežiūrai, racionalesniam patalpų panaudojimui, bendravimui. Ūkinės problemos metų
pabaigoje išspręstos, išskyrus vieną, -

vandentiekio nutiesimą. Ši Taryba

susipažino

su

„Kražantės“ pagrindinės mokyklos socialine pedagogine veikla, sprendžiant vaikų teisių ir
socialines problemas.
Vaikų teisių

apsaugos tarnyba (vedėja G.Jurgilienė) kontroliuoja, kad būtų

nepažeidinėjamos vaikų teisės. Dalyvauta 121

civilinėje byloje,

surašyti 89

apsilankymo

globotinių šeimose aktai. Problemų kasmet daugėja, nes gausėja šeimų, kuriamų neįregistruojant
santuokos, didėja nesantuokinių vaikų skaičius. Per metus susituokė 199 poros, išsiskyrė – 103.
Per ataskaitinį laikotarpį kultūrinės veiklos sferoje buvo gerų poslinkių. Pagerėjo
visų 6 kultūros centrų, Kelmės krašto muziejaus materialinė bazė, paruoštas Kelmės kultūros
centro ir centrinės bibliotekos pastato atnaujinimo projektas. Kultūros darbuotojų atlyginimai
padidinti vidutiniškai 14 procentų. Daugiau surinkta specialiųjų lėšų, didėja interneto naudotojų ir
renginių lankytojų skaičius. Kelmės mažajam teatrui suteiktas profesionalaus teatro statusas.
Bendradarbiaujant su šalies mokslininkais, paruošti ir išleisti 4 leidiniai, skirti svarbiausių rajono
architektūros ir archeologijos objektų aktualizavimui ir populiarinimui.
Taryba kultūros sričiai finansuoti skyrė iš viso 3 mln. 139 tūkst. litų ( 2005 m. – 2,9
mln.), iš jų sportui – 132 tūkstančiai litų. Iš įvairių šaltinių - programų, rėmėjų - papildomai gauta
149 tūkst. litų.
Kultūros įstaigos per metus

suorganizavo 1392 įvairius renginius. Lyginant

su

praėjusių metų rodikliais, gausiau juose lankėsi vaikų ir jaunimo. Dėl to, kad Gaštynuose, Pašilėje,
Lioliuose keitėsi darbuotojai

arba jų visai nebuvo, o kultūros centrų filialuose Petrališkėje,

Karklėnuose, Žalpiuose buvo silpna veikla, 9 procentais sumažėjo bendras renginių

skaičius,

palyginti su 2005 metais. Aktyvioje mėgėjų meno veikloje dalyvavo 1348 asmenys arba 3,3
procento visų rajono gyventojų. Šis rodiklis mažėja kasmet dėl

neigiamų rajono gyventojų

demografinių pokyčių.
Kultūros įstaigų mėgėjų kolektyvai per metus išvykose surengė 271 koncertą. Kelmės
mažojo teatro artistai suvaidino 44 spektaklius. Jie reprezentavo rajoną Anglijoje, Lenkijoje ir
Vokietijoje spektakliais „ Žaldokynė“, „Trys mylimos“, „Paršiukų kelionės“.
Gerai pasirodė konkursuose Kelmės kultūros centro choras „Cantio“, muzikavimo
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grupė „Intriga“, Užvenčio kultūros centro Junkilų filialo lėlių teatras „Pepinukas“ bei Užvenčio
kultūros centro liaudiška kapela „Venta“.
Kelmės krašto muziejuje organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Žemaitijos
dvarai – pasipriešinimo centrai prieš Rusijos imperiją

19 a“. Buvo išleista

atskiru leidiniu

konferencijos medžiaga, o Lietuvos bankas pristatė piniginę 50 Lt monetą, skirtą 1831 sukilimui ir
jos

dalyvės

E.Pliaterytės

250

metų

gimimo

jubiliejui

pažymėti.

Pažymėtina,

kad

Kelmės muziejuje suorganizuota net 120 edukacinių užsiėmimų. Ypač populiarūs buvo „Indėniški
žaidimai“ ir Kalėdiniai burtai Kelmės dvarų rūsių prietemoje“. Neatsitiktinai muziejus specialiųjų
lėšų surinko 3,5 karto daugiau negu 2005 metais.
Tradiciniuose Žemaičių etnomuzikavimo ir liaudies amatų vasaros kursuose dalyvavo
150 dalyvių Antrajame akmentašių simpoziume dirbo 4 meistrai ir Kelmei padovanojo dar 4
naujas akmens skulptūras.
Pats didžiausias rajono kultūrinis renginys – XXVI tradicinė liaudies meno šventė,
kurioje dalyvavo ir penkių užsienio šalių savivaldybių, su kuriomis pasirašytos sutartys, atstovai
svečių ir dalyvių teisėmis.
Kražiuose buvo įgyvendinti trys
„Fundamentum Collegii“, „Collegium“ ir

projektai -

lotyniškosios kultūros festivalis

„Vykinto kelias“. Jau

nebe pirmus

metus vyksta

regioninė chorų šventė Kelmėje. Užventyje įgyvendintas projektas „Venta, Venta, Venta, - tu
žemaičiui šventa“. Jame dalyvavo ir svečiai iš Latvijos, vyko žirgų lenktynės. Tytuvėnų vasaros
festivalis jau turi savo žiūrovą ir tapo vienu reikšmingiausiu įvykiu rajono kultūriniame gyvenime.
Praėjusiais metais įkurtas muziejus Žalpiuose. Kelmės krašto muziejaus darbuotojai
parengė muziejinę ekspoziciją, skirtą vertėjo Jeronimo Ralio, vargonų meistro Jono Garalevičiaus
bei politinio veikėjo Kazimiero Ralio atminimui įamžinti.
Rajono etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros

taryba (pirmininkas Z.Mačernius)

patvirtino projektų finansavimo prioritetus ir skyrė finansavimą žemaičių etnomuzikavimo ir
liaudies amatų kursams, tarptautinei šventei „Linas – 2006“, antrajam akmentašių simpoziumui,
tradicinės tekstilės dirbtuvėms bei tradicinėms žirginio sporto varžyboms.
Rajono Taryba priėmė

sprendimą

dėl rajono gyventojų laisvalaikio užimtumo

organizavimo. Visose seniūnijose sukurtos koordinacinės tarybos, kurios turėtų sutelkti kultūrines
pajėgas atskirose vietovėse. Priimtas sprendimas dėl Vasario 16-osios

akto

signataro

J.Smilgevičiaus vardo įamžinimo Užventyje. Už nuolatinę dvasinę, kultūrinę ir finansinę paramą
Kolainių pagrindinei mokyklai, kaimo bendruomenei ir rajono žmonėms A.Šleževičiui suteiktas
rajono Garbės piliečio vardas.
Rajono gyventojus

aptarnauja 31 biblioteka. Jų

pastangomis

naudojasi 24,8

procento gyventojų ir šis rodiklis kasmet blogėja. Internetą turėjo 9 bibliotekos (2005 m. – 8).
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Kai kuriose bibliotekose prastos darbo sąlygos, trūksta lėšų remontui, šildymui,
spaudai bei naujoms knygoms.
Įvyko 6 komisijos literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams
vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti (pirmininkas K.Arvasevičius) posėdžiai. Žemaitės
premija paskirta rašytojui E.Ignatavičiui už knygą „Obelis Katedros aikštėje“ ir iškilmingai įteikta
Vilniuje, Rašytojų namuose. R.Biržinytės premija paskirta I.Stankienei už knygą „Sušildysiu likimą
aš delnuos...“
Savivaldybės lėšos buvo skirtos šioms knygoms išleisti: D.Klajūnienės „Tytuvėnų
bernardinų

bažnyčia ir vienuolynas“, „Tytuvėnai, istorija, kultūra ir meno paminklai“,

O.Jautakienės, J.Danausko fotonovelių albumui „Kelmė“ ir R.Biržinytės „Taip lengva“. Iš viso
knygų leidybai išleista 22,6 tūkst. litų.
Per metus kultūros įstaigose atlikta remonto darbų už 415,2 tūkst. litų iš savivaldybės
biudžeto. Iš Kultūros vertybių departamento gauta tam 214 tūkst. litų ir 50 tūkst. litų – iš rėmėjų.
UAB „Sajas“ šias lėšas skyrė Tytuvėnų kultūros centro Pagryžuvio filialo stogui remontuoti bei
gaisro aparatūrai įsigyti.
Didele problema išlieka susidėvėję kultūros įstaigų pastatai. Iš 22 kultūros centrų ir
filialų – 7, iš 4 muziejaus filialų – 3 nešildomi.
Kelmės rajono

sportininkai Lietuvos

čempionatuose ir pirmenybėse per metus

iškovojo 72 įvairių spalvų medalius. Pagrindinėse kompleksinėse varžybose – jaunių žaidynėse
– rajonas savo grupėje iškovojo šeštąją vietą (2005 m. buvo devintą). Lengvaatletis M.Norbutas
išlieka tarp kandidatų dalyvauti 2008 m. Pekino olimpinėse žaidynėse, o Š.Jurčys ruošiasi 2012
metų žaidynėms Londone. Jiems rajono Taryba skiria finansinę paramą. Kelmės „Antivis“
iškovojo sidabro medalius Lietuvos tinklinio čempionate. Gerai reikia vertinti futbolo klubo
„Kražantė“, badmintono klubo „Gintaras“, žolės riedulio komandos, motociklų ir automobilių
sporto rezultatus ir entuziastų renginius. Rajono pirmenybėse dalyvauja apie 500 gyventojų.
Rajono meras K.Arvasevičius, pavaduotojas R.Atkočaitis, patarėjas Z.Mačernius,
pasidaliję darbo krūviu, dalyvavo

visuose rajono

kultūros, švietimo įstaigų, visuomeninių

organizacijų renginiuose jei buvo kviečiami.
Rajono Taryba patvirtino Turizmo plėtros strateginį planą 2006-2016 metams,
kuriuo vadovaujantis bus vykdoma kryptinga turizmo politika.
Rajono Taryba priėmė sprendimą „Dėl turizmo plėtros rajone“ ir kreipėsi į valstybinį
Turizmo departamentą ir pasiūlė įtraukti rajoną į nacionalinę turizmo programą, į kasmetinių
kultūros renginių programą ir parengti rajono turizmo galimybių studiją departamento lėšomis.
Paruoštas PHARE ESS 2002 projektas „Bridvaišio ežero turizmo galimybių studijos
ir techninės

dokumentacijos parengimas“ bei „Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimo
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turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ galimybių studija. Kadangi lėšos projektui nebuvo
finansuoti, reikia ieškoti kitų finansavimo šaltinių.
Rajono atstovai dalyvavo turizmo parodose Rygoje („Balttur“), Vilniuje („Vivatur“),
Šiauliuose („Agrobalt“), kur buvo pristatyti turizmo ištekliai. Per mažas Turizmo ir verslo
informacijos centro vaidmuo, teikiant turizmo paslaugas bei konsultuojant verslininkus. Per metus
privatus kapitalas į rajono turizmo infrastruktūrą investavo apie 1,9 mln. litų. Rajono Taryba
turizmo programai įgyvendinti per metus skyrė 54,88 tūkst. litų.
Rajono savivaldybė yra užmezgusi bendradarbiavimo ryšius su Hodmezovasarhely
(Vengrija, 1991 m.), Bilgoraj (Lenkija, 1998 m.), Clones (Airija, 1998 m.), Flora (Norvegija, 2001
m.), Šventajno (Lenkija, 2001 m.), Ostra Goinge (Švedija,2002 m.) ,

Wartburg

(Vokietija

2003

m.),Ferazano (Italija, 2004 m.), Ogre (Latvija, 2004 m.) Lienen (Vokietija, 2006 m.)
savivaldybėmis.
Su Airijos Clones

savivaldybe buvo įgyvendintas projektas „Bendradarbiavimas

savivaldybių lygmenyje“. Pasikeista delegacijų vizitais. Mero K.Arvasevičiaus vadovaujama
delegacija dalyvavo Čekijos Bilina mieste organizuotoje miestų partnerių konferencijoje bei lankėsi
Vokietijoje, kur buvo paminėtas Lietuvos ir Vokietijos diplomatinių santykių atkūrimo 15 metų
sukaktis. Delegacija, vadovaujama A.Monkauskaitės, lankėsi Flora (Norvegija) savivaldybėje, kur
dalyvavo tarptautinių ryšių plėtojimo sertifikato įteikimo ceremonijoje, dalyvaujant Norvegijos
Karališkosios šeimos atstovui.
Iš Europos

Komisijos programos „Susigiminiavę miestai“ gauta 10,4 tūkst. litų

parama rajono Liaudies meno šventei, kurioje dalyvavo mūsų partneriai, organizacinėms išlaidoms
apmokėti. Tarptautiniams ryšiams plėtoti per metus skirta 41,4 tūkst. litų.
Rajono Taryba

prevencinėms programoms „Būk saugus“, „Saugus miestas“ bei

„Saugus vienkiemis“ įgyvendinti skyrė 68,2 tūkstančių litų. Įrengtos 4 vaizdo stebėjimo kameros
Kelmės mieste. Gyventojai buvo skatinami labiau rūpintis savo turto apsauga, įsitraukti į
prevencinį darbą. Policijos pareigūnai organizavo patikrinimus, domėjosi vienkiemiuose
gyvenančių žmonių saugumu.
Reikia pasidžiaugti, kad šiuo metu kiekvienas kaime dirbantis apylinkės inspektorius
yra aprūpintas nauju automobiliu. Iš rajono savivaldybės lėšų Prevencijos poskyrio apylinkės
inspektorių grupės pareigūnams nupirkti mobilieji telefonai. Pradėti Tytuvėnų policijos nuovados
pastato atnaujinimo darbai.
Policijos komisariate per metus užregistruotos 365 nusikalstamos veikos (2005 m. 432), iš jų 331 nusikaltimas. Vagystės sudarė 53,4 procento visų nusikalstamų veikų. Keliuose
įvyko 40 eismo nelaimių, žuvo 7 žmonės (2005 m. – 27 tokie įvykiai, 9 žmonės žuvo). Daugėja
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neblaivių vairuotojų keliuose. Jei 2005 metais jų

sulaikyta 320, tai praėjusiais metais – 343

asmenys.
Nesaugiausias kelias – „A-12“ Šiauliai – Tauragė. Mūsų rajono teritorijoje šiame
kelyje per metus įvyko 58 eismo įvykiai, sužaloti 32 žmonės, 3 žuvo.
Pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenis,
skaičiuojant pagal nusikalstamų veikų skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, mes patenkame į
saugiausių rajonų respublikoje trejetą.
Rajono Taryba, rūpindamasi viešąja rimtimi, patvirtino Triukšmo prevencijos
viešosiose vietose taisykles ir nustatė tyliąsias zonas.
Administracinė komisija (pirmininkas R.Atkočaitis) gavo 46 administracinės teisės
pažeidimo bylas. Nubausti 35 pažeidėjai pagal Lietuvos Respublikos
pažeidimo kodekso 188

administracinės teisės

straipsnį (savavaldžiavimas), viena pažeidėja - pagal 103

straipsnį.

Devyniems pažeidėjams skirtos piniginės baudos – iš viso 1025 litai, išieškota 325 litai. Penki
nutarimai dėl baudų išieškojimo perduoti antstoliams.
Narkotikų kontrolės komisija (pirmininkas Z.Mačernius) posėdžiavo 4 kartus. Buvo
aptartos pirminės narkomanijos programos (vykdyta 10 programų), vaikų vasaros poilsio
organizavimas bei vaikų ir

paauglių nusikalstamumo

prevencijos programos (vykdyta 21

programa). Organizuota išvyka į Ignalinos rajono Gilūtų

narkomanų

bendruomenės

centrą

susipažinti su prevencinio darbo patirtimi. Šios komisijos darbo ataskaita buvo pateikta rajono
Tarybai.
Įvyko 9 Karo prievolininkų atrankos komisijos (pirmininkas R.Atkočaitis) posėdžiai.
Kviesti 1168 šauktiniai, atvyko į komisiją 814. Į karinę tarnybą pašaukta 40 rajono gyventojų.
Karinė tarnyba atidėta 579 šauktiniams, iš jų 524 - dėl mokslo, 41- dėl šeimyninių aplinkybių, 9dėl kitų, ypač svarbių aplinkybių. Už Karo prievolės įstatymo pažeidimus surašyti 28 protokolai.
Vienuolika šauktinių perduoti policijos paieškai.
Meras,

savivaldybės

administracija,

seniūnai kartu su Policijos komisariato

atsakingais darbuotojais analizuoja prevencinių programų efektyvumą, bendromis jėgomis siekia
geresnių viešosios tvarkos užtikrinimo rezultatų.
Meras, dalyvaudamas Lietuvos

savivaldybių

asociacijos veikloje ir būdamas

„Savivaldybių žinių“ redakcinės kolegijos nariu, teikė pasiūlymus dėl savivaldybių biudžeto
sudarymo, kad valstybės investicijos būtų tolygiau paskirstomos rajonams, kad daugiau lėšų būtų
skiriama žemės

ūkio funkcijoms vykdyti

paskirstomos savivaldybės Tarybos nuožiūra.

seniūnijose, o

sutaupytos tikslinės lėšos

būtų
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Meras, Kontrolieriaus tarnyba, Kontrolės komitetas analizavo savivaldybės turto ir
lėšų panaudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo klausimus. Būtina pertvarkyti savivaldybės
Vidaus audito tarnybos darbą.
Rajono Taryba, baigdama kadenciją, dėkoja
vedėjams,

savivaldybės administracijai, skyrių

specialistams, įstaigų ir organizacijų vadovams, verslininkams ir visuomeninėms

organizacijoms už bendrą darbą, kad Kelmės rajono žmonės gyventų šviesesnį ir turtingesnį
gyvenimą.
_________________________

