PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-123

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2014 m. gruodžio 12 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės
tarybos) sprendimu Nr. TS-288 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2017 metų
strateginis veiklos planas (toliau – strateginis veiklos planas).
Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2015 m. vasario 13 d. TS-1) bei
priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, strateginis veiklos planas 2015
metams tikslintas 2015 m. birželio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau –
administracijos direktoriaus) įsakymu Nr. AD-1-771.
Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių
įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktus duomenis, rengiama
strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.
Tvirtinant strateginį veiklos planą buvo iškelti 3 svarbiausi 2015–2017 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

Iš viso strateginiame veiklos plane 2015 metams numatyta 241 priemonė, 51 uždavinys,
siekiant 31 strateginio veiklos plano tikslo.
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS PROGRAMOS
1 strateginis tikslas
Sukurti saugią socialinę
aplinką, teikiant kokybiškas
švietimo ir ugdymo, sveikatos
apsaugos, kultūros, sporto ir
kitas įstatymų numatytas
viešąsias paslaugas

01 programa
Švietimas ir ugdymas
(3 tikslai, 3 uždaviniai, 34
priemonės)

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

07 programa
Infrastruktūros objektų
priežiūra ir plėtra
(1 tikslas, 5 uždaviniai, 53
priemonės)

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

6 programa
Kultūros paveldo
išsaugojimas, turizmo
skatinimas bei vystymas
(2 tikslai, 4 uždaviniai, 17
priemonių)

02 programa
Sveikatos apsauga
(3 tikslai, 5 uždaviniai, 18
priemonių)

08 programa
Aplinkos apsauga
(2 tikslai, 4 uždaviniai, 12
priemonių)

03 programa
Socialinės apsaugos
plėtojimas
(3 tikslai, 5 uždaviniai, 30
priemonių)

04 programa
Kūno kultūros ir sporto
plėtra

9 programa
Žemės ūkio plėtra ir
melioracija
(2 tikslai, 2 uždaviniai, 8
priemonės)

10 programa
Parama verslui ir verslo
plėtra
(4 tikslai, 8 uždaviniai, 30
priemonių)

(2 tikslai, 5 uždaviniai, 11
priemonių)

05 programa
Kultūros veiklos plėtra
(6 tikslai, 7 uždaviniai, 24
priemonės)

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

Patikslintas strateginis veiklos planas 2015 m. pagal įgyvendintų priemonių skaičių
įvykdytas 94,2 proc., o pagal panaudotas lėšas – 95,5 proc. Skaičiuojant nuo patvirtinto (2014 m.
gruodžio mėn.) strateginio veiklos plano 2015 m. įgyvendinimas pagal panaudotas lėšas – 90,0
proc.
Lyginant 2014 ir 2015 m. duomenis, matyti, kad strateginio veiklos plano
įgyvendinimas pagal numatytas priemones 2015 m. yra didesnis, o pagal panaudotas lėšas – beveik
toks pats kaip 2014 m. (žr. 1 pav.).
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1 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 2014–2015 m. pagal planuotų ir įgyvendintų priemonių bei
panaudotų lėšų skaičių, proc.

2015 m. buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 227 priemonės. Dėl objektyvių priežasčių,
t. y. neskyrus finansavimo iš Valstybės biudžeto ir/ar kitų finansavimo šaltinių, nepatvirtinus
priemonei numatytų lėšų einamųjų metų Savivaldybės biudžete, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų
procedūrų (esant nesąžiningiems pirkimų dalyviams, kurie piktybiškai trikdė pirkimų procedūras),
dėl rangovų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo, 2015 m. atsakingoms institucijoms
nepatvirtinus 2014–2020 m. Europos Sąjungos finansavimo projektams sąlygų aprašų, nebuvo
įvykdyta 14 priemonių:
01 programa. Švietimas ir ugdymas
03 tikslo 01 uždavinio 05 priemonė. Atnaujinti mokyklą-darželį „Vaikystė“.
Priemonė neįvykdyta. Lėšos buvo numatytos įstaigos atnaujinimo techniniam projektui
koreguoti, tačiau 2015 m. atsakingos ministerijos nebuvo parengusios ES projektų finansavimo
sąlygų aprašų, todėl techninę dokumentaciją rengti netikslinga. Priemonė numatyta 2016–2018 m.
strateginiame veiklos plane.
03 tikslo 01 uždavinio 06 priemonė. Atnaujinti mokyklą-darželį „Puriena“.
Priemonė neįvykdyta. Lėšos buvo numatytos įstaigos atnaujinimo techniniam projektui
rengti, tačiau 2015 m. nebuvo parengti ES projektų finansavimo sąlygų aprašai, todėl techninė
dokumentacija nerengta. Priemonė numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
03 tikslo 01 uždavinio 06 priemonė. Remontuoti Kėdainių kalbų mokyklos ugdymo patalpas.
Priemonė neįvykdyta. Lėšos, numatytos pagalbinių patalpų pritaikymo vaikų užimtumo ir
ugdymosi reikmėms, iš 2015 m. biudžeto nebuvo skirtos. Įstaiga savo lėšomis atsinaujino esamas
vaikų užimtumo erdvės patalpas. Priemonė numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
02 programa. Sveikatos apsauga
02 tikslo 02 uždavinio 11 priemonė. Vykdyti būtinosios medicinos pagalbos teikimo
neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu Kėdainių rajono gyventojams programą.
Priemonė neįvykdyta. Programai įgyvendinti lėšos 2015 m. savivaldybės biudžete nebuvo
numatytos.
03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas
03 tikslo 01 uždavinio 04 priemonė. Plėsti esamą socialinį būstą (Šėtos g. 93).
Priemonė neįvykdyta. Planuotų lėšų iš valstybės biudžeto (kaip 2013 m. ir 2014 m.) nebuvo
skirta. Priemonė įtraukta į 2016–2018 m. strateginį veiklos planą.
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05 programa. Kultūros veiklos plėtra
06 tikslo 01 uždavinio 09 priemonė. Atnaujinti Krakių kultūros centrą.
Priemonė neįvykdyta. Lėšos buvo numatytos įstaigos atnaujinimo techniniam projektui
rengti, tačiau 2015 m. nebuvo parengti ES projektų finansavimo sąlygų aprašai, todėl techninė
dokumentacija nerengta. Priemonė numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
06 tikslo 01 uždavinio 10 priemonė. Atnaujinti Truskavos kultūros centrą.
Priemonė neįvykdyta. Lėšos buvo numatytos įstaigos atnaujinimo techniniam projektui
rengti, tačiau 2015 m. nebuvo parengti ES projektų finansavimo sąlygų aprašai, todėl techninė
dokumentacija nerengta. Priemonė numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
06 programa. Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas
02 tikslo 01 uždavinio 13 priemonė. Atlikti Šėtos mstl. kapinių koplyčios fasadų
baigiamuosius tvarkybos darbus.
Priemonė neįvykdyta. Lėšų iš Savivaldybės 2015 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė
numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
02 tikslo 01 uždavinio 13 priemonė. Parengti projektus ir remontuoti Labūnavos, Pilionių,
Juciūnų koplytėles.
Priemonė neįvykdyta. Lėšų iš Savivaldybės 2015 m. biudžeto nebuvo skirta. Priemonė
numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
02 tikslo 02 uždavinio 04 priemonė. Atnaujinti turizmo informacijos bei informaciniusreklaminius stendus.
Priemonė neįvykdyta. Priemonę planuojama integruoti į ES lėšomis finansuojamą projektą
„Kėdainių rajono turizmo objektų informacinės infrastruktūros plėtra“.
07 programa. Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra
01 tikslo 03 uždavinio 02 priemonė. Rekonstruoti Kėdainių miesto gatvių (Kanapinsko,
Mindaugo, Rasos, Daukšos, Pušyno, Tilto, Kruopinių, Respublikos, Liaudies ir kt.) apšvietimą.
Priemonė neįvykdyta. 2015 m. apšvietimo rekonstrukcijos techninė dokumentacija nerengta,
esant neaiškiam tolimesniam rangos darbų išoriniam finansavimui.
01 tikslo 03 uždavinio 02 priemonė. Atlikti apšvietimo įrengimo ir išplėtimo darbus
Bakainių k. (Surviliškio sen.).
Priemonė neįvykdyta. Priemonę planuojama įgyvendinti vykdant 2014–2020 m. ES
finansuojamą projektą „Apšvietimo tinklų Kėdainių kaimiškosiose seniūnijose rekonstrukcija,
išplėtimas ir įrengimas“ (iki 1 tūkst. gyventojų gyvenvietėse).
01 tikslo 04 uždavinio 03.03 priemonė. Rekonstruoti Žydų gatvę
Priemonė neįvykdyta. 2015 m. kreiptasi į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie
Susisiekimo ministerijos dėl tikslinių lėšų skyrimo, tačiau finansavimas neskirtas. Priemonė
numatyta 2016–2018 m. strateginiame veiklos plane.
01 tikslo 04 uždavinio 03.06 priemonė. Suremontuoti šaligatvius J. Basanavičiaus gatvėje.
Priemonė neįvykdyta. 2015 m. lėšų šaligatvių remontui iš savivaldybės 2015 m. biudžeto ir
iš Kelių priežiūros ir plėtros programos nebuvo skirta. Priemonę planuojama vykdyti 2016 m. Kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
Iš viso patikslintame strateginiame veiklos plane 2015 m. planuota įgyvendinti priemonių
už 49 mln. 933,9 tūkst. Eur. Įgyvendinta už 47 mln. 670,0 tūkst. Eur
2015 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms vykdyti skirta 20 mln. 595,1
tūkst. Eur – Savivaldybės biudžeto lėšų (SB), 15 mln. 40,3 tūkst. Eur – Valstybės biudžeto
specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB), 6 mln. 216,2 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšų
(VB), 2 mln. 426,7 tūkst. Eur – Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP), 1 mln. 211,2 tūkst.
Eur – ES struktūrinių fondų lėšų (ES), 1 mln. 182,7 tūkst. Eur – iš pajamų už suteiktas paslaugas
lėšų (ĮP), 494,5 tūkst. Eur – skolintų lėšų (SK), 314,4 tūkst. Eur – Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų (AA), 102,8 tūkst. Eur – privačių lėšų, 42,1 tūkst. Lt – Savivaldybės
privatizavimo fondo lėšų (PF) ir 43,8 tūkst. Eur – kitų finansavimo šaltinių lėšų (KT) (žr. 2 pav.).
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2 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas 2015 m. pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Eur

2015 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (40,8 proc.), socialinės apsaugos
plėtojimui (24,9 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (12,1 proc.), infrastruktūros objektų
priežiūrai ir plėtrai (8,2 proc.), aplinkos apsaugai (5,1 proc.) (žr. 3 pav.).

3 pav. Panaudoti 2015 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc. ir mln. Eur

Lyginant strateginiam veiklos planui vykdyti patikslintus ir faktiškai skirtus 2015 m.
asignavimus, matyti, kad bendras lėšų panaudojimas yra tik 4,5 proc. mažesnis.
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1 lentelė. 2015 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas
Programos pavadinimas
Patikslinti
2015 m.
asignavimai Eur
01 Švietimo ir ugdymo programa

Panaudoti
2015 m.
asignavimai
Eur

Asignavimų
panaudojimo
proc.
(nuo patikslinto
plano)

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

19 355 748

19 448 554

100,5

0,5

775 065

763 472

98,5

-1,5

14 036 806

11 874 660

84,6

-15,4

610 527

384 596

63,0

-37,0

2 477 963

2 432 793

98,2

-1,8

494 598

338 458

68,4

-31,6

07 Infrastruktūros objektų priežiūra
ir plėtra

3 830 354

3 907 566

102,0

2,0

08 Aplinkos apsauga

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

2 236 547

2 116 001

94,6

-5,4

09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija

515 524

513 200

99,5

-0,5

10 Parama verslui ir verslo plėtra

157 842

108 291

68,6

-31,4

5 443 018

5 782 424

106,2

6,2

49 933 992

47 670 014

95,5

-4,5

11 Savivaldybės valdymo
tobulinimas
Iš viso:

Strateginiam veiklos planui 2015 m. vykdyti daugiausia priemonių (53) buvo numatyta
infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros, švietimo (34), socialinės apsaugos (30), valdymo
tobulinimo (30), kultūros plėtros (24), sveikatos apsaugos (18) srityse.
Strateginiame veiklos plane 2015 m. numatytų priemonių įgyvendinimui 43,2 proc. lėšų
skirta iš Savivaldybės biudžeto. Didžioji šių lėšų dalis (apie 16 mln. Eur) skirta biudžetinių
įstaigų, Savivaldybės, Savivaldybės administracijos, seniūnijų veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo
užmokesčiui mokėti. Kita Savivaldybės biudžeto lėšų dalis (apie 447 tūkst. Eur) skirta
infrastruktūros objektams remontuoti, modernizuoti, apie 500 tūkst. Eur – programoms,
konkursiniams projektams finansuoti, apie 3,7 mln. Eur – finansiniams įsipareigojimams vykdyti,
kompensacijoms mokėti, už suteiktas paslaugas atsiskaityti.
Įgyvendinant numatytas priemones 36,7 proc. lėšų sudarė Valstybės biudžeto specialioji
tikslinės dotacija (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas). Didžioji šių lėšų dalis
panaudota mokinio krepšeliui finansuoti (įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtą
dotaciją) (10,7 mln. Eur) bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (2,8 mln.
Eur). Specialioji tikslinė dotacija kapitalo investicijoms sudarė 1,5 mln. Eur Kėdainių rajono
vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui
panaudota daugiau nei 2,4 mln. Eur.
Valstybės biudžeto lėšos sudarė 13 proc. visų panaudotų lėšų. Didžioji lėšų dalis (5,9
mln. Eur) skirta socialinėms išmokoms, kompensacijoms išmokėti. Kita lėšų dalis skirta valstybės
finansuojamiems projektams, programoms įgyvendinti.
Įgyvendinant strateginiame veiklos plane minimus Europos Sąjungos finansuojamus
projektus, iš viso 2015 m. investuota apie 1,2 mln. Eur Europos Sąjungos lėšų (2,5 proc. visų
asignavimų), iš jų 594 tūkst. Eur – įgyvendinant Savivaldybės administracijos koordinuojamus
projektus. 2015 m. atsiskaityta už 19 projektų veiklas. Dar 3 projektus minimus strateginiame
veiklos plane įgyvendino ir apie 712 tūkst. Eur investavo UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių
rajono vietos veiklos grupė bei Birštono savivaldybė.
2,5 proc. visų strateginiame veiklos plane panaudotų lėšų sudaro pajamos už suteiktas
paslaugas (beveik 1,2 mln. Eur). Šias lėšas įstaigos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka įstaigų
poreikiams tenkinti (smulkiam remontui, prekėms, paslaugoms, darbo užmokesčiui ir pan.).
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Skolintos lėšos sudaro 1 proc. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms
įgyvendinti. Šios lėšos (494,5 tūkst. Eur) panaudotos investicijų projektams finansuoti ar
koofinansuoti.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (314,5 tūkst. Eur) investuotos
aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, atliekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros, želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, viešuomenės švietimo ir mokymo
aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Šios lėšos sudaro 0,7 proc. visų strateginio veiklos plano
priemonėms įgyvendinti panaudotų asignavimų.
Privačios lėšos sudaro 0,2 proc., Savivaldybės privatizavimo fondo bei kitų finansavimo
šaltinių lėšos sudaro po 0,1 proc. panaudotų asignavimų priemonėms įgyvendinti.

Toliau Strateginio veiklos plano ataskaitoje pateikiama detalesnė informacija apie veiklos
programų įgyvendinimas pagal 2015 m. programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų
įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.
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01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS
Programa tęstinė. Šia programa realizuotos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms
nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki
16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas
(švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo
švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių,
gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus
organizavimas; vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo ir užimtumo organizavimas;
priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas,
išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas);
maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas; suaugusiųjų neformalusis
švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas. Sudarant
palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, vykdyti švietimo įstaigų atnaujinimo,
remonto darbai.
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 ir kultūros skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio
skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 20 038 655 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 19 355 748 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 19 448 554 Eur
Efekto ir rezultato
vertinimo
kriterijaus kodas

E-01-01
E-01-02

R-01-01-01
R-01-02-01
R-01-02-02
R-01-03-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

Buvusių mokslo metų pabaigoje 12 (IV gimn.) klasėje mokinių ir
gavusių brandos atestatą dalis, proc.
Švietimo srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų
(Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc.,
nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
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
Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų švietimo įstaigų
skaičius

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

98,7

98,2

15

13,9

1541

1455

630
110

1115
110

8

9

2015 m. pagal patikslintą strateginį veiklos planą programai įgyvendinti buvo numatytos 34
priemonės, iš kurių 3 neįvykdytos.
2015 m. Švietimo ir kultūros skyrius koordinavo 29 švietimo įstaigų veiklą. Savivaldybėje
veikė 6 gimnazijos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, 3 progimnazijos, 5 pagrindinės
mokyklos, Specialioji mokykla, 3 mokyklos-darželiai, 5 lopšeliai-darželiai, 4 neformaliojo švietimo
mokyklos ir Švietimo pagalbos tarnyba. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės veikė
Josvainių ir Šėtos socialiniuose ugdymo centruose.
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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 2015 m. vykdytos nuosekliai, nepažeidžiant nustatytų terminų. 2015 m.
baigtas įgyvendinti Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrasis planas. 2015
m. reorganizuojamų mokyklų nebuvo.
2015 m. vykdytos šios vidaus struktūros pertvarkos:
 Kėdainių mokyklose-darželiuose ,,Puriena“ ir ,,Vaikystė“ nekomplektuotos pirmosios ir
antrosios klasės;
 Kėdainių miesto pagrindinės mokyklos pertvarkytos į progimnazijas:
o Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnaziją,
o Kėdainių „Ryto“ progimnaziją,
o Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją;
 Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje likviduotas Mikalojaus
Daukšos skyrius.
2015 m. rugsėjo 1 d. vaikų, lankančių ugdymo įstaigas, buvo 7 804, t. y. 3,5 proc. mažiau
nei 2014 m. Lyginant 2014 ir 2015 m. duomenis pastebėta, kad lankančių mokyklas mokinių
skaičius mažėjo, bet didėjo vaikų, kurie lanko priešmokyklinio ugdymo grupes, skaičius.
2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdyti 1 420
vaikų, t. y. 6 vaikais mažiau negu 2014 m. Veikė 72 ikimokyklinio ugdymo grupės. Be to,
ikimokyklinio amžiaus vaikai buvo ugdomi ir 12 priešmokyklinio ugdymo grupių, kurios veikė prie
gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. 23 ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi nevalstybinėje ugdymo
įstaigoje VšĮ „Mažylių Akademijoje“. 2015 m. rugsėjo 1 d. atidarytos dvi ikimokyklinio ugdymo
grupės, po vieną mokyklose-darželiuose ,,Puriena“ ir ,,Vaikystė“. Savivaldybės lopšeliuosedarželiuose buvo 79 laisvos vietos, iš jų 32 – mieste. Ši statistika rodo, kad tėvų poreikis vaikus
ugdyti ugdymo įstaigose yra patenkintas.
2015 m. rugsėjo 1 d. suformuotos ir įsteigtos 36 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 12
įsteigta lopšeliuose-darželiuose, 24 – prie bendrojo ugdymo mokyklų. Pagal priešmokyklinio
ugdymo programą ugdomi 476 vaikai. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal švietimo ir
mokslo ministro patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo (ugdymosi) programą. Iš 480
pirmokų, pradėjusių 2015 m. rugsėjo 1 d. lankyti mokyklą, 466 (97 proc.) buvo ugdyti
priešmokyklinio ugdymo grupėse.
2015 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 5 908 mokiniai, iš jų 162 –
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriuje, 83 – Jaunimo skyriuje, 125 –
Specialiojoje mokykloje. 10 mokinių mokėsi VšĮ ,,Mažylių Akademija“. Visi mokiniai mokosi
vienoje pamainoje. Mažėjant mokinių skaičiui, keitėsi ir klasių skaičius bei klasės užpildymo
vidurkis. 2015 m. sukomplektuota 411 klasių (grupių), t. y. 8 mažiau negu 2014 m. Mokyklose
suformuota 20 jungtinių klasių (4,9 proc.) Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje (be Specialiosios
mokyklos) – 17,6: mieste – 21,8; kaime – 13,3. Daugiausiai mokinių lankė Kėdainių „Ryto“
progimnaziją, mažiausiai – Miegėnų ir Surviliškio Vinco Svirskio pagrindines mokyklas.
Laikyti brandos egzaminus pagrindinėje sesijoje registravosi 458 kandidatai iš gimnazijų ir
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro. Egzaminus laikė 440 abiturientai (be 64 Profesinio
rengimo centro moksleivių). 2015 m. brandos atestatai su pagyrimu įteikti 3 abiturientams (2014
m. – 3): Šviesiojoje gimnazijoje – 2 ir Šėtos gimnazijoje – 1. 100 balų įvertinti 21 mokinio darbai
(2014 m. – 21): Šviesiojoje gimnazijoje – 9, „Atžalyno“ gimnazijoje – 9 ir Josvainių, Šėtos ir
Krakių gimnazijose – po 1. 2015 metais valstybinius brandos egzaminus mokiniai išlaikė 97,43
proc. Išanalizavus valstybinių brandos egzaminų rezultatus, matyti, kad visų valstybinius brandos
egzaminus pasirinkusiųjų išlaikymo vidutinis balas yra 51.
Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose ugdomi 977 mokiniai, turintys
specialiųjų ugdymosi poreikių, iš kurių 125 ugdomi Kėdainių specialiojoje mokykloje. Tai yra 15,9
proc. nuo visų besimokančiųjų mokinių skaičiaus.
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Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriuje mokėsi 162
mokiniai. Šiame skyriuje suaugusieji gali pakartotinai mokytis atskirų dalykų už papildomą
mokestį, jei jiems reikia pagilinti žinias. Taip pat čia plėtojama 2014 m. įsteigto Trečiojo amžiaus
universiteto veikla.
2015 m. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba paskirta Savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatore. Savivaldybės
tarybos sprendimu patvirtintas Savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi veiksmų planas.
Savivaldybės švietimo įstaigose dirbo 930 pedagogų, iš jų 666 – bendrojo ugdymo
mokyklose, 179 – ikimokyklinio ugdymo grupėse, 85 – neformaliojo vaikų švietimo mokyklose.
Nors mokinių skaičius rajone mažėja, bet neformaliojo vaikų švietimo mokyklos išlieka
populiarios. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklas Savivaldybėje yra pakankamas, tenkina
gavėjų poreikius. 2015 m. Sporto centre pradėtos 6 naujos neformaliojo vaikų švietimo programos,
Muzikos mokykloje – profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulis. 2015 m. neformaliojo vaikų
švietimo mokyklose ugdyti 1 790, t. y. beveik 7 proc. daugiau nei 2014 m.
2015 m. spalio–gruodžio mėn. neformaliojo vaikų švietimo lėšos buvo skirtos 19 teikėjų,
kurie vykdė 34 programas (dominavo technologijų – 11, sporto – 7, kalbų – 5 ), užsiėmimus lankė
933 mokiniai.
2015 m. spalio 1 d. nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje
sistemoje (NEMIS) buvo pateikti 326 savivaldybėje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą)
nesimokantys vaikai. Tai sudaro 5,5 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Atlikus šių vaikų paiešką,
buvo nustatyta, kad 294 vaikai yra išvykę į užsienį, 3 pakeitė gyvenamąją vietą, 4 pradėjo mokytis,
o 25 mokslas yra nebeprivalomas.
02 tikslas. Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą Kėdainių rajone
Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. vietoj Švietimo skyriaus įsteigtas Švietimo ir kultūros skyrius.
Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimo užtikrinimu rajone rūpinosi Švietimo ir kultūros
skyriaus vedėjas bei 4 vyriausieji specialistai.
Savivaldybės taryba jau 6 metus iš eilės skiria lėšų vaikų vasaros poilsio finansavimui per
viešai skelbiamą Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo bei nusikalstamumo prevencijos programų
konkursą. 2015 m. skirta 14,5 tūkst. Eur. Iš viso vasarą veikė 46 vaikų ir jaunimo vasaros stovyklos
(iš jų – 6 stacionarios), kuriose dalyvavo 1 115 vaikų (iš jų socialiai remtinų – 693), dirbo 332
darbuotojai (iš jų – 116 savanorių).
2015 m. iš Gabių mokinių rėmimo fondo už pasiekimus mokslo, meno ir sporto srityse
apdovanota 110 mokinių ir 63 mokytojai
Metų mokytojo vardas suteiktas Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos istorijos mokytojai
ekspertei Audronei Pečiulytei.
03 tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą švietimo ir ugdymo poreikiams
Atnaujinant, remontuojant švietimo įstaigas, sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui
organizuoti ir įgyvendinti buvo statomas Akademijos gimnazijos priestatas, remontuotos Šėtos
gimnazijos, vidaus patalpos, apšiltinta mokyklos-darželio „Dobiliukas“ lauko siena, pradėti Krakių
M. Katkaus gimnazijos bei Labūnavos pagrindinės mokyklos pastatų apšiltinimo darbai,
Specialiojoje mokykloje keisti langai, vykdyti Šviesiosios gimnazijos pamatų įrengimo darbai,
įrengtas modernus medžio granulėmis kūrenamas biokuro katilas Šėtos gimnazijoje, įrengta
priešgaisrinė stogo tvorelė, stogo kopėčios, išlipimo liukas „Atžalyno“ gimnazijoje, įdiegta šildymo
valdymo informacinė sistema Kėdainių „Atžalyno“, Akademijos gimnazijų ir „Ryto“ progimnazijos
pastatuose.
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,
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atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių
gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės,
užtikrinamas jų įgyvendinimas. Taip pat remontuotos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos.
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 – vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja), Statybos ir
komunalinio ūkio skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 796 526 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 775 065 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 763 472 Eur
Efekto ir rezultato
2015 m.
vertinimo
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
planas
kriterijaus kodas
Teikiamomis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros Ne mažiau
E-02-01
paslaugomis patenkintų rajono gyventojų proc.
50
Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama
4
E-02-02
lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis,
proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
R-02-01-01
Vykdomų priemonių skaičius, skatinant
visuomenės
320
aktyvumą sveikatinimo veikloje
R-02-02-01
Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos
10
programų skaičius
R-02-03-01
Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų sveikatos
2
paslaugas teikiančių įstaigų skaičius

2015 m.
faktas
80,3*
4,8

376
11
2

*Duomenys pateikti, vadovaujantis PSPC ir VšĮ Kėdainių ligoninė atliktos apklausos „Pacientų, patenkintų įstaigos
teikiamomis paslaugomis 2015 m.“, rezultatais

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 18 priemonių, iš kurių 1 neįvykdyta.
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. 2015 m. visuomenės sveikatos stiprinimo srityje įgyvendinta 41
priemonė pagal šias sritis:
 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
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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.
2015 m. biuras vykdė 335 priemones, kuriose dalyvavo per 11 tūkst. žmonių.
02 tikslas. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, plėsti paslaugų
spektrą
Įgyvendinant šį tikslą buvo baigtas įgyvendinti 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
koordinavo VšĮ Jonavos ligoninė. Kėdainių PSPC dalyvavo kaip partneris. Įgyvendinus projektą
sukurta bendradarbiavimo lygio interaktyvi elektroninė paslauga, įdiegta viena gydymo įstaigų
informacinė sistema, į elektroninę terpę perkelti pagrindiniai SPĮ klinikinės veiklos procesai.
Savivaldybės biudžeto lėšomis 2015 m. finansuota:
 Kėdainių rajono medžiotojų ir žvejų draugijos beglobių gyvūnų surinkimo ir prevencijos
programa;
 VšĮ Kėdainių ligoninės dantų protezavimo pensininkams ir neįgaliesiems programa;
 VšĮ Kėdainių ligoninės vaikų slaugos lovų išlaikymo programa;
 Odontologinės priežiūros/pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono savivaldybės
gyventojams 2011–2019 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 2014–2019 m. programa;
 Laparoskopinės ir artroskopinės chirurginės pagalbos kokybės gerinimo Kėdainių rajono
savivaldybės gyventojams 2014–2017 m. programa.
 Bešeimininkių kačių kastravimo programa, kurią vykdė konkurso būdu atrinkta gyvūnų
globos organizacija „Pifas“.
 Lizingo įmokos už įsigytą rentgeno aparatą.
Metų Mediko vardas 2015 m. suteiktas VšĮ Kėdainių ligoninės akių gydytojai V. Gražienei.
03 tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą sveikatos gerinimo poreikiams
Atnaujinant ir modernizuojant sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas baigtas remontuoti VšĮ
Kėdainių ligoninės terapijos skyrius, pradėti chirurginio skyriaus pastato apšiltinimo darbai,
perkeltas ir suremontuotas Labūnavos medicinos punktas.
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. Programoje taip pat vykdytos socialines paslaugas teikiančių įstaigų
infrastruktūros atnaujinimo priemonės.
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“.

12

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio
skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 15 206 962 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 14 036 806 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 11 874 660 Eur
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-03-01
E-03-01

R-03-01-01
R-03-02-01
R-03-03-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų
skaičiaus, proc.
Socialinės srities objektų infrastruktūros gerinimui
skiriama lėšų (Europos Sąjungos,
valstybės,
savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro
finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
Socialinę paramą gaunančių asmenų skaičius
tenkantis 1000 gyventojų
Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius
Atnaujinamų socialines paslaugas teikiančių
įstaigų skaičius

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

6,0

4,2

9

2,2

270

230

6
3

6
2

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 30 priemonių, iš kurių 1 neįvykdyta.
01 tikslas. Plėsti socialinę paramą
Įgyvendinant tikslą buvo vykdytos valstybės deleguotos ir savivaldybės funkcijos:
organizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos paramos asmenims ir šeimoms
teikimas, organizuojamas Savivaldybės socialinės paramos teikimas, kompensuojamos kelionės
išlaidos už lengvatinį keleivių vežimą, administruojama socialinė parama ir paslaugos.
2015 m. socialinė pašalpa skirta vidutiniškai 2 234 asmenų per mėnesį, iš viso panaudota
1 mln. 396 tūkst. Eur.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičius 2015 m., palyginti su 2014 m., sumažėjo apie 26 proc., o
jeigu lygintume su 2012 m. – sumažėjo net 2 kartus. Išlaidos socialinei pašalpai mokėti 2015 m.,
palyginti su 2014 m., sumažėjo beveik 24,2 proc., o jeigu lygintume su 2012 m. – sumažėjo apie 53
proc.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad:
 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 vykstama į vietą, aiškinantis, ar tikrai asmenys gyvena tik iš gaunamų
socialinių išmokų. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos Socialinės paramos teikimo komisijos.
02 tikslas. Teikti socialines paslaugas
Socialines paslaugas rajone teikė 6 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“. Socialinės
paslaugos buvo suteiktos 600 asmenims.
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03 tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą socialinės apsaugos poreikiams
Gerinant socialines paslaugas keisti socialinių būstų langai, remontuoti neprivatizuoti butai,
bendrabučiai, galutinai atsiskaityta už Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ remonto ir Dotnuvos
vaikų darželio pastato pritaikymo slaugos namams projektų veiklas, parengtas Šėtos socialinio ir
ugdymo centro rekonstrukcijos techninis projektas.
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, šalies bei tarptautinėse
varžybose, modernizuota sporto objektų materialinė bazė.
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 – Sporto ir turizmo skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 625 377 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 610 527 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 384 596 Eur
Efekto ir rezultato
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
2015 m.
vertinimo kriterijaus
vienetas
planas
kodas
Sportuojančiųjų
sporto
klubuose
skaičiaus
0,5
E-04-01
didėjimas, proc.
Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui
6
E-04-01
skiriama lėšų (Europos Sąjungos,
valstybės,
savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro
finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
R-04-01-01
Sporto šakų, kultivuojamų rajone, skaičius
27
R-04-02-01

Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų kūno
kultūros ir sporto objektų skaičius

3

2015 m.
faktas
23,2
2,5

27
3

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 11 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos
(arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės bendruomeninę
kūno kultūros ir sporto politiką rajone
Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. vietoje Kultūros ir sporto skyriaus įsteigtas Sporto ir turizmo
skyrius.
2015 m. buvo organizuotas Kėdainių rajono sportinis judėjimas, rajono gyventojai skatinti
reguliariai ir aktyviai dalyvauti rajono sportiniame gyvenime, keliamas rajono sportininkų
meistriškumas.
2015 m. „Sportas visiems“ renginiuose, sporto mėgėjų varžybose, sporto festivaliuose,
šventėse, konkursuose dalyvavo 6 214 dalyviai, suorganizuota 110 kūno kultūros ir sporto renginių.
Rajono seniūnijų žaidynėse „Sportas visiems“ dalyvavo visų 11 seniūnijų sportininkai. Dešimtyje
sporto šakų savo jėgas išmėgino 390 miesto ir kaimo seniūnijų gyventojų.
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Taip pat atskirų amžiaus grupių ir sporto šakų rinktinėms, pasiruošimui šalies ir
tarptautinėms varžyboms Sporto ir turizmo skyriaus specialistai organizavo 30 sporto mokomųjų
treniruočių stovyklų, kuriose dalyvavo 218 sportininkų.
2015 m. rajone buvo organizuotos krepšinio, futbolo, bokso, sportinės ir poledinės žūklės,
žirginio sporto, moto kroso, šachmatų, šaškių, teniso, stalo teniso, turizmo, sportinių šokių,
lengvosios atletikos, tinklinio, plaukimo, kvadrato, dziudo imtynių, karate, kultūrizmo, aerobikos ir
kitų sporto šakų varžybos, respublikiniai, tarptautiniai renginiai, sveikatinimo ir grūdinimosi,
miesto gimtadienio sporto šventės.
2015 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis (143 241 Eur) finansuota 11 prioritetinių sporto
šakų projektų (5 – krepšinio, 5 – futbolo, 1 – bokso) ir 19 kitų kūno kultūros ir sporto veiklos
projektų. Projektų tikslai, uždaviniai įgyvendinti, numatyti rezultatai pasiekti.
Pirmą kartą finansuotas blaivybę skatinantis projektas „Žiūrėk krepšinį blaiviomis akimis“.
Ši akcija suteikė galimybę 800 vaikų kaskart aplankyti „Nevėžio“ komandos namų rungtynes.
Savivaldybė finansavo 300 abonementų.
2015 m. pagrindinis šalies jaunųjų sportininkų renginys buvo šalies jaunių sporto žaidynės,
kuriose Kėdainių krašto jaunieji sportininkai pelnė 4 aukso 3 sidabro, 2 bronzos medalius. Šiose
žaidynėse pirmą kartą rajono krepšinio istorijoje kėdainiečiai pelnė sidabro medalius. Plaukimo ir
lengvosios atletikos rungtyje buvo pelnyti net 2 aukso medaliai.
Šalies pirmenybėse, čempionatuose, Europos ir Pasaulio tarptautinėse varžybose įvairaus
amžiaus grupėse laimėti 147 medaliai.
2015 m. rajono sportininkai tapo Lietuvos ir tarptautinių lengvosios atletikos, sportinio
ėjimo, bokso, plaukimo, dziudo imtinių, sportinės žūklės, karatė kyokushin, šachmatų uždavinių
sprendimo, moto kroso, sportinių šokių, turizmo, strėlyčių mėtymo varžybų nugalėtojais ir
prizininkais. Šalies rinktinėms įvairaus rango varžybose atstovavo 43 sportininkai pagal įvairias
amžiaus grupes ir sporto šakas.
02 tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą kūno kultūros ir sporto poreikiams
Modernizuojant sporto objektų materialinę bazę, baigtas atnaujinti „Atžalyno“ gimnazijos
sporto aikštynas, Dotnuvos miestelyje įrengta nauja universali (20x40m) dirbtinės dangos žaidimų
aikštelė, tęsti miesto stadiono rekonstrukcijos darbai (ardytas stadiono aptarnavimo ir buities
pastatas).
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
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 – Švietimo ir kultūros skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio
skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 2 678 906 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 477 963 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2 432 793 Eur
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Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-05-01
E-05-02

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

R-05-04-01

R-05-05-01

R-05-06-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2015 m.
planas

Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti kultūros
8
sričiai, nuo bendro finansavimo, proc.
Kultūros srities objektų infrastruktūros gerinimui
10
skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės,
savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro
finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti
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
150 000
Jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų Ne mažiau
veiklos
projektuose,
kitose
iniciatyvose
200
dalyvaujančių jaunuolių skaičius
Rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos Ne mažiau
projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių
400
nevyriausybinių
organizacijų
(įskaitant
ir
bendruomenių organizacijas) narių skaičius
Rekonstruojamų, atnaujinamų, remontuojamų
8
kultūros objektų skaičius

2015 m.
faktas

8,1
9,9

12 008
15 557
100 285

845

859

6

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 24 priemonės, iš kurių 2 neįvykdytos.
2015 m. Savivaldybėje veikė 8 savarankiškos kultūros įstaigos: Kėdainių krašto muziejus
ir 5 jo skyriai, Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka ir 36 jos filialai, Akademijos, Josvainių,
Kėdainių, Krakių, Šėtos ir Truskavos kultūros centrai bei 12 kultūros centrų skyrių. Kėdainių rajono
bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, naudojosi kultūros įstaigų teikiamomis
paslaugomis, lankėsi muziejų, bibliotekų, kultūros centrų organizuojamuose renginiuose.
01 tikslas. Modernizuojant bibliotekas gerinti gyventojų informacinį aprūpinimą
2015 m. Savivaldybės taryba priėmė svarbų sprendimą – pakeisti Bibliotekų tinklo
pertvarkos 2014–2017 m. priemonių planą, patvirtintą 2013 m. gruodžio mėn. Šiuo sprendimu
nutarta nuo 2016 m. sausio 1 d. atkurti Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Ąžuolaičių ir
Keleriškių paslaugų punktus. Taip pat rajone veikia Aristavos, Kunionių, Lančiūnavos,
Mantviliškio, Pelutavos, Plinkaigalio ir Surviliškio bibliotekos.
2015 m. Savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka minėjo veiklos 95-erių metų
sukaktį. 2015 m. viešosios bibliotekos veikla Lietuvoje pagal ES plačiai paplitusią BIX metodiką
savo grupėje gavo aukščiausią įvertinimą – 3,5 auksinės žvaigždės iš 4 galimų.
2015 m. 24,04 proc. visų Kėdainių rajono, 18,47 proc. Kėdainių miesto, 29,76 proc. visų
kaimų gyventojų, 50,4 proc. visų Kėdainių rajono vaikų iki 14 m. amžiaus, 89,94 proc. visų
Kėdainių rajono moksleivių naudojosi Viešosios bibliotekos paslaugomis.
Viešomis interneto prieigomis (VIP) naudojosi 10,31 proc. visų Kėdainių rajono
gyventojų, visos gyventojų grupės. 2015 m. bibliotekos vartotojais perregistruota 10 318, naujai
užregistruota 1 690 vartotojų. Iš viso per 2015 m. visose tinklo bibliotekose užregistruoti
12008 vartotojai.
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2015 m. bibliotekoje suorganizuota 1 590 renginių. Pusė jų skirti geroms knygoms,
skaitymui propaguoti. Renginiuose apsilankė 55 138 asmenys. Bibliotekoje lankėsi 23 ekskursijos,
576 asmenys. Vykdyta, tęsta, dalyvauta 19 projektų.
02 tikslas. Išsaugoti istorinę atmintį
Muziejaus 2015 m. veiklos programos tikslas – saugoti ir propaguoti Kėdainių rajono
istorijos, etninės kultūros ir meno paveldą, sudarant sąlygas bendruomenės narių kultūrinių įgūdžių
ir kultūrinės patirties ugdymuisi.
2015 m. Kėdainių krašto muziejus vykdė 624 edukacines programas, kuriose dalyvavo
6328 dalyviai, organizavo 163 renginius, kuriuose apsilankė per 15,5 tūkst. lankytojų, restauravo 4
eksponatus, suskaitmeninta 470 eksponatų, muziejuje apsilankė 39,4 tūkst. žmonių.
2015 m. muziejus vykdė 4 projektus, surengė pirmąjį festivalį „Radviliada. Prologas“,
dalyvavo „Lietuvos muziejų kelio“ renginių cikle, akcijoje „Europos muziejų naktis 2015“,
Kėdainių miesto šventės renginiuose. Muziejaus darbuotojai skaitė 16 pranešimų tarptautinėse ir
respublikinėse konferencijose. 2015 m. inicijuotas projektas „Interaktyvios holograminės
ekspozicijos „Kėdainių istorijos paslaptys ir praradimai“ su 3D spausdintuvu parengimas“. Teikta
paraiška Lietuvos kultūros tarybai ir gautas 6 000 Eur finansavimas.
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 lankosi ne tik
muziejų, bibliotekų, bet ir aktyviai dalyvauja kultūros centrų organizuojamuose renginiuose,
naudojasi kultūros įstaigų teikiamomis paslaugomis. 2015 m. suorganizuota 1 100 renginių,
kuriuose apsilankė per 100 tūkst. lankytojų. Rajone veikė 86 mėgėjų meno kolektyvai, kurie
surengė 738 pasirodymus tiek rajono renginiuose, tiek regioniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose.
Savivaldybės administracijos vykdomoms kultūrinės veiklos priemonėms įgyvendinti 2015
m. buvo skirta 63,7 tūkst. Eur, iš jų Savivaldybės renginiams organizuoti ir kultūrinėms
iniciatyvoms skatinti – 43,9 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis kultūrinei veiklai,
buvo finansuojamas rajono mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas įvairių žanrų regioniniuose,
respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose ir renginiuose, finansuoti Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 25-mečio renginiai, Kultūros diena, advento renginiai rajono seniūnijose ir folkloro
ansamblių šventė „Sekminės Paberžėje“, Agurkų šventė, džiazo festivalis „Broma Jazz 2015“,
Europos kultūros paveldo dienos ir kt. Minėtos dvi reikšmingas sukaktys – Kėdainių miesto 643
metų gimtadienis ir 425-osios Magdeburgo teisių Kėdainiams suteikimo metinės.
2015 m. organizuotas rajono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų kultūros
projektų konkursas, kuriam buvo pateikta 18 paraiškų už 16 637 Eur. Kultūros projektų vertinimo
komisija konkurso būdu pasiūlė finansuoti 10 projektų, o jiems įgyvendinti buvo skirta 5 790 Eur, iš
kitų rėmėjų gauta 2 369 Eur. Įgyvendinant projektus buvo organizuoti 38 edukaciniai užsiėmimai ir
seminarai, 7 parodos ir 43 kiti renginiai. Projektų veiklose dalyvavo 3 240 dalyvių ir žiūrovų.
2015 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureate tapo Krakių kultūros centro renginių
organizatorė, Krakių bendruomenės centro pirmininkė, Krakių M. Katkaus gimnazijos mokytojametodininkė Daiva Dubinkienė.
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, 2015 m. finansuoti 7 jaunimo veiklos projektai, į kurių
veiklas buvo įtraukti apie 845 dalyviai (14–29 m.).
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2015 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 užimti 275 jauni žmonės (7−22 m.).
Viena iš naujausių bei patraukliausių darbo su jaunimu formų yra atviras darbas su jaunimu,
kuris vykdomas atvirame jaunimo centre arba atviroje erdvėje. 2015 m. rajone veikė 7 atvirosios
erdvės jaunimui, kuriose kasdien vidutiniškai apsilankydavo 15−20 jaunų žmonių. Savivaldybės
biudžeto lėšomis finansuoti 4 atvirųjų erdvių projektai.
05 tikslas. Kurti palankią aplinką rajono nevyriausybinėms organizacijoms (įskaitant
ir vietos bendruomenių organizacijas), užtikrinti tinkamas jų veiklos ir plėtros sąlygas
2015 m. rajono nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas)
veiklos projektų, skatinančių nevyriausybinių organizacijų plėtrą, aktyvinančių bei telkiančių vietos
bendruomenės narius bendrai veiklai, ugdančių bendruomeniškumą bei pilietiškumą, stiprinančių
nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus, finansavimui iš Savivaldybės biudžeto buvo
skirta 10 500 Eur. Projektų konkursui buvo pateiktos 24 paraiškos, finansuota 17.
Savivaldybės iniciatyva 2015 m. įsteigta Kėdainių miesto vietos veiklos grupė, kurios vienas
iš pagrindinių tikslų – rengti ir įgyvendinti Kėdainių miesto vietos plėtros strategiją.
2015 m. buvo baigta įgyvendinti Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių plėtros 2007–2013
metų strategija. Vietos projektams įgyvendinti 2015 m. iš Savivaldybės biudžeto skirta 7 745,86
Eur. Per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį įgyvendinti 77 vietos bendruomenių projektai, iš
Savivaldybės biudžeto skirta 143,5 tūkst. Eur.
2015 m. Kėdainių rajono vietos veiklos grupė parengė vietos plėtros 2014–2020 metų
strategiją, kuriai parengti gauta 9 000 Eur Europos Sąjungos lėšų paramos ir 5 000 Eur skirta iš
Savivaldybės biudžeto.
2015 m. lapkričio 25 d. buvo organizuotas rajono nevyriausybinių organizacijų forumas
„Bendradarbiavimo principai ir įgyvendinimo praktika“, kuriame aptartos savivaldybės institucijų ir
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybės, finansinių procesų planavimo ir
koordinavimo bei išteklių paskirstymo svarba nevyriausybinės organizacijos sėkmingai veiklai
užtikrinti.
2015 m. Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos, finansuojamos
valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos skirta 41 903 Eur.
Pagrindinės finansuojamos veiklos, tenkinančios viešuosius vietos bendruomenės poreikius,
buvo viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę
gerinančios iniciatyvos, sporto ir sveikatinimo veiklos, skatinančios bendruomenės narių užimtumą.
2015 m. programa įgyvendinta, programai skirtos lėšos sėkmingai investuotos
06 tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą kultūriniams poreikiams
Atnaujinant kultūros objektų infrastruktūrą 2015 m. baigti įgyvendinti Akademijos bei
Josvainių miestelio viešosios infrastruktūros plėtros projektai, šių kultūros centrų veiklai vykdyti
įsigytas reikalingas inventorius, baldai, Šėtos kultūros centre remontuotos pirmojo aukšto patalpos,
Amatų centro veiklai Arnetų name vykdyti įsigytos audimo staklės, atliktas pastato fasadų
kapitalinis remontas, elektros darbai, įrengti lauko laiptai, tvora ir vartai, rūsys padengtas izoliacine
medžiaga nuo drėgmės, sutvarkyta kiemo teritorija, įrengta mažoji architektūra, koreguotas
Kėdainių kultūros centro techninis projektas, vykdyti buvusios „Saulutės“ pastato ardymo darbai,
remontuotas Krakių kultūros centro sanitarinis mazgas.
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06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS
BEI VYSTYMAS
Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis siekta skleisti Kėdainių krašto
žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, kaupta ir nemokamai teikta informacija apie Kėdainių krašto
gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo,
pramogų įstaigas, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius mūsų rajone Lietuvos ir užsienio
turistams, įstaigoms ir įmonėms. Programa prisidėjo prie Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu
nustatytų funkcijų turizmo srityje vykdymo – sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos
skatinimas. Taip pat siekta išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti ir 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), Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos ir komunalinio ūkio skyrius
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 496 351 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 494 598 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 338 458 Eur
Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas
E-06-01
E-06-02

E-06-01-01
R-06-01-02
R-06-02-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas
Apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus didėjimas,
lyginant su praėjusiais metais, proc. *
Turizmo infrastruktūros gerinimui bei kultūros paveldo
išsaugojimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės,
savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo
viešajai infrastruktūrai gerinti
Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus
didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais*
Organizuotų sklaidos renginių apie kultūros paveldo
objektus skaičius
Restauruojamų, tvarkomų turizmo bei kultūros paveldo
objektų skaičius

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

5

14

7

4

+5

+20

3

3

9

9

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

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 17 priemonių, iš kurių 3 neįvykdytos.
01 tikslas. Vykdyti turizmui palankaus įvaizdžio kūrimo priemonių planą
2015 m. Kėdainių TVIC įgyvendino visas priemones, numatytas 2015 m. veiklos plane.
2015 m. Kėdainių TVIC apsilankė 6 318 turistai, t. y. 20 proc. daugiau nei 2014 m. (5 227 turistai).
Turistai lietuviai sudarė 75 proc., užsieniečiai – 25 proc. Apsilankiusių užsienio turistų skaičius,
palyginti su 2014 m., padidėjo 14 proc. (2015 m. – 1 580, 2014 m. – 1 384). Daugiausiai turistų
sulaukta iš Lenkijos (beveik 47 proc.), Vokietijos (9,5 proc.), Latvijos (beveik 9 proc.).
2015 m. sausio mėn. Kėdainių rajono savivaldybė pristatyta parodoje ,,ADVENTUR“. Per
2015 m. augo ekskursijų skaičius – suorganizuotos 108 ekskursijos (beveik 6 proc. daugiau). Gido
vadovo paslaugoms skirta 162 val.
2015 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
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turizmo ištekliai ir naujienos, populiarinančios Kėdainių kraštą, skelbiamos ,,Twitter“ bei
„Facebook“ socialiniuose tinkluose lietuvių ir anglų kalbomis. Kasdien pateikiama aktuali
informacija apie renginius, lankytinus objektus ir paslaugas. TVIC paskyra jau turi gerbėjų, kurie
aktyviai seka ir dalinasi naujienomis su draugais.
Teikdamas informaciją ir populiarindamas Kėdainių rajoną, Kėdainių TVIC glaudžiai
bendradarbiavo su Lietuvos turizmo ir verslo informacijos centrais, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija, valstybinėmis turizmo valdymo institucijomis, Kėdainių rajono savivaldybe bei turizmo
paslaugų teikėjais, kitomis organizacijomis bei įstaigomis.
2015 m. parengti ir visuomenės informavimo priemonėse paskelbti 24 straipsniai apie
Kėdainių rajono turizmo išteklius ir paslaugas, Kėdainių TVIC veiklą.
2015 m. išleista 6000 egzempliorių turistinių žemėlapių lietuvių ir anglų kalbomis.
2015 m. Kėdainiai prisijungė prie interaktyvios Baltijos šalių platformos 360°– tai
skaitmeninė vaizdinė informacijos pateikimo sistema, jungianti Baltijos šalių miestų viešas ir
privačias erdves (www.baltic360.lt). Interaktyvūs miestai 360° sudaryti iš aukštos kokybės miesto
viešųjų ir privačių interaktyvių, 360 laipsnių kampu nufotografuotų scenų, kurios tarpusavyje
sujungtos ir leidžia žiūrovams pasijusti taip, tarsi jie iš tikrųjų lankytųsi norimame mieste.
Interaktyvus miestas 360° savo žiūrovams suteikia galimybę virtualiai aplankyti įvairias miesto
viešąsias ir lankytinas vietas: aikštes, bažnyčias, parkus, skverus, muziejus, galerijas ir kitus
įdomius kampelius.
2015 m. į Kultūros vertybių registrą įrašyti 7 partizanų ir sovietų teroro aukų kapai ir žūties
vietos, taip pat Šėtos senosios žydų kapinės.
2015 m. parengtas sinagogos, esančios Smilgos g. 5A, techninis ir pritaikymo projektas;
restauruotas generolo, štabo pulkininko 2 artilerijos pulko vado Justino Kibirkščio kapas;
restauruotas V. Svirskio darbo kryžius Pakruostės k., Surviliškio sen.; atlikti paminklų žuvusiems
už Lietuvos laisvę tvarkybos darbai (paminklo, skirto 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyviams
Akademijos parke, leitenanto Viktoro Burokevičiaus, žuvusio per 1923 m. Klaipėdos sukilimą,
kapo Dotnuvos g. karių kapinėse); sukurtas Jono Žemaičio-Vytauto atminimo ženklas;
suremontuota transformatorinė ir Apytalaukio dvaro šunidės pastatas; parengtas karių, žuvusių už
Lietuvos nepriklausomybę, Dotnuvos g. kapinių vartelių restauravimo ir memorialinės lentos
projektas; parengtas nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo aktas dėl Krakių miestelio istorinės
dalies įrašymo į Kultūros vertybių registrą; parengti prašymai Kultūros paveldo departamentui
finansinei paramai gauti dviejų V. Svirskio kryžių, esančių Dotnuvos ir Krakių sen., restauravimo
darbams 2016 m.; parengti 34 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai rajono
gyventojams dėl sandorių ir 95 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai su fotofiksacija.
2015 m. parengta 2016 metų paveldosaugos programa, įgyvendintos priemonės Tarptautinei
paminklų apsaugos dienai, organizuoti Europos paveldo dienų „Paveldėkime savo ateitį“ renginiai.
Kartu su Daugiakultūriu centru organizuota ekskursija Europos žydų paveldo dieną. Renginiais
siekta kuo plačiau ir giliau supažindinti kėdainiečius su valstybingumo dvasia įvairiais laikotarpiais,
žadinti jaunimo pilietiškumo jausmus.
2015 m. Kėdainiuose daugiau kaip trisdešimt paveldosaugininkų, muziejininkų, turizmo
centrų atstovų, mokslininkų, savivaldybių specialistų iš Kėdainių, Vilniaus, Kauno, Ukmergės,
Joniškio ir kitų rajonų susirinko aptarti Žydų kultūros paveldo kelio kūrimo. Žydų kultūros paveldo
kelias paskatintų turizmą Kėdainių krašte, taip pat padėtų geriau pažinti ir išsaugoti žydų paveldą. Į
kelio atkarpą Kėdainiuose būtų įtraukti 8 objektai – trys sinagogos, gyvenamasis namas Smilgos ir
Žydų gatvės kampe, Kranto 2-oji gatvė, buvusios žydų spaustuvės pastatas Č. Milošo gatvėje ir kt.

20

07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA
Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama gerinti rajono viešąją
infrastruktūrą – rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie leistų sistemingai vystyti viešąją
infrastruktūrą, gerinti kelių ir gatvių dangas, diegti eismo saugumo priemones, užtikrinti inžinerinio
aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų) tinklų atnaujinimą ir plėtrą, atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti
apšvietimo tinklus, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę tiek mieste, tiek rajono miesteliuose bei
kaimuose.
Programos koordinatoriai – Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, Architektūros ir
urbanistikos skyrius. Architektūros ir urbanistikos skyrius.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 197 347 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 3 830 354 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3 907 566 Eur

Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-07-01

R-07-01-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2015 m.
planas

Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės
Ne
veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros mažiau
objektus, dalis, proc.
60
Inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų
49
tinklai, keliai, apšvietimas, gyvenamasis fondas)
gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės,
savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo
viešajai infrastruktūrai gerinti

2015 m.
faktas

63*

55,8

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

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 53 priemonės, iš kurių 4 neįvykdytos.
01 tikslas. Modernizuoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams.
Siekiant kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą, rengti specialieji, detalieji,
geodeziniai planai, topografinės nuotraukos, kiti teritorinio planavimo dokumentai. 2015 m.
parengti 3 rajono tarybos sprendimų projektai dėl siūlymų neprivatizuoti žemės sklypų, reikalingų
bendroms gyventojų reikmėms tenkinti, išduota 13 planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos
projektams rengti; patikrinta ir suderinta 14 kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos
vietai parinkti; parengta 15 administracijos direktoriaus įsakymų projektų dėl žemės sklypų vertės
priedo dėl inžinerinių statinių tvirtinimo; parengti 38 administracijos direktoriaus įsakymų projektai
dėl žemės sklypo ir vidutinės rinkos vertės apskaičiavimo; dalyvauta 9 žemės reformos žemėtvarkos
projektų viešuosiuose svarstymuose; projektai patikrinti ir suderinti; užsakyti 33 kadastriniai
matavimai žemės sklypams prie savivaldybės nuosavybės teise valdomų pastatų ir kiemo statinių;
patikrintos 79 žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos ir pateiktos Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyriui dėl jų suderinimo ir įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre; sisteminta topografinė medžiaga, patikrintos ir suderintos 533 topografinės ir
kontrolinės geodezinės nuotraukos; baigti įgyvendinti ES lėšomis finansuojami teritorijų
planavimo projektai – Žemės sklypų planų, prilyginamų teritorijų planavimo dokumentams,
rengimas savivaldybės objektams, Žemėvaldų planų parengimas kaimiškosiose vietovėse, Kėdainių
senamiesčio kvartalų detaliųjų planų parengimas, Vilainių, Pelėdnagių ir Paobelio kaimų detaliųjų
planų parengimas, Kėdainių rajono gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo specialiojo plano
parengimas. Taip pat atliktas turto inventorizavimas, teisinė registracija, rengti dokumentai turto
privatizavimui.
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Modernizuojant inžinerinio aprūpinimo sistemą, vykdyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Paobelyje, Surviliškyje, miesto Skongalio g., Pergalės akligatvyje, nuotekų tinklų plėtra vykdyta
Nociūnuose, miesto Liepų al., įrengta vandens gerinimo stotis Truskavos miestelyje, remontuotos
gyvenviečių lietaus kanalizacijos-drenažų sistemos.
Modernizuojant apšvietimo sistemą, seniūnijose vykdyta apšvietimo tinklų priežiūra ir
remontas, rekonstruoti/išplėsti Keleriškių k., Aristavos k., Krakių miestelio, Kalnaberžės k.,
Volučių k., Meironiškių k. gatvių apšvietimo tinklai.
Gerinant vietinės reikšmės kelių, gatvių būklę, užbaigta Babėnų kvartalo Draugystės,
Ateities, Kosmonautų, Jubiliejaus gatvių bei Ąžuolų sk. rekonstrukcija, rekonstruotas Vikaičių k.
Serbentynės g. akligatvis, baigti Pelėdnagių k. Ateities gatvės rekonstrukcijos darbai, išasfaltuota
Surviliškio mstl. Gojaus g., Pašėtės k. Joniškių g., Kalnaberžės k. Šermukšnių g. dalis, Langakių k.
Tvenkinio g. dalis, suremontuota Vilainių k. Tuopų g. dalis, asfaltuota miesto Šviesos g. dalis,
rekonstruotos miesto Alyvų ir Putinų gatvės, tęsti Skaistgirių k. Sakuonos g. rekonstrukcijos
darbai, pradėti Vainotiškių k. Lakštingalų g. kapitalinio remonto darbai, pradėta rekonstruoti Rukų
k. Ežero g., Saviečių k. Liepų g., Truskavos mstl. Truskavos a.
Taip pat miesto ir kaimiškose seniūnijose atlikti gatvių priežiūros remonto darbai, vykdyta
miesto gatvių priežiūra žiemą, atliktos objektų techninės priežiūros, projektų ekspertizės, gatvių
inventorizacijos, laboratorinių kokybės bandymų paslaugos. Eismo saugumui gerinti rajono
seniūnijose pastatyti informaciniai ir kiti kelio ženklai, atliktas horizontalus gatvių ženklinimas,
remontuotas šviesoforinės signalizacijos įrenginys, pastatyti plieniniai kelio apsauginiai atitvarai ir
kt. Remontuotos biudžetinių įstaigų kiemų dangos.
Modernizuoti gyvenamąjį fondą, remontuoti neprivatizuoti butai, bendrabučiai, vykdyta
biudžetinių įstaigų stogų remonto programa, remontuoti daugiabučių namų kiemai, skirta lėšų
daugiabučių namų bendrijoms.

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.
Programos priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos
būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybės institucijoms bei naudoti ją grindžiant,
planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdant programą siekta plėtoti atliekų
tvarkymo ir rūšiavimo sistemą, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą
ir priežiūrą.
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 – 2 111 011 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 236 547 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 2 116 001 Eur
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Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-08-01

R-08-01-01
R-08-02-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

2015 m.
planas

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

2015 m.
faktas
16

89
15,9

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 12 priemonių, kurios visos buvo
įgyvendintos (arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Įgyvendinti Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansuojamas
priemones.
Vykdant Aplinkos apsaugos specialiąją programą buvo įgyvendinamos aplinkos kokybės
gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros,
želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, viešuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos
klausimais priemonės.
Didžioji lėšų dalis, įgyvendinant Aplinkos specialiąją programą, buvo skirta aplinkos kokybės
gerinimo ir apsaugos priemonėms vykdyti – 2015 m. 5 seniūnijose cheminiais preparatais purkšti
Sosnovskio barščių plotai, įrengtos gerinimo stotys Bokštų k. ir Truskavos k., įrengti (išplėsti)
nuotekų ir vandentiekio tinklai Tiskūnų k. Miškų g., Josvainių seniūnijos Vainikų k. (nuotekų
tinklai), parengtas Juodkaimių k. Pievų g. geriamojo vandens ir buitinių nuotekų tinklų išplėtimo
techninis projektas, koofinansuoti (5 proc.) projekto „Apleistų (bešeimininkių) pastatų likvidavimas
ir jų teritorijų sutvarkymas“ darbai.
Įgyvendinant aplinkos monitoringo, prevencines, aplinkos atkūrimo priemones vykdytas
aplinkos oro, paviršinio vandens, paviršinio vandens (gyvulininkystės kompleksų nuotekų),
aplinkos triukšmo monitoringas, atlikti amoniako koncentracijos aplinkos ore tyrimai pasyvių
sorbentų būdu Josvainių seniūnijoje, išvalyti ir sutvarkyti Aristavos ir Kraujupio upelio tvenkiniai
Vilainių seniūnijoje, Savivaldybės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai nupirktos siurbimo žarnos
autonominei siurblinei potvynių padariniams šalinti.
2015 m. parengta Kėdainių rajono savivaldybės 2015–2018 m. aplinkosauginio švietimo
programa, dalyvauta medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškams,
vandenų telkiniams ir hidrotechnikos įrenginiams įvertinti komisijos veikloje.
Finansuotos medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonės. Lėšos skirtos
želdiniams apdoroti repelentais, želdiniams aptverti tinklu, taip pat lėšos skirtos ūkinių gyvūnų
savininkams už vilkų gyvūnams padarytą žalą.
Siekiant kontroliuoti aplinkos taršą ir užterštumą finansuojama oro kokybės stebėjimo
sistemos „Daos Sanoa“ priežiūra Vilainių seniūnijoje. Gerinant visuomenės informavimą ir
aplinkosauginį švietimą, organizuoti Europos judriosios savaitės renginiai, pasaulinės žemės dienos
renginiai. 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“.
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.
2015 m. pareiškėjų dėl želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo bei genėjimo
darbų kreipėsi kiek daugiau nei 2014 m.
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2015 m. gauti 232 prašymai dėl medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo
atvejų, šių darbų vykdymo, išduoti 202 leidimai saugotinų medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam
pašalinimui, genėjimui.
02 tikslas. Kurti švarią ir subalansuotą gyvenamąją aplinką
Siekdamos švarios aplinkos seniūnijose bei saugoti ir nuolat gerinti aplinkos kokybę,
seniūnijos vykdė bendro naudojimo teritorijų priežiūrą – šienavo žaliuosius plotus, tvarkė
gyvenvietes, prižiūrėjo kapinių teritorijas ir pan.
2015 m. UAB „Skongalis“ surinko ir sutvarkė 15 891,16 tonų komunalinių atliekų, t. y.
222,27 t mažiau nei 2014 m. (16 113,43 t). Bendrą komunalinių atliekų kiekį sumažino ne tik
mažėjantis rajono gyventojų skaičius, bet ir sėkmingai vykdytas antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų
rūšiavimas.
2015 m. gyventojams išdalinta 600 vnt. konteinerių, skirtų namudiniam kompostavimui. Į
bendrą komunalinių atliekų srautą 2015 m. pateko 611,28 tonų pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų,
t. y. 23 proc. mažiau nei 2014 m. (796,27 t). Tai rodo, kad savivaldybės gyventojams sudarytos
pakankamos sąlygos komunalines atliekas rūšiuoti susidarymo vietoje arba pristatyti jas į specialias
surinkimo vietas.
2015 m. atlikti 3 planiniai patikrinimai, kurių metu buvo tikrinama komunalinių atliekų
tvarkymo paslaugos kokybė Kėdainių mieste, Truskavos seniūnijoje ir Pelėdnagių seniūnijoje
esančiuose Pašilių soduose.
2015 m. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis rengti ir įgyvendinti
bendri visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais
projektai – „Mes rūšiuojam“, „Atliekos – vertinga žaliava, nešvaistyk!“, akcija „Darom 2015“.
Įgyvendinus ES finansuojamo projekto „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir jų teritorijų
sutvarkymas“ (V) etapą, nugriauta 17 objektų Krakių ir Surviliškio seniūnijose, sutvarkyta teritorija.

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 – 547 527 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 515 524 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 513 200 Eur
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Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-09-01
E-09-02

R-09-01-01
R-09-02-01
R-09-02–-2

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas

Registruotų ūkininkų ūkių skaičius (iš viso)
Lėšų dalis, tenkanti melioracijos statinių remontui nuo
lėšų, skirtų valstybinėms (savivaldybėms perduotoms)
funkcijoms vykdyti, proc.
Priimtų ūkininkų paraiškų skaičius
Atlikta drenažo remonto darbų, ha
Rekonstruojamų griovių ilgis, km

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

2450
67

2 506
64,8

2710
21
45

2530
27
31,8

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 8 priemonės, iš kurių visos įgyvendintos (arba
įgyvendinamos).
01 tikslas. Kurti konkurencingą žemės ūkį
2015 m. rajone buvo 3 500 aktyvių žemės ūkio ir kaimo valdų, įregistruoti ir veikiantys
2 506 ūkininkų ūkiai, iš jų ūkininkų iki 40 metų amžiaus − 447 ūkiai. Įregistruota buvo 115 ūkių,
išregistruota – 64. Lyginant 2014 ir 2015 m. pastebėta, kad rajone įregistruotų ūkininkų ūkių bei
ūkininkų ūkių iki 40 metų amžiaus skaičius didėjo. Didėjimą sąlygojo Lietuvos kaimo plėtros
2014−2020 metų programų laikotarpis. Paminėtina, kad dalis rajono ūkininkų savo ūkius
įregistravo, siekdami dalyvauti KPP priemonėje ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ir pagal šią
priemonę gauti paramą.
2015 m. priimta 2 530 paraiškų, t. y. apie 5 proc. mažiau nei 2014 m., deklaravusių žemės
ūkio subjektų skaičius mažėjo taip pat apie 5 proc. Priimtų paraiškų skaičiaus mažėjimą lėmė ūkių
stambėjimas, todėl ir vidutinis vieno ūkio dydis 2015 m. padidėjo iki 32,24 ha (2014 m. buvo
beveik 30,0 ha). Bendras deklaruotas pasėlių plotas 2015 m. sudarė 103,7 tūkst. ha.
Didžiausius deklaruotus plotus rajone sudarė vasariniai ir žieminiai kviečiai, žieminiai
rapsai, vasariniai miežiai, daugiametės ganyklos, pievos, cukriniai runkeliai.
2015 m. vidutinis kviečių derlingumas ūkininkų ūkiuose buvo apie 6,2 t/h, rapsų – 3,8 t/ha,
cukrinių runkelių – apie 50 t/ha.
2015 m. dėl patirtos medžiojųjų žvėrių padarytos žalos kreipėsi 47 subjektai, t. y. 38,2 proc.
daugiau nei 2014 m., o pateiktų prašymų skaičius padidėjo 1,7 proc. Devyni žemės ūkio subjektai
kreipėsi dėl vilkų padarytos žalos ūkiniams gyvūnams. Pastebėta, kad besikreipiančiųjų dėl patirtos
medžiojamųjų žvėrių padarytos žalos skaičius išaugo todėl, kad žemės ūkio subjektai, pastebėję
bent menkiausią medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, kreipėsi dėl nuostolių atlyginimo.
2015 m. rajone registruotos technikos skaičius – 7 006 vnt. Lėšų už technikos registravimą
ir jų apžiūras į rajono biudžetą surinkta per 22,5 tūkst. Eur.
02 tikslas. Pagerinti žemės kokybę
2015 m. melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbams buvo skirta 334,8 tūkst. Eur,
suremontuota drenažo sistemų 27 ha plote, 31,8 km magistralinių griovių, 6,1 km pylimų, 25
vandens pralaidos, įvykdyta Pagirių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių
rekonstrukcija 31,7 km drenažo linijų 128,9 ha plote, melioracijos asociacijos „Nivelyras“
melioracijos sistemų rekonstrukcija 20,4 km drenažo linijų 90,1 ha plote.
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10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA
Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, teikta
informacija, konsultacijos ir mokymo paslaugos bei praktinė pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėta įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie
kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, administruotas
savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas. UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ (toliau –
Kėdainių LEZ) atstovai vykdė rinkodarinę Kėdainių LEZ veiklą.
Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – Plėtoti konkurencingą
aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.
Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –
Kėdainių TVIC)
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 157 843 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 157 842 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 108 291 Eur

Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus kodas

E-10-01
E-10-02

R-10-01-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis, proc.
Įregistruotų Smulkiojo ir vidutinio verslo
įmonių skaičius per metus bei jo pokytis,
lyginant su praėjusiais metais, proc.
Verslo subjektų, kuriems suteikta informacinių
paslaugų, skaičius

2015 m.
planas

2015 m.
faktas

9

7,7

65 /
59 /
+3 proc. -17 proc.
1000

850

2015 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
2015 m. buvo vykdomos numatytos priemonės: skatinamas naujų verslo įmonių steigimas
(padėta įsteigti 31 naują įmonę), skleidžiama informacija ir kuriama konsultavimo informavimo
sistema, atnaujinama įstaigos duomenų bazė, interneto svetainė www.kedainiutvic.lt.
2015 m. Kėdainių TVIC darbuotojai atsakė į 850 paklausimų, suteikė 518 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 Smulkiojo verslo rėmimo komisijai ir ją pristatė Savivaldybės taryboje,
vykdė dokumentų priėmimą iš fizinių ir juridinių asmenų Savivaldybės paramai/subsidijai gauti,
tikrino verslo planus.
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2015 m. gruodžio 31 d. fonde buvo 144 165 Eur. Per 2015 m. į Fondą verslininkai ir
ūkininkai grąžino 83 645 Eur, lengvatinių paskolų smulkiojo verslo atstovams buvo išduota už 43
100 Eur ir padengta palūkanų, suteikus paskolą, už 686 Eur. Skirtų lengvatinių paskolų 3 metams
dydis – nuo 20 tūkst. Eur iki 23,5 tūkst. Eur. Suteiktos 2 paskolos UAB ,,Bistro viščiukai“ ir UAB
,,Kono pica“ . 3 verslo subjektams padengtos palūkanos, suteikus paskolą.
2015 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajone veikė 929 verslo įmonė, tai yra beveik 12,9 proc.
mažiau nei 2014 m. Per 2015 m. 152 individualios įmonės buvo likviduotos, o 135 individualioms
įmonėms likvidavimo procedūra dar tęsiasi (iš viso likviduojamos 139 įmonės, bankrutuojančios 3).
Kėdainių rajone veiklą vykdė 5 stambios verslo įmonės, kurios buvo didžiausios mūsų rajono
gyventojų darbdavės 2015 m. (jose dirbo 21,7 proc. visų dirbančiųjų).
Kėdainių rajone vidutinis mėnesinis darbuotojų bruto darbo užmokestis (be individualių
įmonių) 2015 m. gruodžio 31 d. siekė 760,01 Eur.
Per 2015 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruotos 59 smulkiojo ir vidutinio verslo
įmonės (17 proc. mažiau negu 2014 m. per tą patį laikotarpį), 30 uždarųjų akcinių bendrovių, 26
mažosios bendrijos, 3 individualiosios įmonės.
2015 m. gruodžio 31 d. Kėdainių rajono įmonėse dirbo 16 616 darbuotojai (iš jų privačiame
sektoriuje apie 79 proc.), o tai yra tik 2 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2014 m.
2015 m. gruodžio 31 d. individualią veiklą vykdė 1 089 fiziniai asmenys. Palyginti su 2014
m. tuo pačiu laikotarpiu, pagal individualios veiklos pažymą 2015 m. dirbo 2 proc. daugiau žmonių.
Įsigiję verslo liudijimą dirbo 851 asmenys.
Kėdainių LEZ su investuotojais yra pasirašę 2 sutartis ir 2 ketinimų protokolus. 2015 m.
Kėdainių LEZ atstovai dalyvavo parodose ir verslo misijose Izraelyje, Švedijoje, Norvegijoje,
Italijoje, Belgijoje, Liuksemburge ir Vokietijoje, kur susitiko su vietos pramonės ir verslo atstovais.
Taip pat 2015 m. Kėdainių LEZ atliko infrastruktūros gerinimo darbus, parengė geležinkelio
atšakos projektą, gatvių apšvietimo rekonstrukcijos, melioracijos sistemų rekonstravimo projektą,
atliko inžinerinius geodezinius tyrimus, su savivaldybės tarybos sutikimu keitė sklypų ribas.
Tiesioginės užsienio investicijos Kėdainių rajono savivaldybėje 2014 m. metų pabaigoje
Kėdainių rajono savivaldybės gyventojui – 5 408 Eur, t. y. 2,1 karto didesnės nei tenka vienam
gyventojui Kauno apskrityje (2 553 Eur). Kėdainių rajono savivaldybės tiesioginės užsienio
investicijos yra didesnės daugiau kaip 22 proc. ir už Lietuvos Respublikos vidurkį tiesiogines
investicijas 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
plėtojamos 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.
Programos koordinatorius – Bendrasis skyrius ir Apskaitos skyrius, programos įgyvendinimą
organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.
Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 6 119 717 Eur
Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 5 443 018 Eur
Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 5 782 424 Eur
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Efekto ir rezultato
vertinimo kriterijaus
kodas

E-11-01

E-11-02
R-11-01-01

R-11-03-01
R-11-04-01

Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas

2015 m.
planas

2015 m. faktas

Gyventojų,
palankiai
vertinančių
Savivaldybės
veiklą,
dalis,
proc.
(apklausa)
Gyventojų, palankiai vertinančių seniūnijų
veiklą, dalis, proc. (apklausa)
Valstybės
dotacijų, skirtų
vykdyti
valstybines (perduotas savivaldybėms)
funkcijas, įsisavinimas, proc.
Atnaujintos orgtechnikos, kompiuterinės
įrangos dalis, proc.
Kėdainių rajono nusikalstamų veikų,
įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc.

Ne mažiau
50

87,0 *

Ne mažiau
70
95

93,0 *

15

15

-2

98

-30
(2014 m.-1515;
2015 m.-1058)

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

2015 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 30 priemonių, iš kurių visos įgyvendintos
(arba įgyvendinamos).
01 tikslas. Garantuoti tinkamą Savivaldybės funkcijų atlikimą
Siekiant šio tikslo, 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 grąžinimo 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 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. Palaikyti rajono viešąją tvarką ir saugumą.
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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