PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.TS-64

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2014 M. VYKDYMO ATASKAITA
2013 m. spalio 25 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos)
sprendimu Nr. TS-293 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginis
veiklos planas (toliau – Strateginis veiklos planas).
Vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) strateginių veiklos
planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu 2013 m. liepos 5 d.
sprendimu Nr. T-212, Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2014 m. vasario
14 d. TS-1) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą, Strateginis veiklos
planas 2014 metams tikslintas 2014 m. birželio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus
(toliau – administracijos direktoriaus) įsakymu Nr. AD-1-820.
Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių
įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktas programų vykdymo
ataskaitas, rengiama Strateginio veiklos plano vykdymo metinė ataskaita.
Strateginio veiklos plano ataskaitoje programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2014 m.
planuotų programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir asignavimų
panaudojimą (1–12 priedai).
Tvirtinant Strateginį veiklos planą buvo iškelti 3 svarbiausi 2014–2016 m. veiklos prioritetai
ir 3 strateginiai tikslai:
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas
1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo,
sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas
II prioritetas. Viešosios infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra, sudarant gyventojams
patogias gyvenimo sąlygas
2 strateginis tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų
žmogaus ir aplinkos vystymąsi
III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas
3 strateginis tikslas. Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui
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Iš viso Strateginiame veiklos plane 2014 metams numatytos 227 priemonės, 49 uždaviniai,
siekiant 22 Strateginio veiklos plano tikslų.
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
1 strateginis tikslas
Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas
švietimo ir ugdymo, sveikatos
apsaugos, kultūros, sporto ir
kitas įstatymų numatytas
viešąsias paslaugas

1 programa
Švietimas ir ugdymas
(2 tikslai, 2 uždaviniai, 10
priemonių)

2 strateginis tikslas
Pritaikyti viešąją
infrastruktūrą
šiuolaikiniams poreikiams,
užtikrinant darnų žmogaus
ir aplinkos vystymąsi

7 programa
Infrastruktūros objektų
priežiūra ir plėtra
(1 tikslas, 12 uždavinių, 108
priemonės)

3 strateginis tikslas
Plėtoti konkurencingą
aplinką verslui, turizmui ir
žemės ūkiui

6 programa
Kultūros paveldo
išsaugojimas, turizmo
skatinimas bei vystymas
(1 tikslas, 2 uždaviniai, 5
priemonės)

2 programa
Sveikatos apsauga
(2 tikslai, 4 uždaviniai, 13
priemonių)

8 programa
Aplinkos apsauga
(2 tikslai, 4 uždaviniai, 11
priemonių)

3 programa
Socialinės apsaugos
plėtojimas
(2 tikslai, 5 uždaviniai, 18

9 programa
Žemės ūkio plėtra ir
melioracija

(2 tikslai, 2 uždaviniai, 9
priemonės)

priemonių)

10 programa
Parama verslui ir verslo
plėtra

4 programa
Kūno kultūros ir sporto
plėtra

(1 tikslas, 1 uždavinys, 3
priemonės)

(1 tikslas, 4 uždaviniai, 7
priemonės)

5 programa
Kultūros veiklos plėtra
(4 tikslai, 5 uždaviniai, 13
priemonių)

11 programa
Savivaldybės valdymo
tobulinimas
(4 tikslai, 8 uždaviniai, 30
priemonių)

Patikslintas Strateginis veiklos planas 2014 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių
įvykdytas 91,6 proc., o pagal panaudotas lėšas – 95,8 proc. Skaičiuojant nuo patvirtinto (spalio
mėn.) Strateginio veiklos plano 2014 m. įvykdymas pagal panaudotas lėšas – 90 proc., pagal
įgyvendintas priemones – 83,3 proc.
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Lyginant 2011–2014 m. laikotarpio atskirų metų rezultatus, matyti, kad didžiausias
Strateginio veiklos plano įvykdymas pagal numatytas priemones bei pagal panaudotas lėšas buvo
2013 m. (žr. 1 pav.).

1 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2011–2014 m. pagal įgyvendintų priemonių bei panaudotų
asignavimų skaičių, proc.

2014 m. buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 208 priemonės. 2011–2014 m. laikotarpiu
daugiausia įgyvendinamų ir mažiausiai neįgyvendintų priemonių buvo 2013 m. (žr. 2 pav.).

2 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas pagal įgyvendintų ir neįgyvendintų priemonių skaičių
2011−2014 m.

Įgyvendinant Strateginiame veiklos plane 2014 m. numatytas priemones, dėl objektyvių
priežasčių, t. y. neskyrus finansavimo iš Valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių,
nepatvirtinus priemonei numatytų lėšų einamųjų metų Savivaldybės biudžete, dėl rangovų
įsipareigojimų vykdymo vėlavimo, atsižvelgiant į 2014–2020 m. Europos Sąjungos paramos
laikotarpį ir planuojamas finansuoti sritis bei priemonių vykdymą atidedant 2015–2017 m. nebuvo
įgyvendinta 19 priemonių:
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06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas
01 tikslo 02 uždavinio 04 priemonė. Dalyvauti dailės kultūros paveldo konservavimo–restauravimo
programoje..
Priemonė neįgyvendinta. Kultūros rėmimo fondui 2013 m. teikta paraiška, kuri dėl pasikeitusių
projektų finansavimo nuostatų nebuvo vertinta.
07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra
01 tikslo 02 uždavinio 01 priemonė. Įgyvendinti programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės ir
Lietuvos kariuomenės 90-osioms metinėms.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 09 priemonė. Pagaminti neveikiančių kaimo kapinaičių paminklines lentas.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 10 priemonė. Įrengti stendus su schemomis prie piliakalnių (12 vnt.) bei
pagaminti ir pritvirtinti informacines lenteles prie kultūros paveldo objektų rajone.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 14 priemonė. Sutvarkyti įrengti stebėjimo kamerą bei apšvietimą prie
minareto.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 15 priemonė. Parengti projektą ir atlikti Aukupėnų kapinaičių ir koplytėlės
Pelėdnagių sen. tvarkybos darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 16 priemonė. Parengti projektą ir remontuoti Pagirių mstl. kapinių koplyčią.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 17 priemonė. Atlikti Šėtos mstl. kapinių koplyčios fasadų baigiamuosius
tvarkybos darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 18 priemonė. Parengti projektus ir remontuoti Labūnavos, Pilionių, Jociūnų
koplytėles.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 24 priemonė. Atlikti Katkaus muziejaus restauravimo ir pritaikymo darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Planuota dalyvauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoje.
Kultūros ministerijos bei medinės architektūros restauravimo specialistams papildomai įvertinus
objekto būklę, atsižvelgiant į lėšų poreikį bei finansavimo galimybes, paraiška nebuvo teikta.
01 tikslo 04 uždavinio 08 priemonė. Dalyvauti projekte „Kėdainių jaunimo centro įsteigimas ir
plėtra“.
Priemonė neįgyvendinta. Teikta projekto paraiška pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programą. Finansavimas neskirtas. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
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01 tikslo 06 uždavinio 05 priemonė. Plėsti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Šlapaberžėje
Priemonė neįgyvendinta. 2013 m. Savivaldybės biudžeto (iš paskolos) lėšomis buvo įrengti
vandentiekio ir nuotekų tinklai (1522 m) Stoties g. ir Pakruostės g., Šlapaberžėje. Atsižvelgiant į
2014–2020 m. Europos Sąjungos paramos laikotarpį ir planuojamas finansuoti sritis, lėšų iš
Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame
veiklos plane.
01 tikslo 06 uždavinio 07 priemonė. Išplėsti Nociūnų kaimo nuotekų tinklus (Pelėdnagių sen.)
Priemonė neįgyvendinta. 2013 m. Savivaldybės biudžeto (Aplinkos apsaugos specialioji rėmimo
programa) lėšomis buvo pastatyta nuotekų siurblinė, dalyje Erdvės g. tiesti buitinių nuotekų tinklai
(140 m). 2014 m. lėšų iš Savivaldybės biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta 2015–2017 m.
strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 08 uždavinio 03.03 priemonė. Rekonstruoti Žydų gatvę
Priemonė neįgyvendinta. 2014 m. Žydų g. vykdyti elektros linijos išplėtimo ir perjungimo darbai,
sumontuota apšvietimo atrama su šviestuvu. Taip pat AB „Panevėžio energija“ vykdė šilumos
tinklų vamzdynų rekonstrukcijos darbus miesto Žemaitės g. ir Smilgos g. kvartaluose. Priemonė
numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 09 uždavinio 03 priemonė. Atlikti Savivaldybės pastato ir jo aplinkos sutvarkymo darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 09 uždavinio 05 priemonė. Atnaujinti (modernizuoti) Kėdainių rajono seniūnijų
(Gudžiūnų, Josvainių, Krakių ir Truskavos) pastatus.
Priemonė neįgyvendinta. Teikta paraiška pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
Klimato kaitos specialiąją programą. Finansavimas neskirtas. Priemonė numatyta 2015–2017 m.
strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 10 uždavinio 15 priemonė. Atnaujinti (modernizuoti) Kėdainių r. Truskavos pagrindinės
mokyklos pastatą, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas
Priemonė neįgyvendinta. Teikta paraiška pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
Klimato kaitos specialiąją programą. Finansavimas neskirtas.
01 tikslo 10 uždavinio 19 priemonė. Modernizuoti Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto
pagrindinę mokyklą.
Priemonė neįgyvendinta. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 11 uždavinio 02 priemonė. Rekonstruoti VšĮ Kėdainių ligoninės laboratoriniostomatologinio korpusą.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2014 m. Valstybės investicijų programos nebuvo skirta.
11 programa. Savivaldybės valdymo tobulinimas.
01 tikslo 02 uždavinio 11 priemonė. Vykdyti valstybinės žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo patikėjimo teise, funkciją
Priemonė neįgyvendinta. Nacionalinė žemės tarnyba neparengė ir nepateikė žemės sklypų kadastro
bylų, todėl Savivaldybės administracija negalėjo teikti Savivaldybės tarybai sprendimo projekto dėl
valstybinės žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise ir lėšos
nebuvo panaudotos.
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Iš viso patikslintame Strateginiame veiklos plane 2014 m. planuota įgyvendinti priemonių už
155 mln. 307,2 tūkst. Lt. Įgyvendinta už 148 mln. 708,7 tūkst. Lt.
2014 m. Strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti skirta 66 mln. 579,5
tūkst. Lt – Savivaldybės biudžeto lėšų (SB), 54 mln. 546,2 tūkst. Lt – Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB), 10 mln. 485,4 tūkst. Lt – ES struktūrinių fondų lėšų
(ES), 7 mln. 158,5 tūkst. Lt – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP), 1 mln. 201,7 tūkst. Lt
– Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA), 80,8 tūkst. Lt – Savivaldybės
privatizavimo fondo lėšų (PF), 3 mln. 885,6 tūkst. Lt – skolintų lėšų (SK), 110,6 tūkst. Lt –
valstybės biudžeto lėšų (VB), 4 mln. 429,4 tūkst. Lt – iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (ĮP),
231,0 tūkst. Lt – iš kitų finansavimo šaltinių (KT) (žr. 3 pav.).

3 pav. Strateginio veiklos plano įvykdymas 2014 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst.Lt

2014 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (62 mln. 634,0 tūkst. Lt, arba
42,1 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (29 mln. 207,2 tūkst. Lt, arba 19,6 proc.),
socialinės apsaugos plėtojimui (22 mln. 992,5 tūkst. Lt, arba 15,5 proc.), savivaldybės valdymo
tobulinimui (17 mln. 39,4 tūkst. Lt, arba 11,5 proc.), aplinkos apsaugai (7 mln. 144,5 tūkst. Lt, arba
4,8 proc.) (žr. 4 pav.).

4 pav. Panaudoti 2014 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc.
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Lyginant 2014 m. Strateginiui veiklos planui vykdyti planuotus ir faktiškai skirtus
asignavimus, matyti, bendras lėšų panaudojimas yra 4,2 proc. mažesnis.
1 lentelė. 2014 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas
Programos pavadinimas

01 Švietimo ir ugdymo programa

Patikslinti
2014 m.
asignavimai
tūkst. Lt

Panaudoti
2014 m.
asignavimai
tūkst. Lt

Asignavimų
panaudojimo
proc.
(nuo patikslinto
plano)

Asignavimų
panaudojimas
(nuo patikslinto
plano)
+/ – (proc.)

61.225,8

62.634,0

102,3

+2,3

1.556,1

1.562,3

100,4

+0,4

27.503,2

22.992,5

83,6

-16,4

625,6

636,4

101,7

+1,7

4.503,4

4.965,7

110,3

+10,3

65,0

62,0

95,4

-4,6

33.514,4

29.207,2

87,1

-12,9

08 Aplinkos apsauga

6.567,1

7.144,5

108,8

+8,8

09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija

1.884,2

1.883,7

100,0

0,0

734,7

581,0

79,1

-20,9

17.127,7

17.039,4

99,5

-0,5

155.307,2

148.708,7

95,8

-4,2

02 Sveikatos apsauga
03 Socialinės apsaugos plėtojimas
04 Kūno kultūros ir sporto plėtra
05 Kultūros veiklos plėtra
06 Kultūros paveldo išsaugojimas,
turizmo skatinimas ir vystymas
07 Infrastruktūros objektų priežiūra
ir plėtra

10 Parama verslui ir verslo plėtra
11 Savivaldybės valdymo
tobulinimas
Iš viso:

Strateginiam veiklos planui 2014 m. vykdyti daugiausia priemonių (108) buvo numatyta
infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (7 programa), iš kurių įgyvendinama (įgyvendinta) 91
priemonė. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra apima platų spektrą priemonių, susijusių su
istorinio bei kultūros paveldo išsaugojimu, kultūros ir sporto objektų materialinės bazės, rajono
švietimo įstaigų, inžinerinio aprūpinimo sistemos, gyvenamojo fondo, sveikatos ir socialinės
priežiūros įstaigų modernizavimu ir atnaujinimu, gyvenamosios aplinkos gerinimu. Infrastruktūros
objektų priežiūrai ir plėtrai panaudotos Savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, Valstybės
biudžeto, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos bei skolintos lėšos.
Įgyvendinant Strateginiame veiklos plane 2014 m. numatytas veiklas, daugiausia
Savivaldybės biudžeto lėšų (66 mln. 759,5 tūkst. Lt) skirta Švietimo ir ugdymo, Savivaldybės
valdymo tobulinimo, Socialinės apsaugos plėtojimo, Aplinkos apsaugos ir Kultūros veiklos plėtros
programose numatytoms priemonėms įgyvendinti. Didžioji dalis Savivaldybės biudžeto lėšų skirta
biudžetinėms įstaigoms ir jų darbuotojams išlaikyti bei vykdomai veiklai užtikrinti. Kita dalis lėšų
(apie 4,2 proc.) skirta infrastruktūros objektams remontuoti, modernizuoti.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų daugiausia investuota infrastruktūros objektų
priežiūrai ir plėtrai. 2014 m. buvo įgyvendinama 30 Europos Sąjungos fondų gavusių projektų
švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros ir sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo,
plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos įgyvendinimo srityse. Bendra įgyvendinamų
projektų vertė siekia per 41,7 mln. Lt. Dar 2 Europos Sąjungos finansuojamus projektus, minimus
Strateginiame veiklos plane, įgyvendina UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono vietos veiklos
grupė.
Įgyvendinant Strateginiame veiklos plane minimus Europos Sąjungos finansuojamus
projektus, iš viso 2014 m. rajono gyventojų gyvenimo kokybei gerinti investuota apie 10,5 mln. Lt
Europos Sąjungos lėšų, iš jų 6,5 mln. Lt – įgyvendinant Savivaldybės administracijos
koordinuojamus projektus (žr. 5 pav.)
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5 pav. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų investicijos 2011−2014 m., įgyvendinant projektus,
kuriuose dalyvauja Savivaldybės administracija

Kaip matyti, 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpiu
intensyviausiai projektai buvo įgyvendinami 2011–2013 m. Tuo metu buvo vykdomos 60 projektų
veiklos, iš kurių didžioji dalis – rajono infrastruktūros bei gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimo
aplinkos tvarkymo srityje. 2014 m., kai 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
įgyvendinimo laikotarpis eina į pabaigą, buvo tęstas projektų įgyvendinimas, atliekami baigiamieji
projektų veiklų vykdymo darbai.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamiems projektams įgyvendinti skiriama lėšų
ir iš Savivaldybės biudžeto. 2014 m. Europos Sąjungos projektų kofinansavimui bei objektų
užbaigtumui pasiekti iš Savivaldybės biudžeto skirta beveik 2,4 mln. Lt.

6 pav. Savivaldybės indėlis, įgyvendinant tiek Savivaldybės administracijos, tiek Savivaldybės ar viešųjų
įstaigų Europos Sąjungos finansuojamus projektus, 2011–2014 m.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų 2014 m. numatytoms priemonėms
įgyvendinti skirta 54 mln. 546,2 tūkst. Lt. Didžioji dalis šių lėšų panaudota mokinio krepšeliui
finansuoti (35 mln. 653,3 tūkst. Lt) bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms
atlikti (12 mln. 251,1 tūkst. Lt). Valstybės investicijų 2014 m. programos lėšų infrastruktūros
objektų modernizavimui sporto, socialinio, sveikatos ir švietimo srityse investuota 4 mln. 799,8
tūkst. Lt.
2014 m. Kėdainių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai,
saugaus eismo užtikrinimui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos skirta 7 mln. 159 tūkst. Lt, t. y.
1,7 karto daugiau nei 2013 m. ir 2 kartus daugiau nei 2012 m.
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01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
Programa tęstinė. Šia programa realizuotos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms
nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos (ikimokyklinis vaikų ugdymas, vaikų ir jaunimo
papildomas ugdymas bei užimtumas, suaugusiųjų neformalusis švietimas) ir priskirtosios (ribotai
savarankiškos) savivaldybės funkcijos (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi bendrojo
lavinimo ar kitokioje švietimo sistemos mokykloje užtikrinimas).
2014 m. Švietimo skyrius koordinavo 29 švietimo įstaigas (2013 m. – 30) veiklą.
Savivaldybėje veikė 6 gimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 8 pagrindinės
mokyklos, Specialioji mokykla, 3 mokyklos-darželiai, 5 lopšeliai-darželiai, 4 neformaliojo švietimo
mokyklos ir Švietimo pagalbos tarnyba.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius – Švietimo skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 65 595 tūkst.Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 61 225,8 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 62 634,0 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato
vertinimo
kriterijaus kodas

E –01 –01
R –01 –01 –01
R –01 –02 –01
R –01 –02 –02

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

Baigusių vidurinio ugdymo programą ir gavusių brandos atestatą
dalis, proc.
Įgijusių išsilavinimą, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas, mokinių skaičius
Socializacijos programose dalyvavusių vaikų skaičius
Piniginiais prizais paskatinta gabių ir talentingų bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių skaičius

2014 m.
planas

2014 m.
faktas

100

98,7

1679

1541

500
110

650
103

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 10 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos
(įgyvendinamos).
01 tikslas. Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunimo šiuolaikinius
poreikius atitinkančią ugdymo aplinką
Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrasis planas patvirtintas 2012
m. vasario 10 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-4. Kompleksinės mokyklų tinklo
pertvarkos priemonės 2014 m. vykdytos nuosekliai, nepažeidžiant nustatytų terminų. Jei 2013 m.
buvo pertvarkytos 6 Savivaldybės mokyklos, tai 2014 m. – tik viena įstaiga. Nuo 2014 m. rugsėjo 1
d. Pelėdnagių mokykla-darželis „Dobiliukas“ reorganizuotas į Labūnavos pagrindinės mokyklos
Pelėdnagių ,,Dobiliuko“ skyrių, kuriame ir toliau vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo programos. Dabar Labūnavos pagrindinė mokykla turi tris skyrius – „Ąžuoliuko“,
Nociūnų ir Pelėdnagių „Dobiliuko“.
2014 m. vidaus struktūros pertvarkymai atlikti 11 mokyklų:
 Šviesiojoje gimnazijoje atidarytas Neformaliojo vaikų švietimo skyrius;
 Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla tapo Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, kuriame yra
keturi skyriai – Suaugusiųjų, Jaunimo, Neformaliojo vaikų švietimo (turintis Vairavimo mokymo
struktūrinį padalinį), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (turintis Trečiojo amžiaus universitetą);
 Muzikos mokykla išplėtė savo veiklą, atidarė skyrius Akademijos ir Krakių Mikalojaus
Katkaus gimnazijose;
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 Sporto mokykla pertvarkyta į Sporto centrą, kuriam priklauso Kėdainių arena, miesto
stadionas, sporto ir sveikatingumo kompleksas Vilainiuose;
 Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos Pajieslio skyrius pertvarkytas į Pajieslio skyriųdaugiafunkcį centrą;
 Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto skyrius pertvarkytas į Pagirių Adomo Jakšto skyriųdaugiafunkcį centrą;
 mokyklose-darželiuose ,,Puriena“ ir ,,Vaikystė“ nesukomplektuotos pirmosios klasės;
 „Aušros“ sveikatinimo ir sporto, „Ryto“ ir Juozo Paukštelio pagrindinėse mokyklose
nesukomplektuotos devintosios klasės.
2014 m. vaikų, lankančių ugdymo įstaigas buvo 8 079, t. y. 4,7 proc. mažiau nei 2013 m.
Lyginant 2013 ir 2014 metus pastebėta, kad lankančių mokyklas mokinių skaičius mažėjo, bet
daugėjo vaikų, kurie lanko priešmokyklinio ugdymo grupes.
Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdyti 1 426 vaikai (8 vaikais mažiau negu 2013 m.).
Veikė 71 ikimokyklinio ugdymo grupė. Be to, ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo ugdomi ir 12
priešmokyklinio ugdymo grupių, kurios veikė prie gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. 12
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomi nevalstybinėje ugdymo įstaigoje VšĮ „Mažylių akademija“.
2014 m. rugsėjo 1 d. atidarytos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės, po vieną mokyklosedarželiuose ,,Puriena“ ir ,,Vaikystė“. Savivaldybėje buvo 42 laisvos vietos, iš jų 15 – mieste. Ši
statistika rodo, kad tėvų poreikis vaikus ugdyti ugdymo įstaigose yra patenkintas.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi 466 vaikai (76 proc. visų Savivaldybėje
2008 m. gimusių vaikų). Suformuotos ir įsteigtos 36 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 11
įsteigta lopšeliuose-darželiuose, 25 – prie bendrojo ugdymo mokyklų.
Bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 6 187 mokiniai (2013 m. – 6 598), iš jų 170 –
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriuje, 86 – Jaunimo skyriuje, 125 –
Specialiojoje mokykloje, 2 – VšĮ ,,Mažylių akademija“. Bendras mokinių skaičius, palyginti su
2013 m. rugsėjo 1 d., sumažėjo 411 mokinių. Visi mokiniai mokosi vienoje pamainoje.
Mažėjant mokinių skaičiui, keitėsi ir klasių skaičius bei klasės užpildymo vidurkis. 2014 m.
sukomplektuota 13 grupių mažiau negu 2013 m. Mokyklose suformuota 20 jungtinių klasių (5,8
proc.) Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje (be Specialiosios mokyklos) – 18,7 (2013 m. – 18,5):
mieste – 23,7; kaime – 13,9. Daugiausiai mokinių lanko Kėdainių „Ryto“ pagrindinę mokyklą,
mažiausiai – Miegėnų pagrindinę mokyklą.
Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (neįskaičiuojant
ikimokyklinio amžiaus vaikų) ugdomi 964 mokinai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, t. y.
15,1 proc. nuo visų besimokančiųjų mokinių skaičiaus. Paskutinių 3 metų bendras mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, vidurkis yra 15,3 proc. Galima teigti, kad mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių, dalis pastaruosius keletą metų Savivaldybėje išlieka stabili.
2014 m. rudenį, kaip ir 2013 m., Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių
informacinėje sistemoje (NEMIS) buvo pateikti 362 Savivaldybėje (pagal deklaruotą gyvenamąją
vietą) nesimokantys vaikai. Buvo nustatyta, kad 318 vaikų yra išvykę į užsienį, 22 yra pradėję
mokytis ir 22 – mokslas yra nebeprivalomas. Stebima tendencija, kad beveik 90 proc. sistemoje
užfiksuotų nesimokančių vaikų yra išvykę į užsienį ir tik labai nedidelė dalis (12,8 proc.) vaikų būna
pradėję mokytis arba nukreipiami mokytis į artimiausią mokyklą.
Savivaldybės švietimo įstaigose pagrindinėse pareigose dirbo 943 pedagogai. Iš viso
atestuoti 868 pedagogai, t. y. 92 proc. visų pedagogų. Didžioji dalis pedagogų yra įgiję vyr.
mokytojo (specialisto) kvalifikacinę kategoriją (56 proc.), mokytojo metodininko – 32 proc.,
mokytojo specialisto – 11 proc., mokytojo eksperto – 1 proc.
Nors mokinių skaičius rajone mažėja, bet neformaliojo vaikų švietimo mokyklos išlieka
populiarios. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklas Savivaldybėje yra pakankamas, tenkina
gavėjų poreikius. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. padidintas savaitinių pedagoginio darbo valandų
skaičius Muzikos mokyklai – 20 val. Bendrojo ugdymo mokyklose veikia 15 pailgintos darbo
dienos grupių, kuriose po pamokų užimami 368 mokiniai, patvirtinti 8 auklėtojo etatai. 2014 m.
neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ugdyti 1 673 vaikai (2013 m. – 1721).
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02 tikslas. Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajone
2014 m. pradžioje Švietimo skyriuje dirbo 7 asmenys: skyriaus vedėjas, 5 vyriausieji ir
vyresnysis specialistai. Dėl įvykusių pokyčių Savivaldybės administracijoje skyriaus vedėjas buvo
paskirtas administracijos direktoriaus pavaduotoju ir laikinai eiti vedėjo pareigas pavesta
vyriausiajam specialistui. Vienas specialistas, suėjus pensiniam amžiui, baigė karjerą valstybės
tarnyboje. Metų pabaigoje Švietimo skyriuje dirbo 5 asmenys.
2014 m. Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programoms
įgyvendinti buvo skirta 50 tūkst. Lt. Iš viso vasarą veikė 21 stovykla, kuriose buvo užimti 650
vaikų, iš jų – 207 vaikai iš mažas pajamas turinčių šeimų. Be šių stovyklų dar buvo organizuota 21
stovykla nemokamą maitinimą gaunantiems priešmokyklinio amžiaus vaikams ir pirmų-penktų
klasių mokiniams. Penkių dienų bendro pobūdžio, kūrybinėse-meninėse, turistinėse-sportinėse,
sveikatos stiprinimo, etnokultūrinėse ar kraštotyrinėse stovyklose dalyvavo 450 vaikų.
2014 m. iš Gabių mokinių rėmimo fondo piniginiais prizais paskatinti 103 gabūs ir talentingi
bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.
Metų mokytojo vardas suteiktas Daivai Ivaškevičienei – Kėdainių šviesiosios gimnazijos
chemijos ir technologijų mokytojai metodininkei.
02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA
Programa tęstinė. Šia programa siekta užtikrinti kokybišką rajono gyventojų sveikatos
priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo
efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai,
atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių
gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės,
užtikrinamas jų įgyvendinimas.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius – Aplinkosaugos ir civilinės saugos skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1 276,2 tūkst.Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 556,1 tūkst.Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 562,3 tūkst. Lt
Efekto ir rezultato
2014 m.
vertinimo
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
planas
kriterijaus kodas
E-02-01
Teikiamomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros Ne mažiau
paslaugomis patenkintų rajono gyventojų proc.
50
R-02-01-01
Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti asmens ir visuomenės
0,8
sveikatos priežiūrai, nuo bendro finansavimo, proc.
R-02-02-01
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos
7
programų skaičius

2014 m.
faktas
80,7*
1,18
8

*Duomenys pateikti, vadovaujantis PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninė atliktos apklausos „Pacientų, patenkintų įstaigos
teikiamomis paslaugomis 2014 m.“, rezultatais

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 13 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos
(arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, ugdyti sveiką visuomenę
Įgyvendinant visuomenės specialiąją rėmimo programą finansuotos įstaigų, organizacijų,
mokslo ir mokymo institucijų, visuomeninių organizacijų, neformalių grupių projektus skirtus
rajono gyventojų sveikatai gerinti. 2014 m. visuomenės sveikatos stiprinimo srityje įgyvendintos 37
priemonės pagal šias sritis:
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 bendruomenės sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, sveikatos žinių populiarinimo,
fizinio aktyvumo skatinimas;
 alkoholio, tabako, ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
 užkrečiamųjų ligų profilaktika;
 neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika;
 gyvenamosios aplinkos sveikatinimas.
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) įgyvendino
Savivaldybės savarankiškas ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas pagal šalyje ir Savivaldybėje nustatytus ir patvirtintus visuomenės
sveikatos priežiūros prioritetus, tikslus ir uždavinius.
Biuras koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo
mokyklose, veiklą, vykdo visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybėje esančiose ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose, visuomenės sveikatos
stiprinimą ir stebėseną; yra atsakingas ir atskaitingas už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos
stebėsenos (monitoringo) įstatymo įgyvendinimą savivaldybėje, organizuoja visuomenės sveikatos
stiprinimo priemones bendruomenėse, vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūrą,
konsultuoja gyventojus sveikatos išsaugojimo klausimais, įgyvendina tikslines sveikatos ugdymo,
mokymo bei profilaktikos valstybines ir savivaldybės programas, vykdo Lietuvos Respublikos
teisės aktais nustatytus privalomuosius mokymus įvairių sričių ir tikslinių grupių asmenims.
2014 m. biuras suorganizavo (surengė) 1 698 sveikatinimo renginius, kuriuose dalyvavo per
46,8 tūkst. žmonių.
02 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėsti paslaugų
spektrą
Įgyvendinant šį tikslą buvo vykdomas projektas „Elektroninių asmens sveikatos įrašo (ESI)
duomenų apsikeitimas tarp Kėdainių PSPC informacinės sistemos, GMP skyriaus, rajono
ambulatorijų, Kėdainių ligoninės informacinės sistemos (IS) ir NESS“. Šį projektą koordinuoja VšĮ
Jonavos ligoninė.
Savivaldybės biudžeto lėšomis 2014 m. dalinai finansuotos:
 Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pasiutligės prevencijos 2014 m. programa;
 VšĮ Kėdainių ligoninės dantų protezavimo pensininkams ir neįgaliesiems 2014 m. programa;
 VšĮ Kėdainių ligoninės vaikų slaugos lovų išlaikymo 2014 m. programa;
 Odontologinės priežiūros/pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės
gyventojams 2011–2015 m. programa;
 Vaikų otorinolaringologinės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės
gyventojams 2013–2018 m. programa;
 Krūties vėžio prevencijos efektyvumo didinimo Kėdainių rajono savivaldybėje 2013–2018 m.
programa;
 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos efektyvumo didinimo Kėdainių rajono
savivaldybėje 2014–2018 m. programa;
 Laparoskopinės ir artroskopinės chirurginės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono
savivaldybės gyventojams 2014–2017 m. programa.
Metų medicinos darbuotojo apdovanojimas 2014 m. skirtas Kėdainių pirminės sveikatos
priežiūros centro Pernaravos ambulatorijos bendrosios praktikos gydytojai Audronei Pacevičienei.
03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS
Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką,
organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis
paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios
programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias
socialinės paramos priemones.
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Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 26 803,0 tūkst. Lt
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 27 503,2 tūkst. Lt
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 22 992,5 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas
E-03-01
R-03-01-01
R-03-02-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.
planas

2014 m.
faktas

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų
skaičiaus, proc.

7,5

5,4

Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius tenkantis
1000 gyventojų
Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius

330

250

7

7

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 18 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos
(arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Plėsti socialinę paramą
Įgyvendinant tikslą buvo vykdytos valstybės deleguotos ir savivaldybės funkcijos:
organizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms
teikimas, įgyvendinama savivaldybės socialinės paramos programa, kompensuojamos kelionės
išlaidos už lengvatinį keleivių vežimą, administruojama socialinė parama ir paslaugos.
2014 m. socialinė pašalpa skirta vidutiniškai 3 018 asmenų per mėnesį (2013 m. – 4 060), iš
viso panaudota 6 mln. 360 tūkst. Lt (2013 m. – 8 mln. 700 tūkst. Lt).
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 2014 m., palyginti su 2013 m., sumažėjo apie 25,6 proc.,
o jeigu lygintume su 2012 m. – sumažėjo apie 35 proc. Išlaidos socialinei pašalpai mokėti 2014 m.,
palyginti su 2013 m., sumažėjo beveik 27 proc., o jeigu lygintume su 2012 m. – sumažėjo daugiau
kaip 38 proc.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė tai:
 nuo 2014 m. pasikeitusios Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo nuostatos (socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas buvo perduotas Savivaldybei kaip
savarankiška funkcija);
 sustiprinta individualių atvejų analizė, siekiant mažinti galimybes piktnaudžiauti
socialine parama bei užtikrinti Savivaldybės biudžeto lėšų tikslingą panaudojimą. Buvo tikrinami ne
tik pateikti dokumentai, bet ir vykstant į vietą, aiškinantis, ar tikrai asmenys gyvena tik iš gaunamų
socialinių išmokų. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos Socialinės paramos teikimo komisijos.
2013 m. kompensacijos už būsto šildymą, karštą ir šaltą vandenį skirtos 4 824 asmenims,
išmoka vaikui skirta 2 396 asmenims, šalpos išmokas gavo vidutiniškai 3 792 asmenys per mėnesį,
socialinė parama skirta 2 221 mokiniui, į senų žmonių globos įstaigas nukreipti 38 asmenys,
laukiančiųjų socialinio būsto buvo 548 asmenys.
02 tikslas. Plėsti socialinių paslaugų teikimą
Socialines paslaugas rajone teikė 7 įstaigos – Dotnuvos slaugos namai, Josvainių socialinis ir
ugdymo centras, Šėtos socialinis ir ugdymo centras, Kėdainių bendruomenės socialinis centras,
vaikų globos namai „Saulutė“, VšĮ „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“, Kėdainių
specialiosios mokyklos Vaikų globos skyrius.

13

04 PROGRAMA. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA
Programa tęstinė. Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią
visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas,
skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Taip pat siekta pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų,
talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, respublikos bei
tarptautinėse varžybose.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 596,0 tūkst. Lt
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 625,6 tūkst. Lt
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 636,4 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
2014 m.
vertinimo kriterijaus
vienetas
planas
kodas
0,5
E-04-01
Sportuojančiųjų
sporto
klubuose
skaičiaus
didėjimas, proc.
27
R-04-01-01
Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius

2014 m.
faktas
0,5
28

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 7 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos
(arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę
kūno kultūros ir sporto politiką rajone
2014 m. vyko trys sveikatingumo „Sportas visiems renginiai“: Naujametinis bėgimas ir
sportinis ėjimas „Kėdainiai 2014“, rajono seniūnijų dešimties sporto šakų žaidynės „Sportas
visiems“ bei dešimties kūno kultūros ir sporto šakų rungčių Kėdainių miesto gimtadieniui skirtas
renginys. Šiuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 1 100 rajono gyventojų. Rajono seniūnijų
žaidynėse „Sportas visiems“ dalyvavo visos 11 seniūnijų. Dešimtyje sporto šakų savo jėgas
išmėgino 386 miesto ir kaimo seniūnijų gyventojai.
Sporto veteranų komandos dalyvavo rajono futbolo, krepšinio, dziudo ir sambo imtynių,
teniso, dviračių sporto, slidinėjimo, šaškių ir šachmatų, sportinės žūklės šalies senjorų
čempionatuose.
Rajone buvo organizuotos krepšinio, futbolo, bokso, sportinės ir poledinės žūklės, žirginio
sporto, motokroso, šachmatų, šaškių, teniso, stalo teniso, turizmo, sportinių šokių, lengvosios
atletikos, tinklinio, plaukimo, kvadrato, dziudo imtynių, karate, kultūrizmo, aerobikos ir kitų sporto
šakų varžybos. Rajone vyko 43 rajoniniai ir 11 respublikinių, tarptautinių sportinių renginių.
Konkurso būdu finansuoti 7 prioritetinių sporto šakų projektai ir 13 kitų kūno kultūros ir
sporto veiklos projektų.
Perspektyviausi rajono sportininkai, sporto šakų rinktinės ruošėsi ir dalyvavo įvairiuose
sportiniuose renginiuose: šalies jaunučių sporto žaidynėse, Lietuvos jaunių, jaunimo, suaugusiųjų,
veteranų šalies čempionatuose, tarptautiniuose renginiuose, Lietuvos mokinių šešiolikos sporto šakų
sporto žaidynėse – olimpiniame festivalyje.
05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA
Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas
rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus ir mėgėjų meno
(muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę
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savimonę bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdant numatytas edukacines programas, buvo
siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų
kolektyvų veiklą bei visuomeninių organizacijų kultūrinių programų rėmimą, skatinamas
bendruomenės užimtumas, mažinant negatyvius visuomenės veiksnius.
Vykdant programą darbas buvo plėtojamas tokiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų,
kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų ir profesionalaus meno dalinis rėmimas, kultūrinių
projektų rėmimas, įvairių renginių organizavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas,
formuojama ir įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika ir kt.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas“.
Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 5 280,5 tūkst. Lt,
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 503,4 tūkst. Lt,
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4 965,7 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato vertinimo
kriterijaus kodas

E-05-01
R-05-01-01
R-05-02-01
R-05-03-01

R-05-04-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.
planas

Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti kultūros sričiai,
8
nuo bendro finansavimo, proc.
Bibliotekos registruotų skaitytojų skaičius
Ne mažiau
11 000
Muziejų lankytojų skaičius per metus
Ne mažiau
14 000
Kultūros centrų ir jų skyrių organizuotų renginių Ne mažiau
lankytojų skaičius
35 000
Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos Ne mažiau
projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių
300
jaunuolių skaičius

2014 m.
faktas
7,5
12 165
21 018
103 451

300

Programai įgyvendinti buvo numatyta 13 priemonių, kurios visos įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
01 tikslas. Modernizuojant bibliotekas gerinti gyventojų informacinį aprūpinimą
Siekiant kultūrinės veiklos gerinimo ir prieinamumo rajono bendruomenei, 2013 m. buvo
parengtas ir Savivaldybės tarybos patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės bibliotekų 2014–2017
metų tinklo pertvarkos planas. Pertvarkos planą rengė Savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos tinklo optimizavimo darbo grupė, atsižvelgdama į rajono gyventojų, atskirų gyvenviečių
bendruomenės naudojimosi bibliotekos paslaugomis mažėjimo tendencijas. 2014 m., įgyvendinant
2014–2017 metų tinklo pertvarkos planą, Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Ąžuolaičių
filialo aptarnaujamas mikrorajonas priskirtas Dotnuvos filialui, Keleriškių filialo aptarnaujamas
mikrorajonas – pagrindinei bibliotekai, sujungti viešosios bibliotekos Vikaičių ir Gudžiūnų filialai,
Okainių ir Truskavos filialai, viešosios bibliotekos Dotnuvos filialas ir Dotnuvos pagrindinės
mokyklos biblioteka.
2014 m. registruotų skaitytojų skaičius bibliotekoje − beveik 12,2 tūkst., t. y. 23,9 proc.
visų rajono gyventojų. Skaitytojai 328 270 kartų apsilankė bibliotekoje. Per metus organizuoti
1 358 renginiai, kuriuose apsilankė per 62 tūkst. lankytojų. 43 gyventojai baigė 19 valandų trukmės
kompiuterinio raštingumo mokymus.
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02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį
2013 m. pradėtas ir 2014 m. toliau įgyvendinamas Etninės kultūros plėtros 2013−2015 m.
Kėdainių rajono savivaldybėje planas, t. y. fiksuoti rajono gyvieji tradiciniai kultūros židiniai,
sukurta ir toliau pildoma etninės kultūros elektroninė duomenų bazė, toliau kaupiamas ir pildomas
tradicinės kultūros vertybių sąvadas, organizuoti folkloro festivaliai ir kiti renginiai bei etninės
kultūros seminarai, parengti ir įgyvendinti etninės kultūros projektai
2014 m. Kėdainių krašto muziejuje apsilankė daugiau nei 21 tūkst. lankytojų,
suorganizuoti 93 renginiai, kuriuose apsilankė beveik 8,6 tūkst. dalyvių, vestos 158 edukacinės
pamokos, kuriose dalyvavo per 3,4 tūkst. žmonių.
03 tikslas. Gerinti kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę
Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrų bei 12
kultūros centrų skyrių darbuotojai, racionaliai naudodami lėšas, aktyviai dirbo su rajono
bendruomene, keitėsi gerąja patirtimi tarpusavyje ir su kitų rajonų kultūros įstaigomis, siekė
geresnių rezultatų ugdant bendrąją kultūrą. Vis daugiau rajono bendruomenės narių aktyviau
lankosi ne tik muziejų, bibliotekų, bet ir aktyviai dalyvauja kultūros centrų organizuojamuose
renginiuose, naudojasi kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis. 2014 m. suorganizuotas 1 171
renginys, kuriame apsilankė apie 125,8 tūkst. lankytojų. Rajone veikė 86 mėgėjų meno kolektyvai,
kurie surengė 645 pasirodymus tiek rajono renginiuose, tiek regioniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
Savivaldybės administracijos vykdomoms kultūrinės veiklos priemonėms įgyvendinti
2014 m. buvo skirta 158,6 tūkst. Lt (2013 m. – 119,5 tūkst. Lt), iš jų Savivaldybės renginiams
organizuoti ir kultūrinėms iniciatyvoms skatinti – 136,5 tūkst. Lt (2013 m. – 100,45 tūkst. Lt).
Racionaliai naudojant finansinius resursus, Savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis kultūrinei
veiklai, buvo finansuojamas rajono mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas 2014 m. Lietuvos dainų
šventėje „Čia – mano namai“, įvairių žanrų regioniniuose, respublikiniuose konkursuose ir
renginiuose, finansuota rajono dainų ir šokių šventė „Metų laikai“, Savivaldybės Kultūros ir meno
dienų renginiai, advento renginiai rajono seniūnijose ir folkloro ansamblių šventė „Sekminės
Paberžėje“, Kėdainių miesto šventė „Kėdainiams − 642“, žemdirbių ir ūkininkų šventės, Europos
kultūros paveldo dienos, Česlovo Milošo festivalio renginiai ir kt.
Savivaldybės administracija kasmet organizuoja rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų kultūros projektų konkursą. 2014 m. finansuoti 7 rajono kultūros įstaigų,
nevyriausybinių organizacijų kultūros projektai. Kėdainių krašto kultūros premijos laureate tapo
D. Minkevičienė-Jazdauskienė, Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos direktorė.
04 tikslas. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone, vykdyti veiklas, skirtas jaunimo
situacijai gerinti
Siekiant skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai
gerinti, užimtumui ir saviraiškai skatinti, 2014 m. finansuoti 5 jaunimo veiklos projektai.
Atsižvelgiant į jaunimo poreikius, buvo sudarytos galimybės rajono jaunų žmonių
įsitraukimui į „Volume of democracy“, „Jaunimo profesinių, socialinių ir verslumo kompetencijų
stiprinimas bedarbių tarpe“ ir „Piliečiai reporteriai“ projektų veiklas.
2014 m. vyko Kėdainių jaunimo forumas, įgyvendinant jaunimo demokratiškumo projektą
„Volume of democracy“, finansuojamą Europos Komisijos programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis.
Forume dalyvavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių savivaldos institucijų nariai, jaunimo
grupė iš Brodnicos (Lenkija) savivaldybės ir jaunimo veiklos ekspertai iš Lietuvos, Anglijos ir
Norvegijos. Taip pat vyko miestų dvynių ir savivaldybių, turinčių bendradarbiavimo sutartis su
Svaliovo (Svalöv) komuna, jaunimo susitikimas. Susitikime dalyvavo jauni žmonės iš Švedijos,
Vokietijos, Prancūzijos, Lenkijos bei Lietuvos (Kėdainiai) savivaldybių
Viena iš naujausių bei patraukliausių darbo su jaunimu formų yra atviras darbas su jaunimu,
kuris vykdomas atvirame jaunimo centre arba atviroje erdvėje. 2014 m. rajone veikė 5 atviros
erdvės jaunimui: VšĮ „Laiptai į viltį“ patalpose, Krakių ir Šėtos kultūros centruose, Kėdainių
policijos centre ir 2014 m. pradėjusi veiklą atvira erdvė jaunimui labdaros ir paramos fondo „Tavo
svajonė“ patalpose.
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2014 m. iš Savivaldybės biudžeto finansuotos 2 programos: VšĮ „Laiptai į viltį“ Vaikų ir
jaunimo užimtumo programa bei labdaros ir paramos fondo „Tavo svajonė“ programa. Prasminga
veikla buvo užimta apie 230 jaunų žmonių (7−20 m.). Vaikų dienos centruose kasdien vidutiniškai
apsilankė apie 40 jaunų žmonių.
06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS
BEI VYSTYMAS
Programa tęstinė. Programa įgyvendina Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu nustatytų
funkcijų turizmo srityje vykdymą. Programa buvo siekiama skatinti ir vystyti turizmo plėtrą
Kėdainiuose; kurti atviro, jaukaus ir svetingo miesto įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei
bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros; analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi.
Taip pat siekiama išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą, skleisti apie jį
informaciją; formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą
aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.
Programos koordinatorius – VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –
Kėdainių TVIC)
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 90,0 tūkst. Lt,
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 65,0 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 62,0 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus kodas

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.
planas

2014 m.
faktas

E-06-01

Apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus didėjimas,
lyginant su praėjusiais metais, proc.

5

22

E-06-01-01

Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus
didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais
Organizuotų sklaidos renginių apie kultūros paveldo
objektus skaičius

5

2,5

3

3

R-06-01-02

*Pastaba. Bendras turistų skaičius pateiktas tik tų turistų, kurie apsilankė ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo
informacijos centre.

Programai įgyvendinti buvo numatytos
(įgyvendinamos).

5

priemonės, iš kurių 4 įgyvendintos

Neįgyvendinta 01 tikslo 02 uždavinio 04 priemonė. Dalyvauti dailės kultūros paveldo
konservavimo-restauravimo programoje – 2013 m. Kultūros rėmimo fondui teikta paraiška, kuri,
dėl pasikeitusių projektų finansavimo nuostatų, nebuvo vertinta.
01 tikslas. Turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių plano vykdymas
2014 m. Kėdainių TVIC apsilankė 5 227 turistai, t. y. 2,5 proc. daugiau nei 2013 m.
Apsilankiusių užsienio turistų skaičius, palyginti su 2013 m., didėjo 22 proc. (2014 m. – 1384, 2013
m. – 1131). Svečiai iš užsienio sudarė 26,5 proc. visų turistų, iš kurių 39 proc. buvo lenkai ir
23,4 proc. – latviai.
2014 m. Kėdainių TVIC darbuotojai dalyvavo 1 mokymuose ir 1 seminare. Dalyvauta
turizmo parodose (tarptautinė kelionių, laisvalaikio ir sporto paroda ,,Adventur“) – 1 (parodoje
apsilankė 16 400 lankytojų iš Lietuvos ir užsienio šalių.). Suroganizuotos 102 ekskursijos (2013 m.
– 75).
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2014 m. įkurtas Kėdainių krašto turizmo klasteris, kurio pagrindinė misija – skatinti
atvykstamąjį turizmą, siūlyti keliautojams bendrus paslaugų paketus, siekti, kad į Kėdainių kraštą
atvažiuotų daugiau turistų, kad jie čia pabūtų ilgesnį laiką. Kėdainių krašto turizmo klasteris
sutelkęas 8 įmones; koordinatore išrinkta Kėdainių TVIC direktorė.
2014 m. buvo palaikoma interneto svetainė www.kedainiutvic.lt – atnaujinama ir pildoma
informacija apie renginius, lankytinus objektus, turizmo paslaugas – apgyvendinimo, kaimo
turizmo, maitinimo įmones, ekskursijas bei maršrutus ir kita turistams aktuali informacija. Kėdainių
turizmo paslaugos pristatomos ir socialiniame tinklapyje „Facebook“, kuriame kasdien pateikiama
naujausia informacija apie renginius, eksponuojamos įdomios nuotraukos su Kėdainių vaizdais,
pateikiami įdomūs faktai apie Kėdainius.
2014 m. į Kultūros vertybių registrą įrašyti V. Svirskio ir K. Rameikos kapai, Gelnų
koplytstulpis, keturios mozaikos, pastato sienų tapyba ir Dvarčininkų senosios kapinės.
2014 m. parengta 2015 metų paveldosaugos programa, organizuoti Europos paveldo dienų
renginiai, išleista brošiūra „Tarpukario Kėdainių modernas“, įgyvendintos priemonės Tarptautinei
paminklų apsaugos dienai, parengtas 51 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktas su
fotofiksacija ir 31 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktas rajono gyventojams dėl
sandorių, parengti 6 nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo aktai.
Kultūros paveldo departamentui parengtos 2015 m. paraiškos gauti finansinę paramą
parengti sinagogos (Smilgos g. 5A) pritaikymo dailės mokyklai tvarkybos darbų projektą ir atlikti
Lietuvos kario Justino Kibirkščio kapo restauravimo darbus. Taip pat teikta metodinė pagalba
privatiems savininkams, rengiant paraiškas Kultūros paveldo departamentui dėl trijų V. Svirskio
kryžių konservavimo bei restauravimo darbų finansavimo iš Valstybės biudžeto lėšų.
Savivaldybės interneto svetainės skyrelyje „Kultūros paveldas“ nuolat skelbiama
informacija apie rajone esantį nekilnojamąjį kultūros paveldą, teisės aktus, tvarkomus kultūros
paveldo objektus ir kita aktuali informacija.
07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA
Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama sukurti socialiniu, ekonominiu ir
techniniu atžvilgiu pagrįstą, ekologiškai patikimą, estetišką ir efektyviai valdomą aplinką,
atitinkančią besikeičiančios miesto bendruomenės ir pavienio žmogaus poreikius.
Įgyvendinant numatytas priemones buvo siekiama didinti rajono viešųjų erdvių
patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas,
prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus.
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-07-01

R-07-01-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą,
modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis,
proc.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės specialiųjų
programų lėšų dalis, nuo bendro finansavimo, proc., viešajai
infrastruktūrai modernizuoti bei pritaikyti šiuolaikiniams
poreikiams

2014 m.
planas

2014 m.
faktas

Ne
mažiau
60
67

63*

52

*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių
rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ rezultatais

Programos koordinatoriai – Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir
komunalinio ūkio skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius.

18

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 36 550,2 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 33 514,4 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 29 207,2 tūkst. Lt.
2014 m. buvo įgyvendinama 30 Europos Sąjungos fondų gavusių projektų (2013 m. – 34)
švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos, kultūros ir sporto infrastruktūros objektų rekonstravimo,
plėtros, susisiekimo gerinimo, aplinkos apsaugos įgyvendinimo srityse. Bendra įgyvendinamų
projektų vertė siekia per 41,7 mln. Lt (2013 m. – 46,6 mln. Lt). Dar 2 Europos Sąjungos
finansuojamus projektus, minimus Strateginiame veiklos plane, įgyvendina UAB „Kėdainių
vandenys“, Kėdainių rajono vietos veiklos grupė.
2014 m. baigta įgyvendinti, t. y. galutinai atsiskaityta už 10-ies projektų veiklas (2013 m. –
6) – Kėdainių pramoninis parkas, Kėdainių pramoninio parko rinkodaros projektas, Nestacionarių
socialinių paslaugų centro „Saulutė“ steigimas, Labūnavos kaimo detaliojo plano parengimas,
Kėdainių miesto Gegučių gatvės rekonstrukcija, Kėdainių J. Paukštelio pagrindinės mokyklos ir
Kėdainių kalbų mokyklos pastatų rekonstrukcija, Laukagalio gatvės sutvarkymas Paežerių k.,
Kėdainių r., Pernaravos seniūnijos pastato remontas, Kėdainių mokyklos-darželio „Vaikystė“
pastato modernizavimas, taip pat patvirtintos Arnetų namo pritaikymo visuomeninei paskirčiai ir
viešiesiems turizmo poreikiams bei Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcijos
projektų galutinės ataskaitos. Įgyvendintų projektų bendra vertė pagal pasirašytas finansavimo
administravimo sutartis siekia beveik 20 mln. Lt, iš jų apie 18 mln. Lt – Europos Sąjungos
parama.
Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. jau nebuvo galima teikti naujų projektų paraiškų pagal
2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos įgyvendinimo laikotarpį, buvo ieškoma kitų
galimybių gauti finansinę paramą planuojamiems projektams. 2014 m. dalyvaujant Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoje buvo parengtos ir pateiktos 2
naujos projektų paraiškos, kurių bendra vertė siekia 1,6 mln. Lt.
Siekiant maksimaliai tikslingai panaudoti regionui skirtą finansinę paramą, buvo inicijuotos
ir pateiktos 5 papildomo finansavimo paraiškos, siekiant didinti įgyvendinamų projektų pasiekimo
rodiklius bei projektų vertę.
2014 m. įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamus projektus rajono gyventojų aplinkos
gerinimui ES lėšų investuota 10,5 mln. Lt, iš jų 6,5 mln. investato Savivaldybės administracija
vykdydama įvairių sričių Europos Sąjungos finansuojamus projektus.
Europos Sąjungos projektų, kurių pareiškėja yra Savivaldybės administracija, Europos
Sąjungos projektų kofinansavimui bei objektų užbaigtumui pasiekti iš Savivaldybės biudžeto
2014 m. skirta beveik 2,4 mln. Lt (2013 m. – 2,7 mln. Lt. Taip pat Savivaldybės administracija
dalyvauja Savivaldybės bei viešųjų įstaigų ES finansuojamų projektų įgyvendinime kaip partnerė.
Šiems projektams Savivaldybės administracija iš 2014 m. Savivaldybės biudžeto skyrė 267,4 tūkst.
Lt (2013 m. – 671 tūkst. Lt).
Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų programų finansuojamus
projektus, kurių pareiškėja yra Savivaldybės administracija, paramos projektams panaudojimas
nuo skirto finansavimo siekia 96 proc. (2013 m. – 75 proc.)
2014 m. daugiausia (63 proc.) buvo įgyvendinama „kietųjų“ infrastruktūrinių projektų –
Savivaldybės bendruomenei ir svečiams būtinos infrastruktūros atnaujinimo ir 37 proc. visų
vykdytų projektų buvo „minkštieji‘ – detaliųjų, specialiųjų planų, sektorinių studijų rengimas,
investicinės aplinkos rinkodaros vykdymas.
2014 m. infrastruktūros objektams modernizuoti, renovuoti ir remontuoti naudota ne tik
Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, infrastruktūros gerinimo darbai buvo atliekami
Savivaldybės bei Valstybės biudžetų lėšomis.
2014 m. iš Valstybės biudžeto 9 (devynių) infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai
investuota 4 mln. 800 tūkst. Lt, t. y. 2 kartus daugiau nei 2013 m. ir 3 kartus daugiau nei 2012 m.
(2013 m. − 4 projektai už 2 mln. 250 tūkst. Lt; 2012 m. – 4 projektai už 1mln. 540 tūkst. Lt).
Valstybės biudžeto lėšomis parengtas Kėdainių kultūros centro pastato rekonstravimo
techninis projektas, pradėti Kėdainių šviesiosios gimnazijos pastato, Didžioji g. 60, modernizavimo
darbai, „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcija, parengus techninį projektą, pradėti
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Didžiosios Rinkos aikštės 4 esančio pastato rekonstravimo, įrengiant M. Daukšos viešosios
bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, darbai, Šėtos gimnazijos pastato rekonstravimo darbai, miesto
stadione įrengtas apšvietimas, vykdyta Akademijos gimnazijos priestato statyba, remontuotas VšĮ
Kėdainių ligoninės Terapijos skyrius, vykdant Slaugos palaikomojo gydymo ligoninės integracijos į
VšĮ Kėdainių ligoninę, antro 40 lovų slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įkūrimo, pertvarkant
traumatologijos ir psichiatrijos skyrius, projektą, tęsti Šėtos g. 93 pastato rekonstrukcijos darbai.
Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo daromi švietimo, kultūros, socialinių įstaigų remonto
darbai, inžinerinių, vandentiekio ir buitinių nuotekų, apšvietimo tinklų plėtra, kultūros paveldo
objektų restauravimo (remonto) darbai ir pan.
2014 m. Kėdainių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai,
saugaus eismo užtikrinimui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) skirta 7 mln.
159 tūkst. Lt, t. y. 1,7 karto daugiau nei 2013 m. ir 2 kartus daugiau nei 2012 m.
2014 m. didžiausios apimties darbai buvo atliekami rekonstruojant miesto Babėnų kvartalo
Ąžuolų skersgatvio, Draugystės, Ateities, Kosmonautų, Jubiliejaus gatves. Taip pat 2014 m.
rekonstruota Kėdainių miesto Juodkiškio gatvė, pradėta Didžiosios Rinkos aikštės rekonstrukcija,
rekonstruotos Kėdainių miesto Ramybės skvero prieigos, vykdyti kiti rajono kelių ir gatvių
priežiūros, remonto (taisymo) ir rekonstrukcijos darbai.
2014 m. Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai įgyvendinti buvo numatytos
108 priemonės, 91 iš jų įgyvendinta (arba įgyvendinama).
01 tikslo 02 uždavinio 01 priemonė. Įgyvendinti programą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės ir
Lietuvos kariuomenės 90-osioms metinėms.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 09 priemonė. Pagaminti neveikiančių kaimo kapinaičių paminklines lentas.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 10 priemonė. Įrengti stendus su schemomis prie piliakalnių (12 vnt.) bei
pagaminti ir pritvirtinti informacines lenteles prie kultūros paveldo objektų rajone.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 14 priemonė. Sutvarkyti įrengti stebėjimo kamerą bei apšvietimą prie
Minareto.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 15 priemonė. Parengti projektą ir atlikti Aukupėnų kapinaičių ir koplytėlės
Pelėdnagių sen. tvarkybos darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 16 priemonė. Parengti projektą ir remontuoti Pagirių mstl. kapinių koplyčią.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 17 priemonė. Atlikti Šėtos mstl. kapinių koplyčios fasadų baigiamuosius
tvarkybos darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
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01 tikslo 02 uždavinio 18 priemonė. Parengti projektus ir remontuoti Labūnavos, Pilionių, Jociūnų
koplytėles.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 02 uždavinio 24 priemonė. Atlikti Katkaus muziejaus restauravimo ir pritaikymo darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Planuota dalyvauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programoje.
Kultūros ministerijos bei medinės architektūros restauravimo specialistams papildomai įvertinus
objekto būklę, atsižvelgiant į lėšų poreikį bei finansavimo galimybes, paraiška nebuvo teikta.
01 tikslo 04 uždavinio 08 priemonė. Dalyvauti projekte „Kėdainių jaunimo centro įsteigimas ir
plėtra“.
Priemonė neįgyvendinta. Teikta projekto paraiška pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
programą. Finansavimas neskirtas. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 06 uždavinio 05 priemonė. Plėsti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus Šlapaberžėje
Priemonė neįgyvendinta. 2013 m. Savivaldybės biudžeto (iš paskolos) lėšomis buvo įrengti
vandentiekio ir nuotekų tinklai (1522 m) Stoties g. ir Pakruostės g., Šlapaberžėje. Atsižvelgiant į
2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos laikotarpį ir planuojamas finansuoti sritis, lėšų iš
Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame
veiklos plane.
01 tikslo 06 uždavinio 07 priemonė. Išplėsti Nociūnų kaimo nuotekų tinklus (Pelėdnagių sen.)
Priemonė neįgyvendinta. 2013 m. Savivaldybės biudžeto (Aplinkos apsaugos specialioji rėmimo
programa) lėšomis buvo pastatyta nuotekų siurblinė, dalyje Erdvės g. tiesti buitinių nuotekų tinklai
(140 m). 2014 m. lėšų iš Savivaldybės biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta 2015–2017 m.
strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 08 uždavinio 03.03 priemonė. Rekonstruoti Žydų gatvę
Priemonė neįgyvendinta. 2014 m. Žydų g. vykdyti elektros linijos išplėtimo ir perjungimo darbai,
sumontuota apšvietimo atrama su šviestuvu. Taip pat AB „Panevėžio energija“ vykdė šilumos
tinklų vamzdynų rekonstrukcijos darbus miesto Žemaitės g. ir Smilgos g. kvartaluose. Priemonė
numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 09 uždavinio 03 priemonė. Atlikti Savivaldybės pastato ir jo aplinkos sutvarkymo darbus.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė numatyta
2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 09 uždavinio 05 priemonė. Atnaujinti (modernizuoti) Kėdainių rajono seniūnijų
(Gudžiūnų, Josvainių, Krakių ir Truskavos) pastatus.
Priemonė neįgyvendinta. Teikta paraiška pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
Klimato kaitos specialiąją programą. Finansavimas neskirtas. Priemonė numatyta 2015–2017 m.
strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 10 uždavinio 15 priemonė. Atnaujinti (modernizuoti) Kėdainių r. Truskavos pagrindinės
mokyklos pastatą, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas
Priemonė neįgyvendinta. Teikta paraiška pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo
Klimato kaitos specialiąją programą. Finansavimas neskirtas.
01 tikslo 10 uždavinio 19 priemonė. Modernizuoti Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto
pagrindinę mokyklą.
Priemonė neįgyvendinta. Priemonė numatyta 2015–2017 m. strateginiame veiklos plane.
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01 tikslo 11 uždavinio 02 priemonė. Rekonstruoti VšĮ Kėdainių ligoninės laboratoriniostomatologinio korpusą.
Priemonė neįgyvendinta. Lėšų iš 2014 m. Valstybės investicijų programos nebuvo skirta.
01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.
Siekiant kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą, rengti miestų bei miestelių bendrieji,
specialieji, detalieji planai, geodeziniai planai, topografinės nuotraukos, kiti teritorinio planavimo
dokumentai.
Siekiant išsaugoti istorinį bei kultūros paveldą buvo tvarkomi, remontuojami, restauruojami
kultūros paveldo objektai (Evangelikų reformatų bažnyčia, rotušė), taip didinant kultūros paveldo
patrauklumą. Siekiant kurti turizmui palankią aplinką, tvarkytos viešosios erdvės – Ramybės
skveras, Didžiosios Rinkos aikštė.
Modernizuojant kultūros ir sporto objektus vykdyti baigiamieji Akademijos bei Josvainių
miestelio viešosios infrastruktūros plėtros darbai, šių kultūros centrų veiklai vykdyti įsigytas
reikalingas inventorius, baldai, Šėtos kultūros centre remontuota didžioji salė, įsigytos žiūrovų
kėdės, pradėti M. Daukšos bibliotekos, įrengiant vaikų ir jaunimo skyrių, išplėtimo darbai, tęsiama
miesto stadiono rekonstrukcija (įrengtas apšvietimas), Amatų centro veiklai Arnetų name vykdyti
įsigyta kalvystės, medžio apdirbimo, tekstilės, keramikos, žvakių liejimo, vytelių pynimo įranga.
Gerinant gyvenamą aplinką, likviduoti 25 apleisti (bešeimininkiai) pastatai, sutvarkytos jų
teritorijos.
Modernizuojant inžinerinio aprūpinimo sistemą, vykdyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Miegėnuose, Surviliškyje, Paobelyje, įrengti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Angirių k.
Beržų g., miesto Aušros g. ir Laisvės g., vakarinio kvartalo J.Urbšio ir A.Budvyčio g., rekonstruoti
vandentiekio tinklai Truskavoje, įrengta vandens gerinimo stotis Petkūnuose, rekonstruota buitinių
nuotekų valykla Aristavoje, parengtas miesto Algirdo g., Parakinės g., ir Rūtų g. vandentiekio ir
nuotekų tinklų projektas.
Modernizuojant apšvietimo sistemą, seniūnijose vykdyta apšvietimo tinklų priežiūra ir
remontas, apšvietimo lempos keistos Na lempomis, Žydų gatvėje atlikti elektros linijos išplėtimo ir
perjungimo darbai, sumontuota apšvietimo atrama su šviestuvu, Mantviliškio k. Liepos 6-osios g.
rekonstruota apšvietimo sistema – įrengtos 36 apšvietimo atramos, sumontuota 16 naujų ir 20
esamų šviestuvų.
Gerinant vietinės reikšmės kelių, gatvių būklę, siekiant užtikrinti saugų eismą vykdyti Babėnų
kvartalo Draugystės, Ateities, Kosmonautų, Jubiliejaus gatvių bei Ąžuolų sk. būklės gerinimo
darbai, išasfaltuota Skroblų g. ir dalis Šviesos g., remontuoti J.Basanavičiaus g. ir Gedimino g.
šaligatviai, rekonstruota Juodkiškio g., suremontuota Paežerių k. Laukagalio g., vykdyti seniūnijų
kelių ir gatvių priežiūros bei remonto darbai.
Modernizuoti gyvenamąjį fondą, remontuoti neprivatizuoti butai, bendrabučiai, vykdyta
biudžetinių įstaigų stogų remonto programa, remontuoti daugiabučių namų kiemai, skirta lėšų
daugiabučių namų bendrijoms, suremontuotas Pernaravos seniūnijos pastatas.
Modernizuojant švietimo įstaigas, sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir
įgyvendinti, buvo vykdomi baigiamieji Pajieslio bei Pagirių daugiafunkcių centrų įkūrimo darbai,
statomas Akademijos gimnazijos priestatas, remontuotos Šėtos gimnazijos, mokyklos-darželio
„Vaikystė“, mokyklos-darželio „Puriena“ vidaus patalpos, apšiltinta mokyklos-darželio
„Dobiliukas“ lauko siena, vykdyti „Ryto“ pagrindinės mokyklos rekonstrukcijos darbai, keisti
langai bei remontuoti sanmazgai Specialiojoje mokykloje, remontuota vėdinimo sistema Šviesiojoje
mokykloje, atnaujinamas „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštynas.
Gerinant socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, keisti socialinių būstų langai,
vykdyti baigiamieji Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ remonto, Dotnuvos vaikų darželio
pastato pritaikymo slaugos namams darbai, rekonstruojamas Šėtos g. 93 pastatas.
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08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA
Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos
Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa
siekta operatyviai įgyvendinti priemones, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu,
aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu
ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – Pritaikyti viešąją
infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi
Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 7215,0 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 6567,1 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 7144,5 tūkst. Lt.
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas
E –08 –01

R –08 –01 –01
R –08 –02 –01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2014 m.
planas

Mažėjantis fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų
Ne
skaičius per metus
daugiau
35 d.
Aplinkos apsaugos specialiosios programos priemonių
100
vykdymas, proc.
Surenkamų komunalinių ir specifinių atliekų kiekis per
17
metus, tūkst.t.

2014 m.
faktas
8

97
16,1

Programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, kurios visos buvo įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamas
priemones.
Įgyvendinant 2014 m. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą atlikta darbų ir
suteikta paslaugų už 1 201,7 tūkst. Lt. Siekiant plėsti ir modernizuoti vandentvarkos sistemas buvo
atlikti šie darbai: suprojektuoti ir įrengti buitinių nuotekų tinklai Šėtos k., įrengti buitinių nuotekų
tinklai Miegėnų k. ir Angirių k. Beržų g., įrengta vandens gerinimo stotis Petkūnų k., parengtas
biokuro katilų įrengimo Šėtos gimnazijoje techninis projektas, kofinansuotas projekto „Apleistų
(bešeimininkių) pastatų likvidavimas ir jų teritorijų sutvarkymas Kėdainių rajone“ įgyvendinimas.
Siekiant pagerinti kraštovaizdžio būklę ir užtikrinti jo apsaugą buvo atlikti šie darbai:
organizuotas konkursas seniūnijose „Gražiausiai tvarkoma aplinka“; Nevėžio upės vandeniu
papildytas Kraujupio upelio minimalus debitas, finansuotos Sosnovskio barščio naikinimo
priemonės 6 seniūnijose (Kėdainių m., Dotnuvos, Surviliškio, Vilainių, Pelėdnagių, Šėtos),
sutvarkyta nepavojingomis atliekomis užteršta teritorija Bakainių kaime, finansuotos asbesto
gaminių atliekų, priimtų iš gyventojų, šalinimo paslaugos.
Finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės (3 paraiškos
repelentams ir medelių apsaugoms įsigyti).
Siekiant kontroliuoti aplinkos taršą ir užterštumą finansuojamas oro kokybės stebėjimo
sistemos „Daos Sanoa“ aptarnavimas Vilainių seniūnijoje. Gerinant visuomenės informavimą ir
aplinkosauginį švietimą, organizuoti Europos judriosios savaitės renginiai, spektakliai, seminarai,
vestos paskaitos. Prenumeruoti aplinkosauginiai laikraščiai ir žurnalai rajono švietimo įstaigoms ir
bibliotekoms: „Žaliasis pasaulis“, „Žurnalas apie gamtą“, „Miškai“, „Tėviškės gamta“, „Žalioji
Lietuva“, „Medžiotojas ir medžioklė“ ir patiems mažiausiems žurnaliukas „Lututė“
2014 m. parengti Finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos
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priemonėms įgyvendinti komisijos nuostatai ir teikimo tvarkos aprašas, dalyvauta medžiojamųjų
gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškams, vandenų telkiniams ir hidrotechnikos
įrenginiams įvertinti komisijos veikloje.
Želdynų ir želdinių tvarkymas. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką saugotiniems medžiams
ir krūmams kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti Kėdainių rajone želdynų ar želdinių
savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo turi gauti
Savivaldybės administracijos išduotą leidimą.
2014 m. pareiškėjų dėl želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo
darbų kreipėsi kiek mažiau nei 2013 m.
2014 m. gauti 229 prašymai dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo
atvejų, šių darbų vykdymo, išduoti 209 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam
pašalinimui, genėjimui.
02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką
Siekiant švarios aplinkos seniūnijose, saugoti ir nuolat gerinti seniūnijų aplinkos kokybę
seniūnijos vykdė bendro naudojimo teritorijų priežiūrą – šienavo žaliuosius plotus, tvarkė
gyvenvietes, prižiūrėjo kapinių teritorijas ir pan.
2014 m. bendras surinktas atliekų kiekis buvo 16 113,43 tonos, t. y. 672,57 tonos mažiau nei
2013 m. (16 786 t). Bendrą komunalinių atliekų kiekį sumažino sėkmingai 2014 m. vykdytas
antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų rūšiavimas (2013 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su
pakuočių tvarkymo organizacijomis, kurios komunalinių atliekų turėtojus aprūpino individualiomis
pakuočių atliekų kaupimo priemonėmis).
2014 m. rinkliavos už komunalines paslaugas surinkta 2 909,3 tūkst. Lt, t. y. 279,4 tūkst. Lt
mažiau nei 2013 m. Atliekų tvarkytojui 2014 m. sumokėta 2 674,7 tūkst. Lt, t. y. 172,6 tūkst. Lt
daugiau nei 2013 m.
Savivaldybės gyventojams išdalinti konteineriai, skirti namudiniam kompostavimui (išdalinta
4 400 vnt.). Į bendrą komunalinių atliekų srautą 2013 m. pateko 483,46 tonos pakuočių atliekų ir
antrinių žaliavų, o 2014 m. – 796,27 t.
2014 m. sutvarkyta 123,16 t bešeimininkių padangų atliekų, jų transportavimui iki atliekų
tvarkytojo buvo panaudota 7 142,70 Lt. Taip pat sutvarkyta 234,56 t asbesto gaminių atliekų
panaudojant 9 754,64 Lt.
09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA
Programa tęstinė. Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų
įgyvendinimą, vykdytas žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, duomenų atnaujinimas, žemės
ūkio technikos valstybinė techninė apžiūra, pieno gamybos kvotų, tiesioginių išmokų už gyvulius,
bites, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimas, priimami dokumentai dėl dalies
draudimo įmokų kompensavimo, vertinti medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai, vykdyta
valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaita ir jų priežiūra bei kitos
įstatymų perduotas funkcijos.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą
aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.
Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1 730,0 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 884,2 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 883,7 tūkst.Lt
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Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
kodas
E-09-01
Registruotų ūkininkų ūkių skaičius
E-09-02
Lėšų dalis, tenkanti melioracijos statinių remontui nuo lėšų,
skirtų valstybinėms (savivaldybėms perduotoms) funkcijoms
vykdyti, proc.
R-09-01-01
Priimtų paraiškų skaičius
R-09-02-01
Atlikta drenažo remonto darbų, ha
R-09-02-02
Rekonstruojamų griovių ilgis, km

2014 m.
planas

2014 m.
faktas

2350
63

2455
67,3

3500
160
22

2669
21
45,5

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 9 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
01 tikslas. Konkurencingo žemės ūkio kūrimas
2014 m. rajone buvo įregistruotos 4266 žemės ūkio ir kaimo valdos, įregistruoti ir veikiantys
2455 ūkininkų ūkiai, iš jų ūkininkų iki 40 metų amžiaus − 411 ūkių. Įregistravusių ir veikiančių
ūkininkų ūkių skaičiaus didėjimą lyginant su 2013 m. sąlygojo prasidėjęs naujasis Lietuvos kaimo
plėtros 2014−2020 metų programų laikotarpis. Paminėtina, kad dalis rajono ūkininkų savo ūkius
įregistravo, siekiant dalyvauti KPP priemonėje ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ir pagal šią priemonę
gauti paramą. Ūkininkų ūkių įregistravimas ir išregistravimas 2013−2014 m. skyrėsi labai nežymiai
– padidėjo 3,6 proc. Žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus Kėdainių rajone deklaravo 2667 žemės
ūkio subjektai, deklaruotas plotas sudarė 103 781,09 ha.
2014 m. priimtos 2667 paraiškos, t. y. 1,56 proc. mažiau nei 2013 m. Priimtų paraiškų
skaičius sumažėjo labai nežymiai, vos 1,56 proc., kadangi deklaravusių įmonių skaičius padidėjo 17
proc., o žemės ūkio subjektų skaičius sumažėjo 1,8 proc. Tai lėmė bendro deklaruoto ploto
padidėjimą 0,37 proc. Vidutinis vieno ūkio dydis kaip ir 2013 m. sudarė beveik 30,0 ha.
Dėl patirtos medžiojamos žvėrių padarytos žalos kreipėsi 60 subjektų, t. y. 1,5 karto daugiau
nei 2013 m., o pateiktų prašymų dėl žalos atlyginimo skaičiaus išaugo 76 proc. Pastebėta, kad
besikreipiančiųjų dėl patirtos medžiojamos žvėrių padarytos žalos skaičius išaugo todėl, kad žemės
ūkio subjektai, pastebėję bent menkiausią medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, kreipėsi dėl
nuostolių atlyginimo.
Galvijų skaičius rajone didėjo, nes pasinaudodami valstybės parama ūkininkai vis
sėkmingiau veisia mėsinių galvijų bandas.
Atliktos 802 įregistravimo, išregistravimo, duomenų pakeitimo, įregistruotų pardavimų
operacijos, atlikta 580 valstybinių techninių apžiūrų.
02 tikslas. Pagerinti žemės kokybę.
2014 m. melioracijos statinių priežiūrai, remonto bei kitiems darbams buvo panaudota 45,5
proc. daugiau lėšų nei 2013 m. (2014 m. – 1 mln. 268 tūkst. Lt, 2013 m. – 863 tūkst. Lt). 2014 m.
suremontuota drenažo sistemų 21 ha plote, 45,50 km magistralinių griovių, 54 vandens pralaidos,
vykdyti griovių remonto darbai, rengti melioracijos statinių remonto (rekonstrukcijos) techniniai
darbo projektai, vykdyta melioracijos sistemų plotų kompiuterinė apskaita ir kt.
10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA
Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, buvo tobulinama
informacinė smulkaus ir vidutinio verslo aplinka, organizuojant verslo informacinę sklaidą,
rengiant konferencijas ir seminarus, gerinant verslo informavimo, konsultavimo ir mokymo kokybę.
Siekiant įgyvendinti programos tikslus, buvo teikiamos SVV subjektams informacinės ir
konsultacinės paslaugos, organizuoti verslo informacijos sklaidos renginiai ir mokymai.
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Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą
aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 730,5 tūkst. Lt
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 734,7 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 581,0 tūkst. Lt.
Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –
Kėdainių TVIC)
Efekto ir rezultato
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vertinimo kriterijaus kodas
vienetas
E-10-01
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų
santykis, proc.
E-10-02
Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių
skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su
praėjusiais metais, proc.
R-10-01-01
Verslo subjektų, kuriems suteiktos informacinės
paslaugos, skaičius

2014 m.
planas
9,5

2014 m.
faktas
8,3

63 / +2

69 / +6

550

860

2014 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 3 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
01 tikslas. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą, skatinti verslumą bei
SVV subjektų konkurencingumą
2014 m. buvo vykdomos numatytos priemonės: skatinamas naujų verslo įmonių steigimas
(padėta įsteigti 32 naujas įmones), skleidžiama informacija ir kuriama konsultavimo informavimo
sistema, atnaujinama įstaigos duomenų bazė, interneto svetainė www.kedainiutvic.lt
2014 m. Kėdainių TVIC darbuotojai atsakė į 860 paklausimų, suteikė 918 val. verslo
konsultacijų. Asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir verslo klientams buvo teikiama ši
informacija:
 verslo informacija – verslo informacija teikiama žmonėms, siekiantiems savarankiško
užimtumo, pradedantiems ir jau dirbantiems verslininkams, jaunimui;
 konsultacijos – didžiausia dalis konsultacijų suteikta verslo pradžios, įmonės steigimo,
finansavimo šaltinių paieškos klausimais;
 informaciniai sklaidos renginiai – bendradarbiavimas su šių institucijų specialistais
suteikė galimybę įstaigos lankytojams pateikti pačią naujausią ir aktualiausią informaciją.
Kėdainių TVIC administravo Smulkaus verslo rėmimo fondą (toliau – Fondas), vykdė
viešinimą, rengė medžiagą Smulkaus verslo rėmimo komisijai ir ją pristatė Savivaldybės taryboje,
vykdė dokumentų priėmimą iš fizinių ir juridinių asmenų Savivaldybės paramai/subsidijai gauti,
tikrinimo verslo planus.
2014 m. sausio 1 d. Fonde buvo 314,4 tūkst. Lt. Per 2014 m. į Fondą verslininkai ir ūkininkai
grąžino 276,7 tūkst. Lt. Per 2014 m. iš Fondo buvo išduota lengvatinių paskolų smulkiojo verslo
atstovams už 220,0 tūkst. Lt ir už 10,97 tūkst. Lt padengta palūkanų, gavus paskolas. Skirtų
lengvatinių paskolų 3 metams dydis – nuo 60 tūkst. Lt iki 80 tūkst. Lt.
2014 m. Savivaldybės tarybos sprendimu iš Fondo smulkiojo verslo atstovams buvo išduotos
3 lengvatinės paskolos, 13 verslo atstovų vienerius metus buvo kompensuotos palūkanos, gavus
paskolą iš šio fondo.
2014 m. baigtas įgyvendinti pramoninio parko rinkodaros projektas – parengta informacinė
(reklaminė) informacija, sukurta interneto svetainė, viešinant Kėdainių laisvą ekonominę zoną
dalyvauta tarptautiniuose susitikimuose (forumuose), parodose. 2014 m. Kėdainių LEZ sulaukė
dviejų naujų investuotojų, su kuriais pasirašytos verslo sutartys.
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2014 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 1067 verslo įmonės, t. y. beveik 5 proc.
daugiau nei 2013 m. Veiklą vykdė 7 stambios pramonės įmonės, kurios buvo didžiausi rajono
gyventojų darbdaviai. 2014 m. Kėdainių įmonėse dirbo 16 416 darbuotojų. Vidutinis mėnesinis
darbuotojų darbo užmokestis rajono įmonėse buvo 1 878,87 Lt (2013 m. –1780,30 Lt).
Per 2014 m. rajone įregistruotos 69 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės (9,5 proc. daugiau
negu 2013 m. per tą patį laikotarpį): 39 uždarosios akcinės bendrovės, 20 mažųjų bendrų, 8
individualiosios įmonės ir 2 kooperatinės bendrovės. Per 2014 m. bankrutavo 23 verslo įmonės, 6
įmonėms bankroto procedūra dar tęsiama. individualią veiklą vykdė 1067 fiziniai asmenys. Pagal
individualios veiklos pažymą dirbo 15,5 proc., o pagal verslo liudijimą 16,7 proc. daugiau žmonių
nei 2013 m.
2014 m. individualių įmonių rajone sumažėjo daugiau kaip 2 proc. ir vidutiniškai sudarė
37,1 proc., akcinių bei uždarųjų akcinių bendrovių ir jų filialų skaičius augo iki 53,7 proc. visų
verslo įmonių. Mažosios bendrijos sudarė 5,1 proc. Kooperatinių bendrovių, tikrųjų ūkinių bendrijų,
komanditinių ūkinių bendrijų, žemės ūkio bendrovių dalis visoje įmonių struktūroje rajone išliko
nedidelė – apie 4 proc.
2014 m. tiesioginės užsienio investicijos Savivaldybėje 2013 m. pabaigoje sudarė 866,89
mln. Lt, t. y. 8,7 proc. daugiau nei 2012 m. (797,47 mln.Lt) ir beveik dvigubai daugiau nei 2011 m.
(455,28 mln. Lt). Vienam Savivaldybės gyventojui teko 17 039,6 Lt tiesioginių užsienio
investicijų, t. y. 2,5 karto daugiau nei tenka vienam gyventojui Kauno apskrityje (7 582,3 Lt).
Kėdainių rajono tiesioginės užsienio investicijos yra 14 proc. didesnės ir už tiesioginių investicijų
Lietuvos Respublikoje vidurkį vienam gyventojui.
11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS
Programa tęstinė. Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės
poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės taryba
ir Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų programų rezultatai ir Savivaldybės
vystymosi perspektyvos. Programa realizuotos Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų
nustatytos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu reglamentuotos savarankiškosios
savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą – Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas
įstatymų numatytas viešąsias paslaugas.
Efekto ir rezultato
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vertinimo kriterijaus
vienetas
kodas
E-11-01
Gyventojų, palankiai vertinančių Savivaldybės
veiklą, dalis (proc.)
E-11-02
Gyventojų, palankiai vertinančių seniūnijų
veiklą, dalis (proc.)
R-11-01-01
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybines
(perduotas
savivaldybėms)
funkcijas,
įsisavinimas proc.
R-11-02-01
Teiktos informacijos visuomenės informavimo
priemonėse skaičius
R-11-03-01
Atnaujintos orgtechnikos, kompiuterinės
įrangos dalis proc.
R-11-04-01
Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų
viešose vietose, mažėjimas, proc.

2014 m.
planas

2014 m. faktas

Ne mažiau
kaip 50
Ne mažiau
kaip 70
95

87,0 *

1530

1760

15

15

-2

+22

93,0 *
98,6

*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių
rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ rezultatais
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Programos koordinatorius – Bendrasis skyrius ir Apskaitos skyrius, programos įgyvendinimą
organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 19 427,5 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 17 127,7 tūkst. Lt.
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 17 0743,6 tūkst. Lt.
2014 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 30 priemonių, iš kurių 29 įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
Neįgyvendinta 01 tikslo 02 uždavinio 11 priemonė. Vykdyti valstybinės žemės ir kito turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise, funkciją – Nacionalinė žemės tarnyba neparengė ir
nepateikė žemės sklypų kadastro bylų, todėl Savivaldybės administracija negalėjo teikti
Savivaldybės tarybai sprendimo projekto dėl valstybinės žemės ir kito turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo patikėjimo teise ir lėšos nebuvo panaudotos.
01 tikslas. Garantuoti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą
Vykdant šį tikslą, buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų
įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos.
Savivaldybės funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės
vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veiklos organizavimo, todėl
buvo siekiama užtikrinti reikalingas darbo sąlygas ir darbo vietas, optimizuoti darbą bei sudaryti
prielaidas efektyvesnei, rezultatyvesnei veiklai. Užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą,
mokėtos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytų skolų gražinimo sutarčių grafiką, kompensuojami
nuostolingi maršrutai.
02 tikslas. Vykdant savarankiškąsias savivaldybės funkcijas teikti informaciją bendruomenės
nariams, palaikyti ir stiprinti Kėdainių rajono įvaizdį
Savivaldybė stengėsi visapusiškai informuoti bendruomenę apie savo veiklą. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje, televizijoje skelbti
priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, kita svarbi informacija, Savivaldybės tarybos nariai bei
Savivaldybės administracijos vadovai, kiti administracijos specialistai teikė aktualią informaciją
visuomenei, atsakinėjo į gyventojams rūpimus klausimus. Taip pat Savivaldybė dalyvavo Lietuvos
savivaldybių asociacijos, Kauno regiono plėtros agentūros veikloje, tęsė bendradarbiavimą su
miestais partneriais.
03 tikslas. Gerinti savivaldybės administracijos darbo kokybę
Siekiant užtikrinti šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, užtikrinti įdiegtų
elektroninių paslaugų bei programų tinkamą funkcionavimą, buvo atnaujinamos kompiuterių
programinė bei techninė įrangos. Savivaldybės administracijos darbuotojai kvalifikaciją kėlė
dalyvaujant projekte „Kauno regiono savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas“.
04 tikslas. Teikti paramą bendruomenėms, palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.
2014 m. rajone veikė 54 kaimo bendruomeninės organizacijos ir 2 Kėdainių miesto
teritorijoje susikūrusios bendruomenių organizacijos, atstovaujančios apibrėžtos teritorijos
gyventojų interesus, padedančios identifikuoti vietos gyventojų poreikius bei įgyvendinti vietos
gyventojų tikslus.
Savivaldybės Kaimo bendruomenių veiklos projektų konkursui buvo pateiktos 26 paraiškos.
Kaimo bendruomenių veiklos projektų vertinimo komisijai įvertinus paraiškas, finansuoti 23
projektai.
Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės
saugos ir gelbėjimo tarnyba skelbė bendruomenės saugumo idėjas, skatino diegti savisaugos ir turto
apsaugos įgūdžius, teisiškai švietė visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės
grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą.
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