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ĮVADAS
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas – detalus
institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kelmės rajono situacijos
analizę, suformuluoti savivaldybės 2012–2014 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės,
apibrėžiamos Kelmės rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo
šaltiniai joms įgyvendinti.
Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei
planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, atlikti
veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginį veiklos planą sudaro 7-ios
įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų
metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir
konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai
suformuoti vadovaujantis 2010 metais gegužės mėnesį vykdytos apklausos rezultatais, kuriuose
dalyvavo Kelmės rajono tarybos nariai ir administracijos darbuotojai. Ekspertinės apklausos tikslas
– išsiaiškinti bendrą Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių požiūrį
į strateginius Kelmės rajono savivaldybės uždavinius, Kelmės rajono privalumų, trūkumų ir
galimybių suvokimą. Su apibendrinta Kelmės rajono savivaldybės ataskaitos santrauka, t. y. Kelmės
rajono savivaldybės administracijos darbuotojų bei Kelmės rajono tarybos narių atsakymais,
neanalizuojant šių atsakymų pagal kuruojamą veiklos sritį ar priklausymą frakcijoms, galima
susipažinti Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 m strateginiame veiklos plane.
Įgyvendinant projektą „Savivaldybės administracijos vieningos apskaitos ir planavimo
sistemos įdiegimas“ ir sukūrus veiklos planavimo ir valdymo modelį, patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės 2012–2014m. strateginis veiklos planas buvo įkeltas į sistemą. Bendroje apskaitos ir
planavimo sistemoje duomenys iš vienos sistemos turėtų būti perduodami kitai. Sistemų integracija
turėtų suteikti galimybę analizuoti savivaldybės veiklos duomenis, stebėti pagal išsamiausias
buhalterines demencijas, tačiau projektas šiuo metu dar neįgyvendintas ir integracija neveikia, todėl
Kelmės rajono

savivaldybės

rengiama kitu būdu.

2012–2014 metų strateginio veiklos plano 2011 m. ataskaita
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1. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 M STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PARENGIMAS IR PAKEITIMAI
Įgyvendinant Kelmės rajono savivaldybės misiją – kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti
rajono bendruomenės poreikius, vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo
funkcijas, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo
rajone kokybę, buvo parengtas Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. strateginis veiklos planas,
kad efektyviau būtų vykdomos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos,
užtikrintas bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimas.
Strateginis Kelmės rajono savivaldybės veiklos planavimas įgalina:
analizuoti ir vertinti savivaldybę kaip integruotą valstybės sistemos dalį ir kaip
savarankišką sistemą, koordinuojančią struktūrinių padalinių veiklą;
suvokti savivaldybės strateginius tikslus, kryptingai planuoti jos veiklą, efektyviai
paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
geriau koordinuoti savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą ir ją tikslinti
atsižvelgiant į pokyčius;
geriau kontroliuoti, kaip įgyvendinami savivaldybės strateginiai tikslai, ir skatinti
darbuotojus.
Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827
„Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5279; 2011, Nr. 50-2444
2012-12-11, Nr. 144-7430 ), Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos
aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-281
„ Dėl Kelmės rajono tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu.
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Kelmės rajono strateginio veiklos plano metinę ataskaitą kiekvienais metais rengia
Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (planavimo),
vadovaudamasis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašu.
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 m. strateginis veiklos planas patvirtintas
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-342, tačiau įvykius
savivaldybės struktūros pasikeitimams ir pasikeitus plano sudėčiai daugiau kaip 50 proc. 2012 m.
vasario 23 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio
veiklos plano naujos redakcijos patvirtinimo ir Kelmės rajono savivaldybės vykdomų projektų
pavadinimų pakeitimo“ buvo patvirtinta nauja strateginio veiklos plano redakcija.
Kelmės rajono savivaldybės taryba 7 kartus tikslino Kelmės rajono savivaldybės
strateginio veiklos plano 2012–2014m. programas.
1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2012–2014 m. programos

Data

Tarybos
sprendimo
Nr.
Pavadinimas

2012.11.29 T-353

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patikslinimo

2012.09.28 T-287

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patikslinimo

2012.07.25 T-233

2012.05.31 T-181

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patikslinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d.
sprendimo Nr. T-19 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014
metų strateginio veiklos plano naujos redakcijos patvirtinimo ir
rajono savivaldybės vykdomų projektų pavadinimų pakeitimo“
patikslinimo

2012.03.22 T-99

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patikslinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d.
sprendimo Nr.T-19 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014
metų strateginio veiklos plano naujos redakcijos patvirtinimo ir
rajono savivaldybės vykdomų projektų pavadinimų pakeitimo“
patikslinimo

2012.02.23 T-19

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio
veiklos plano naujos redakcijos patvirtinimo ir Kelmės rajono
savivaldybės vykdomų projektų pavadinimų pakeitimo

2011.12.22

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo

2012.04.26 T-145

T-342
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2. TREJŲ METŲ (2011–2013) STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STRATEGINIAI
TIKSLAI, PROGRAMOS, KOORDINATORIAI IR ATASKAITOS RENGIMO
PRINCIPAS
Kelmės rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginį veiklos planą sudarė 7-ios
įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kurioms įgyvendinti Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. balandžio 2 d.

įsakymu Nr. A-286 „Dėl

savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A-809 „Dėl
administracijos direktoriaus Kelmės rajono strateginių planų programų, tikslų ir koordinatorių
patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintos 2012 m. strateginių planų sritys, programos, tikslai bei
paskirti koordinatoriai (žr. 2 lentelę).
Į Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano rengimo
procesą buvo įtraukti savivaldybės tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai,
biudžetinių ir kitų įstaigų darbuotojai. Apžvelgiant 2012 m būtina paminėti, kad keitėsi strateginio
planavimo komisijos sudėtis vietoje K. Arvasevičiaus komisijos pirmininku tapo V. Andrulis, o
vietoje A. Monkauskaitės A. Teišerskis. Planavimo grupės pirmininkas taip pat keitėsi, vietoje Z.
Mačerniaus grupei ėmė vadovauti I. Sirusienė, kartu pakeisdama jį ir komisijos sudėtyje.
Atsižvelgiant į administracijos pasikeitimus keitėsi ir koordinatoriai (žr. 2 lentelę). Įvertinus
administracijos struktūros pokyčius ir tai, kad Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriuje
padidėjo etatų skaičius bei keitėsi funkcijas vykdantys darbuotojai, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir
statybos skyriaus vyriausiojo specialisto K.Kneižio vykdytas funkcijas perėmė skyriaus vyriausiasis
specialistas Petras Petrauskas.
Lyginant Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų veiklos planą su Kelmės rajono
savivaldybės 2011-2013 m. strateginiu planu struktūra nepasikeitė. Išlieka tos pačios 7 įvairius
savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos:
1.

Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

2.

Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

3.

Kultūros ir sporto programa

4.

Socialinių paslaugų programa

5.

Sveikos visuomenės programa

6.

Švietimo veiklos programa

7.

Savivaldybės valdymo programa.
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Iš viso Kelmės rajono savivaldybėje 2012-2014 m. strateginiame veiklos plane
planuota vykdyti 253 priemonės.
Įgyvendinant projektą „Savivaldybės administracijos vieningos apskaitos ir planavimo
sistemos įdiegimas“ ir sukūrus veiklos planavimo ir valdymo modelį, patvirtintas Kelmės rajono
savivaldybės 2012–2014m. strateginis veiklos planas buvo įkeltas į sistemą. Bendroje apskaitos ir
planavimo sistemoje duomenys iš vienos sistemos turėtų būti perduodami kitai. Sistemų integracija
turėtų suteikti galimybę analizuoti savivaldybės veiklos duomenis, stebėti pagal išsamiausias
buhalterines demencijas, tačiau projektas šiuo metu dar neįgyvendintas ir integracija neveikia, todėl
Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano 2012 m. įgyvendinimo
ataskaita rengiama pusiau rankiniu būdu – planinės reikšmės eksportuojamos iš įdiegtos strateginio
planavimo sistemos, o visi buhalteriniai duomenys skaičiuojami „MS Excel“ programa (juos
pateikia priemonių koordinatoriai bei vykdytojai). Ko pasekoje sunaudojamos didelės darbo
sąnaudos rengiant ataskaitą, ir galimi neatitikimai, nes sudėtinga susieti apskaitos duomenis su
strateginiu planu. Kadangi naudojamas skirtingas finansavimo šaltinių detalumas bei nėra
galimybių su apskaitos sistema suderinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir kitų šaltinių.
Vadovaujamasi projektų vadovų ir kitų atsakingų asmenų pateikta informacija. Pasikeitus apskaitos
tvarkymo sistemos tiekėjams iškyla problemos dėl integracijos ir neįmanoma gauti suderintų
Strateginio valdymo ataskaitų, numatytų priduodant strateginio valdymo sistemą bei Kelmės rajono
savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos apraše.
Prieš suformuojant ir pateikiant galutiniam svarstymui Kelmės rajono savivaldybės
2012 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, pagrindinės jo sudedamosios
dalys pristatomos ir aptariamos su Strateginio planavimo grupe ir Strateginio planavimo komisija.
Strateginės grupės ir komisijos pirmininkams pritarus, Kelmės rajono savivaldybės 2012-2014 metų
strateginio veiklos plano 2012 metų ataskaita teikiama tvirtinti tarybai.

KELMĖS RAJONO 2012-2014 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ, TIKSLŲ IR KOORDINATORIŲ IR TIKSLŲ SAVININKŲ
SĄRAŠAS
Programa

1.

2.

3.

Ekonominės
aplinkos ir
investicijų programa

Infrastruktūros ir
gyvenamosios
aplinkos programa

Kultūros ir sporto
programa

Programos koordinatorius
(pareigos, v. pavardė)

Strateginio planavimo ir
projektų valdymo skyriaus
vedėjas Vytautas Vileikis

Kraštotvarkos,
paveldosaugos ir statybos
skyriaus vedėjas
Algirdas Kazlauskas

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo
pavaduotojas Algis Petras
Krutkevičius

Tikslas

Tikslo savininkas (pareigos, v. pavardė)

1.1

Išvystyta turizmo infrastruktūra

Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus vyriausias specialistasVilmantas
Kizis

1.2

Palankios sąlygos verslumui ir
visuomeninėms organizacijoms

Strateginio planavimo ir projektų valdymo
skyriaus vedėjas Vytautas Vileikis

2.1

Darni viešoji infrastruktūra

Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kneižys

2.2

Saugi ir švari aplinka

Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kneižys

2.3

Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo
infrastruktūra

Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos
skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis
Kneižys

3.1

Sustiprintas rajono kultūros potencialas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo
pavaduotojas Algis Petras Krutkevičius

3.2

Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir
sportu

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausias specialistas Povilas Sabaitis

4.

Socialinių paslaugų
programa

Socialinės paramos skyriaus
vedėja Reda Každailienė

4.1

Išvystytos socialinės paslaugos

Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda
Každailienė

5.

Sveikos visuomenės
programa

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas Vincas
Metrikis

5.1

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Vincas Metrikis
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6.

7.

Švietimo veiklos
programa

Savivaldybės
valdymo programa

Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas Saulius
Michailovas
Apskaitos skyriaus vedėja
Irena Kairienė

6.1

Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos

6.2

Patraukli veikla jaunimo saviraiškai

7.1

Efektyvus savivaldybės darbo
organizavimas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Saulius Michailovas
Jaunimo reikalų koordinatorė Viktorija
Krivickaitė-Kriščiokaitė (atostogose vaikui
prižiūrėti) Vaida Samušienė (pakiaitinis
Apskaitos
skyriaus vedėja Irena Kairienė
valst. tarnautojas)

3. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2012 M. ATASKAITA
Kelmės rajono strateginio veiklos plano metinė ataskaita rengiama vadovaujantis
Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašu. Ją kiekvienais metais,
gavęs programų koordinatorių pateiktą informaciją, rengia Strateginio planavimo ir projektų
valdymo skyrius. Priemonių vykdytojai teikia informacija apie kuruojamų priemonių vykdymą,
įsisavintas lėšas,atliktas veikas bei komentarus, o programų koordinatoriai – apibendrintas
programų vykdymo ataskaitas, kuriuose akcentuojamas tikslų ir priemonių įgyvendinimas,
problemos ir pasiekimai. Reikia pažymėti, kad finansiniai duomenys buvo surinkti rankiniu būdu,
nes apskaitos sistema neveikia, o rodiklius priemonių vykdytojai pateikė „MS Excel“ programoje,
kurie vėliau turėtų būti suvesti į strateginio planavimo sistemą, kad būtų galima stebėti priemonių
vykdymo istoriją. Tačiau dėl iškilusių techninių trukdžių sistema nėra pilnai eksploatuojama bei yra
šiuo metu derinama. Tad ataskaita teikiama naudojantis MS Office paketu.
Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuotas 7-ių veiklos programų – kiekvienos
programos priemonių įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo lygis. Priemonių įgyvendinimas pateiktas
pagal programų koordinatorių patvirtintas programas (žr. 1.1–1.7 priedus).
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. strateginį veiklos planą sudaro 253
priemonės, iš jų:
įgyvendinta 29 priemonių (12 proc.);
iš dalies įgyvendintos 8 priemonės (3 proc.);
įgyvendinamos (tęstinės) 201 priemonės (79 proc.);
neįgyvendintos 10 priemonės (4 proc.);
neįgyvendinamos 6 priemonės (2 proc.).

1 diagrama. Visų programų priemonių įgyvendinimas

2 diagrama. Priemonių įgyvendinimas pagal Strateginio veiklos plano programas

3 diagrama. Pagal programas vykdomų priemonių procentas
Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginį veiklos plano įgyvendinimą
lyginant su Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginiu veiklos planu pastebima,
pastebima, kad priemonių įgyvendinta 5 proc. daugiau nei 2011 m. t.y., 11 priemonių daugiau.
Tačiau taip pat padidėjo neįgyvendintų priemonių procentas vietoje 3 procentų 4 procentai bei
ženklai sumažėjo priemonių kuriuos neįgyvendinamos iš viso, o buvo tik planuojamos nuo 14 proc.
iki 2 procentų. Tam įtakos galėjo turėti tai, kad vykdant planavimo procedūras buvo peržiūrima ir
atsisakoma priemonių kurioms nėra galimybių įgyvendinti arba kurios nėra aktualios.
Daugiausia priemonių buvo vykdoma ir daugiausia jų įgyvendinta Infrastruktūros ir
gyvenamosios aplinkos programoje (64 priemonės). Kadangi apima įvairias savivaldybės veiklos
sritis bei sukoncentruotos didžiausios investicijos. Šioje programoje taip pat yra daugiausia ES
struktūrinių fondo lėšomis finansuojamų projektų (4, 5 ir 6 diagramos). 4 ir 5 diagramose
pateikiama informacija apie projektams skirtų ES lėšų pasiskirstymą pagal programas bei
investuojamų lėšų (ES lėšų, valstybės lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, bei savivaldybės
bendrasis finansavimas (SB (KF).
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4

diagrama. Projektams skirtų lėšų panaudojimas pagal programas ir finansavimo
šaltinius

5 diagrama. Investicijų pasiskirstymas
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Lyginant investicijų pasiskirstymą Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų su
Kelmės rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginiu veiklos planu pastebima, padidėjo
savivaldybės bendrasis finansavimas, nes iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 1050 tūkst. Lt.
„Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“ bei vykdant
projektus atsirado netinkamų išlaidų, nes ne visos veikos yra finansuojamos pagal finansavimo –
administravimo tvarkos aprašus, tad savivaldybė siekdama sklandžiai įgyvendinti projektus
padidina savo dalį.

6 diagrama. Projektams skirtų ES lėšų panaudojimas pagal programas
Lyginant projektams skirtų ES lėšų įsisavinimą pagal programas 2012 m. su 2011 m.
ataskaitos duomenimis pastebima, kad sumažėjo ES lėšų įsisavinimas, nes 2012 m. vyko projektų
paraiškų, techninių projektų rengimas, viešųjų pirkimų procedūros, o didžiausias investicijų
įsisavinimas būna vykdant rangos darbus, kurie suplanuoti 2013 m. Daugiausia planuojama gauti
investicijų įvykdžius šiuos projektus:
1.
Kelmės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas gerinanat jų energetines
charakteristikas (II etapas);
2.
Socialinio būsto plėtra Kelmės mieste;
3.
Gyvenamosios aplinkos gerinimas Kelmės rajono kaimo vietovėse;
4.
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (II etapas, A. Mackevičiaus g.
kvartalas);
5.
Kelmės miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas (III etapas, Raseinių g.
kvartalas).
Priemonių pasiskirstymas pagal programas pavaizduotas 2 diagramoje.
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Informacija apie įgyvendintas priemones pateikiama 3 lentelėje ir informacija apie
neįgyvendintas priemones bei priežastis, lėmusias, kad priemonės nebuvo įgyvendintos, kaip
planuota, – 4 lentelėje.
2 lentelė. Įgyvendintų priemonių sąrašas
Eil. Programa Įgyvendintų priemonių pavadinimas
Nr.
1
1 Užvenčio muziejaus restauravimas ir jo pritaikymas
kultūrinio turizmo reikmėms
2
1 Šiaulių regiono turizmo rinkodara
3
1 Mokyklos pastato atnaujinimas ir pritaikymas
Butkiškės bendruomenės poreikiams
4
1 Administracinio pastato atnaujinimas ir pritaikymas
Užvenčio seniūnijos bendruomenės veiklai
5
1 Kultūros namų atnaujinimas ir pritaikymas Karklėnų
bendruomenės veiklai
6
1 Kultūros namų pastato atnaujinimas, pritaikant
Junkilų kaimo bendruomenės poreikiams
7
1 Kultūros centro pastato dalies rekonstrukcija ir
pritaikymas bendruomenės poreikiams
8
1 Pagryžuvio kaimo bendruomenės patalpų įrengimas ir
pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui
9
1 Vaiguvos vidurinės mokyklos sporto aikštyno
atnaujinimas
10
2 Kelmės rajono savivaldybės teritorijos planavimo
dokumentų parengimas
11
2 Užvenčio miesto Girnikų ir Dvarčiaus kaimų
bendrojo plano parengimas
12
2 Žemės sklypų suformavimo apie daugiabučius namus
Kelmės ir Tytuvėnų miestuose detalieji planai
13
2 Teritorijos, esančios Žemaitės gatvėje Užvenčio
mieste, detalusis planas (gaisrinės pastato Užventyje
statybai)
14
2 Kelmės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų
atnaujinimas gerinant jų energetines charakteristikas
15
2 Rekreacinės teritorijos pritaikymas visuomenės
poreikiams
16
2 Kelmės rajono kaimo gyvenamųjų vietovių
infrastruktūros kompleksiška plėtra
17

18

19
20
21

2 Kelmės rajono Vaiguvos vidurinės mokyklos pastato
rekonstravimas, pagerinant jo energetines
charakteristikas
2 Kelmės rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių su
ES projektais, teoriniai ir praktiniai mokymai bei
kvalifikacijos kėlimas
2 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
renovavimas ir plėtra Kelmės rajone
2 Kelmės miesto lietaus kanalizacijos tinklų
sutvarkymas
2 Kelmės dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Pastabos

Projekto veiklos įgyvendintos, iki 201303-29 teikimas galutinis MP ir galutinė
projekto ataskaita

17
22

2 Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir
kompostavimo aikštelių įrengimas

23

2 Kelmės m. šiaurinės m. dalies gatvių rekonstrukcija. I
etapas (Dariaus ir Girėno g. I dalis, Vilbėno g.,
Radvilų g., Žalioji g., Lauko g. atšaka)

24
25

3 Kelmės tradicinių amatų centro įkūrimas ir plėtra
3 Paplūdimio tinklinio aikštyno atnaujinimas Kelmės
miesto Draugystės parke
3 „Sportas visiems“ – Tafisa žaidynių dalinis
finansavimas
4 Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto
aikštelės atnaujinimas
4 Liolių senelių namų dienos globos padalinio įkūrimas
5 Kelmės ligoninės infrastruktūros plėtra
5 Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro modernizavimas

26
27
28
29
30

31

6 Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio
sektoriaus skatinimas įgyvendinant integruotą
jaunimo politiką

32

6 Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų l/d patalpų ir įrangos
atnaujinimas
6 PPT infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių
specialistų, spec., soc. pedagogų, psichologų,
logopedų darbo aplinkos modernizavimas
6 Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos pastato
rekonstravimas, pagerinant jo energetines
charakteristikas (I etapas)
6 Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos pastato
rekonstravimas, pagerinant jo energetines
charakteristikas (II etapas)
6 Šedbarų vaikų darželio renovacija

33

34

35

36

37
38

39

7 Kelmės rajono savivaldybės administracijos
vieningos apskaitos ir planavimo sistemos įdiegimas
7 Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų teoriniai ir praktiniai mokymai bei
kvalifikacijos kėlimas
7 Energiją efektyviai vartojančios bendruomenės
naujose šalyse narėse

Projekto veikos baigtos, didelių gabaritų
atliekų surinkimo aikštelė įrengta,
likusios lėšos bus naudojamos projekto
viešinimui. Numatyta projekto pabaiga
2013 m. I pusmetį.
Projekto rezultatai pasiekti, paklota
asfalto daugiau nei planuota (19 m.). Iš
viso rekonstruotas gatvių ilgis 1,428 km.
2013 m. Rengiama galutinė projekto
ataskaita.

Projektas įgyvendintas: darbai atlikti,
priemonės įsigytos. Galutinės projekto
įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo
data 2012 07 09 d.
Projektas baigėsi 2012 m. balandžio 30
d. Pirmojo projekto veikla vyko keturis
mėnesius pagrindinė šio projekto veikla
tarpžynybinis ir tarpsektorinis
bendradarbiavimas. Darbuotojai
dalyvavo tarptautinėje stažuotėje
Vokietijoje.

Projektas įgyvendintas, bet šiuo metu
nėra dar patvirtinti galutinis mokėjimo
prašymas ir projekto ataskaita
Projektas įgyvendintas, bet šiuo metu
nėra dar patvirtinti galutinis mokėjimo
prašymas ir projekto ataskaita
Projektas įgyvendintas. Atnaujintas
lopšelio darželio pastatas. Galutinis
mokėjimo prašymas nepatvirtintas

Įgyvendinant Danijos organizacija
„Energy consulting network“ finansuoja
projekto "Energiją efektyviai
vartojančios bendruomenės naujose
šalyse narėse" Kelmės rajono
savivaldybės darbo grupės nariai vyko
pasisemti patirties į Italijos Genujos m.
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Kelionės metu susipažino su saulės
energijos technologijų plėtojimu ir
Genujos regiono turismo sistema.

3 lentelė. Neįgyvendintų priemonių sąrašas ir priežastys
Eil. Programa Neįgyvendintų priemonių pavadinimas
Nr.

1

1

Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies
sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinio
turizmo reikmėms

Pastabos
Projektas nepradėtas, yra rezervinių projektų
sąraše Nr.VP3-1.3-ŪM-05-R-62 Šiaulių regiono
plėtros tarybos 2011-12-06 sprendimas Nr.51/5S90. Savivaldybės lėšos perskirstytos kitiems
projektams
2012-11-20 pasirašyta sutartis dėl projekto
finansavimo, rangos darbai nupirkti, tačiau dėl
oro sąlygų vykdymas atidėtas iki 2013 m.
pavasario

2

1

P. Višinskio memorialinio muziejaus stogo
sutvarkymas

3

1

Kiaunorių kaimo bendruomenės
visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas
ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui

Pratęstas projekto įgyvendinimo laikas

4

2

Kelmės rajono bendrojo plano pakeitimai

Sutartis pasibaigusi, rangovas neatliko darbų
laiku. Užsitęsus derinimo bei pastabų taisymo
procedūroms

5

2

Nepriklausomybės ir Ramybės g.
toponuotrauka ir projektas

Neskiriamas finansavimas

6

2

Kelmės rajono kaimo ribų nustatymo
žemėtvarkos specialiojo plano parengimas

Agentūroje užsitęsus dokumentų vertinimo
procedūroms, nepasirašyta finansavimoadministravimo sutartis

7

2

8

2

9

2

10

2

11

12

13

Pakražančio seniūnijos pastato
rekonstrukcija
Savivaldybės garažų rekonstrukcija
Nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas
Aunuvėnų kaime
Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Pašilėnų
kaime drenažo sistemų įrengimas
Kelmės rajono Užvenčio miesto tvenkinio
išvalymas ir pakrančių sutvarkymas

2

2

2

Neskirtas finansavimas.
Neskirtas finansavimas.
Neskirtas finansavimas, neteikiama paraiška
Neskirtas finansavimas, neteikiama paraiška
Projektas yra rezerviniuose sąrašuose, tačiau jis
neatitinka projekto finansavimo sąlygų aprašo ir
jam neskiriamas finansavimas

Kelmės rajono Tytuvėnų m. apvažiavimo
kelio – Citavičiaus gatvės rekonstrukcija
(darbai)

Rangovas ne pagal darbų vykdymo grafiką atliko
darbus. Darbų atlikimo terminui įtakojo du
žiemos periodai.

Užvenčio m. P. Višinskio gatvės akmens
grindinio remontas

Užvenčio m. P. Višinskio gatvės akmens
grindinio remontui neskirtas finansavimas 2012
m. ir artimiausiu metu nėra galimybių finansuoti
objekto.
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15

16

6

VšĮ Kelmės PRC Tytuvėnų skyriaus
paslaugų ir infrastruktūros plėtra

Pratęstas projekto įgyvendinimo laikas.

7

Kelmės rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano parengimas

Dėl viešųjų pirkimų procedūrų ir teisinių ginčų
projektas nepradėtas įgyvendinti, nes nenupirkta
plano rengimo paslauga.

Leonardo da Vinci partnerystės projektas
„Koks tėvelis, toks ir sūnelis“

Comenius fondui buvo pateiktos paraiškos, tačiau
jos nebuvo patvirtintos ir finansavimas nebuvo
skirtas, todėl projektas neįgyvendinamas

7

Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. strateginiam veiklos planui įgyvendinti
2012 metais pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota gauti 173 446,867 tūkst. Lt. , tačiau
išleista tik 123 409,796 tūkst. Lt. 5 lentelėje pateikiama informacija apie planuotas lėšas, 2012 m.
vasario 23 d. tarybos sprendimu Nr. T-23 patvirtintą biudžetą bei patirtas kasines išlaidas per 2012
m. bei apskaičiuotas įgyvendinimas (skaičiuojamas lyginant planines lėšas su kasinėmis), kuris
nurodo programos koordinatorių ir priemonės vykdytojų planavimo efektyvumą.
4 lentelė. Bendra finansavimo šaltinių suvestinė
Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Savivaldybės biudžeto
lėšos projektų
kofinansavimui
Specialiųjų programų lėšos
Aplinkos apsaugos rėmimo
specialioji programa
Valstybės spec. tikslinė
dotacija
Mokinio krepšelio lėšos
Valstybinių (perduotų
savivaldybėms) funkcijų
lėšos
Lėšos, gautos pagal LRV
nutarimus
Valstybės biudžeto lėšos
VIP lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
ES projektams
Kelių priežiūros ir plėtros
programos lėšos
PSDF biudžeto lėšos
Europos sąjungos, užsienio
valstybių ir tarptautinių
organizacijų lėšos
Kitos lėšos
Savivaldybės privatizavimo
fondas

Finansavimo informacija

SB

Planuojama

Patvirtinta

Patvirtinta:
DU

tūkst. Lt

tūkst. Lt

tūkst. Lt

Patvirtinta:
Turtui

Patvirtinta:
išlaidoms

Gauta

Išlaidos

tūkst. Lt

tūkst. Lt

tūkst.
Lt

tūkst.
Lt

48501,2

31724,9

12515,4

3355,9

21993,6

31316,4

31321,3

SB(KF)
SB(S)

6459,6
2167,0

5549,5
2340,0

398,0
559,1

4745,1
11,9

209,4
1778,5

4042,8
2330,2

4039,3
2326,2

SB(AA)

220,4

228,4

0,0

0,0

228,4

205,0

205,0

VB(TD)
VB(M)

0,0
26895,3

2827,0
23966,0

1900,0
17942,9

0,0
0,0

2827,0
23066,6

2827,0
23620,3

2827,0
23620,3

VB(SB)

22023,8

21086,9

2036,4

0,0

20885,6

20621,5

20620,5

VB(LRV)
VB(VBL)
VB(VIP)

5492,2
18014,3
837,0

3696,3
14254,3
837,0

229,1
294,8
0,0

227,7
0,5
750,0

3277,7
14877,9
0,0

3623,9
15109,2
837,0

3623,9
15035,6
836,9

926,5

652,8

0,3

444,7

6,0

453,9

404,8

2949,0
440,0

2739,3
324,3

0,0
106,6

0,0
0,0

2339,3
54,6

2736,3
304,3

2736,3
304,3

37788,2
650,9

19137,6
199,0

158,6
0,0

15439,5
75,0

2653,3
124,0

16627,9
199,0

16043,9
200,0

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VB(ES)
VB(KPPP)
VB(PSDF)

ESU
KT
PF
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7 ir 8

diagramose pateikiama informacija apie planuojamų reikšmių, patvirtinto

biudžeto ir kasinių išlaidų skirtumus. Iš 8 diagramos matoma, kad didžiausia paklaida planuojant
būna SB ir ES struktūrinių fondų lėšas.

7 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto biudžeto ir kasinių išlaidų pasiskirstymas

8 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto biudžeto bei kasinių išlaidų pasiskirstymas pagal
finansavimo šaltinius
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4. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2011 M.
VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMO APŽVALGA PAGAL PROGRAMAS
2013 m. I ketvirtį Strateginio veiklos plano koordinatoriai pateikė programų vykdymo
2012 m. ataskaitas. Vadovaujantis pateiktas duomenimis geriausiai vykdoma Kultūros ir sporto
programos lėšų įsisavinimas – 85,8 proc. Tam įtakos gali turėti tai, kad šioje programoje mažai
vykdomų projektų iš ES lėšų ir dauguma priemonių apima savivaldybės institucijų išlaikymą, tad
rizikos faktorių mažiau. Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginis veiklos planas
2012 m. įgyvendintas 71,2

proc. 9 diagramoje pateiktas lėšų įsisavinimo procentas pagal

programas.

9 diagrama. Programų lėšų įsisavinimas
10 diagramoje pateikiamas programų vykdymas pagal nustatytas rodiklių planines ir
faktines reikšmes. Geriausias 7 programos įgyvendinimas 84 proc. Kelmės rajono savivaldybės
2012–2014 metų strateginis veiklos planas 2012 m. įgyvendintas 74,9 proc. Lyginant su 2011 m.
ataskaita matoma, kad plano vykdymo procentas sumažėjo 5,5 procento. Konkrečios priežastys
išvardytos ataskaitų prieduose, prie kiekvienos programos. Kaip ataskaitoje jau buvo minėta 2012
m. yra projektų vykdymo pasiruošimo metai. Taip pat didelę įtaką plano vykdymui turi VVG
projektai, kurių įgyvendinimo terminai pratęsti, tad lėšos neįsisavintos ir 1 programos vykdymas
sumažėjęs iki 62,2 procento, to metu kai pernai buvo 79 procentai.
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10 diagrama. Rodiklių įgyvendinimas

Visų septynių programų įgyvendinimas pagal numatytus kriterijus pateikiamas 1.1–1.7
prieduose, nurodant nuokrypio (nepasiektų rodiklių priežastis arba per didelio rodiklio fakto
priežastis) priežastis. Dažniausios pasitaikančio nuokrypio priežastys:
neskirtas finansavimas;
neteisingai suplanuotos reikšmės, neįvertinant visų aplinkybių;
nepasirašyta finansavimo sutartis;
rangovas nevykdo įsipareigojimų;
problemos vykdant viešųjų pirkimų procedūros;
teisiniai ginčiai;
priemonės savininkas netikslingai planuoja savo veiklą ir nemoka vertinti jos.
nenugalimos jėgos (force majeure).
Rodiklis, kurio reikšmė iškraipo programos įgyvendinimą (rodiklio faktinė reikšmė
žymiai didesnė arba mažesnė už planinę, nuokrypis didesnis nei 150 proc.) nebeturi įtakos plano
įgyvendinimui, nes nėra skaičiuojama.

5. IŠVADOS
Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827
„Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5279; 2011, Nr. 50-2444
2012-12-11, Nr. 144-7430 ), Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos
aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-281
„Dėl Kelmės rajono tarybos 2011 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kitais
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu.
Bendroje apskaitos ir planavimo sistemoje duomenys iš vienos sistemos turėtų būti
perduodami kitai, tačiau sistemų integracija neišspręsta iki šiol. Dėl šių priežasčių sudėtinga
ataskaitą rengti, nes sistemų integracija turėjo suteikti galimybę analizuoti savivaldybės veiklos
duomenis, stebėti pagal išsamiausias buhalterines demencijas. Taigi Kelmės rajono savivaldybės
2012–2014 metų strateginio veiklos plano 2012 m. ataskaita rengiama kitu būdu – planinės
reikšmės eksportuojamos iš įdiegtos strateginio planavimo sistemos, o visi buhalteriniai duomenys,
kuriuos pateikia priemonių koordinatoriai ir vykdytojai, skaičiuojami „MS Excel“ programa.
Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos tvarkos
aprašu (3 punktas), patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu
Nr. T1-281, Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. strateginis veiklos planas buvo tikslinimas 7
kartus. Ataskaitoje nurodyti tarybos sprendimo projektai bei tikslinimo priežastys.
Pagrindinės strateginio planavimo problemos vykdant planavimo procedūras:
1. Nesilaikoma Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistemos apraše
numatytų procedūrų.
2. Priemonės, kuriuos neįtrauktos į strateginį veiklos planą, taryba skiria finansavimą ir
pritaria įgyvendinimui.
3. VO nesilaiko strateginio planavimo procedūrų. Kreipiasi dėl finansavimo
priemonėms, kuriuos neįtrauktos į planavimo dokumentus.
4. Svarbių strateginių problemų bei aktualiausių problemų atrankos ir prioritizavimo
stoka.
5. Neparengtas ir nepatvirtintas Strateginis plėtros planas.
6. Neįgyvendinta Strateginio planavimo ir apskaitos sistemų integracija, ko pasekoje
ataskaitos rengiamos MS Excel programa.
Apžvelgus Kelmės rajono savivaldybės 2012–2014m. strateginio veiklos plano
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programų įgyvendinimą pagal nustatytus rodiklius, matoma, kad planas buvo įgyvendintas 74,9
proc. Išsamus priemonių įgyvendinimo pagal programas aprašymas nurodomas 1.1–1.7 ( programų
aprašymas) bei 2.1–2.7 (programų ataskaitų lentelės) prieduose. Prieduose taip pat nurodytos ir
plano priemonių neįvykdymo priežastys.

6. REKOMENDACIJOS
Įgyvendinti projektą „Savivaldybės administracijos vieningos apskaitos ir
planavimo sistemos įdiegimas“ bei suderinti Strateginio planavimo sistemą, kad būtų galima teikti
ataskaitas už strateginio veiklos plano įgyvenimą, kaip numatyta Kelmės rajono savivaldybės
strateginio planavimo sistemos tvarkos apraše.
Planavimo procesuose turi būti daugiau dėmesio skiriama atsakomybių, terminų ir
vaidmenų nustatymui. Parinkti atsakingus asmenis, kurie objektyviausiai sugebėtų nustatyti
rodiklius.
Pasikeitus programos koordinatoriui organizuoti mokymus ir perduoti visa
informacija apie atliekamas funkcijas.
Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti
kokybinius ir kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.
Nustatyti Strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus.
Rekomenduojama tai padaryti rengiant Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikį plėtros planą, nes
plėtros ir veiklos planų tikslai ir uždaviniai turėtų sutapti.
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