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KULTŪROS SKYRIAUS PARENGTI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI
2015 m. Kultūros skyrius ir jo kuruojamos savivaldybės biudžetinės kultūros įstaigos vykdė
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros programą, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje
nuosekliai stengėsi įgyvendinti Lietuvos kultūros politikos gaires, kultūrinės srities programas,
Savivaldybės tarybos sprendimus bei administracijos direktoriaus įsakymus. Stiprino kultūros ir
meno potencialą, kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, skatino nacionalinės kultūros atvirumą, inicijavo
sąlygų gerinimą rajono bendruomenės kultūrinei veiklai bei kultūros paslaugų pasiūlai.
2015 m. Kultūros skyrius parengė:
10 - Savivaldybės tarybos sprendimų projektų.
1 - Savivaldybės mero potvarkio projektą;
9 - Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
RAJONO KULTŪROS ĮVERTINIMAS IR LIETUVOS ATSTOVAVIMAS
TARPTAUTINIUOSE FESTIVALIUOSE
2015 m. spalio 23 d. Vilniuje, kongresų ir parodų centre „Litexpo“ Lietuvos savivaldybių
asociacijos surengtoje dešimtoje iškilmingoje laureatų apdovanojimų ceremonijoje paskelbtos
labiausiai pasižymėjusios savivaldybės – „Auksinės krivūlės“ laureatai. Tarp garbingų laureatų
pirmą kartą nuskambėjo Šiaulių rajono vardas. Šiaulių rajono savivaldybė buvo įvertinta kaip
„Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“. Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, priimdamas „Auksinę
krivūlę“, pabrėžė, kad „nuoširdžiai dirbantys ir kuriantys žmonės yra mūsų rajono
pasididžiavimas“. Šis aukštas Šiaulių rajono įvertinimas kultūros srityje yra didžiulis įpareigojimas
dar gražiau ir darniau dirbti, garsinant Šiaulių rajoną.
LR Žemės ūkio ministerijos Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras nominuotas, kaip
sėkmingiausiai dirbantis ir geriausias šalies Tradicinių amatų centras. Amatų meistrai Regina ir
Vytautas Mataičiai nominuoti, kaip sėkmingiausiai dirbantys amatų meistrai Lietuvoje. Jiems
įteiktos premijos.

„Auksinės krivulės“ įteikimas.
LR Kultūros ministras Šarūnas Birutis ir
Šiaulių r. meras Antanas Bezaras

Lietuvoje sėkmingiausiai dirbančio ir geriausio 2015 m. Amatų centro
premijos įteikimas. LR Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Etninės
kultūros ir tradicinių amatų centro kolektyvas, Zita Kelmickaitė

Kultūros skyriui koordinuojant, meno mėgėjų kolektyvų pasiekimai konkursuose:
1. Kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Melodija“ (vad. Daina Kavaliauskienė),
respublikiniame kamerinių ir vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Šventosios gaida“,
skirtame Prano Sližio 100-osioms gimimo metinėms, laimėta I vieta lygių balsų kategorijoje.
2. Kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Melodija“ V tarptautiniame chorų
festivalyje-konkurse „Šiauliai Cantat 2015″ I ture pelnytas aukso diplomas bei įteiktas specialus

prizas „Už meistrišką šiuolaikinio lietuvių kompozitoriaus kūrinio atlikimą“, o II ture komisijos
narių vertinimu „Melodijai“ įteiktas Aukso medalis.
3. Kultūros centro jaunimo choras ,,Melomanai“ (vadovės Jovita Bražukienė ir Nerilė
Bernotienė) Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimuose (ŠAMA) nominuotas kaip geriausias
Šiaulių rajono muzikos kolektyvas.
4. Kultūros centro Raudėnų filialo ir Raudėnų mokyklos folkloro ansamblio „Gerviki“
pasakotoja Karolina Lubytė (vadovė Jovita Lubienė), tapo 2015 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių –
liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso TRAMTATULIS respublikinio turo laureate.
5. 10-ojoje Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ laureato diplomas įteiktas
Kultūros centro Kuršėnų teatrui „Mozaika“ (režisierius Petras Valskys). Už ryškiausią nacionalinės
dramaturgijos interpretaciją spektaklyje pagal Šatrijos Raganos apysaką „Sename dvare“,
kolektyvui įteikta statulėlė „Tegyvuoja teatras“. Teatro „Mozaika“ aktorė Nida Lukaitė apdovanota
forumo „Kultūros eksperimentai“ Kazimieros Kymantaitės vardo diplomu.
6. Bazilionų mėgėjų teatro režisierei Birutei Sinkevičienei skirta nominacija „Ryškiausia
sezono scenografija“ ir diplomas už G. M. Martinez De Sierra spektaklį „Lopšinė vienuolyne“.
7. Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių konkurse-festivalyje „Suk, suk
ratelį“ laureatų vardus pelnė Kultūros centro pagyvenusiųjų šokių grupė „Diemedis“ (vad. Egidija
Šėgždaitė) ir Ginkūnų filialo pagyvenusiųjų šokių grupė „Dobilas“ (vad. Vanda Verkulienė).
8. Kultūros centro Tradicinių styginių instrumentų grupė ir vadovas Raimondas Sinkevičius
bei liaudiškų šokių grupė „Diemedis“ ir vadovė Egidija Šėgždaitė už ilgametį darbą ir pasiektus
rezultatus įvertinti „AUKSO PAUKŠTĖS“ nominacijomis.
Kultūros skyriui koordinuojant, meno mėgėjų kolektyvai atstovavo Šiaulių rajoną
tarptautiniuose festivaliuose, šventėse:
1. Kultūros centro vaikų liaudiškų šokių studija „Diemedėlis“ (vad. Loreta Lideikienė)
dalyvavo Tarptautiniame folkloro festivalyje Makedonijoje.
2. Mėgėjų teatras „Mozaika“ dalyvavo Lietuvos XXVII –joje klojimo teatrų krivūlėje
Punske (Lenkija).
3. Vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“ jau aštuntą kartą dalyvavo Tarptautiniame folkloro
festivalyje Port-sur-Saone Prancūzijoje.
4. Mišrus choras „Gija“ (vad. Tatjana Kot) atstovavo Šiaulių rajoną VIII –ajame Šiaurės –
Baltijos šalių chorų festivalyje Rygoje (Latvija).
5. Moterų vokalinis ansamblis „Melodija“ (vad. Daina Kavaliauskienė) ir pagyvenusiųjų
liaudiškų šokių grupė „Diemedis“ dalyvavo jubiliejinėje Kuldygos miesto šventėje (Latvija).
6. Ginkūnų filialo pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Dobilas“ ir moterų vokalinis
ansamblis „Rasa“ dalyvavo Tarptautiniame festivalyje Italijoje.
7. Gilaičių filialo šiuolaikinių šokių grupė „Saulė“ dalyvavo tarptautiniame festivalyjekonkurse Minske (Baltarusija), koncertavo Tatruose (pagal Lietuvos ir Lenkijos kultūrinių mainų
programą).
8. Gilaičių filialo suaugusiųjų šokių grupė „Pašėlusios kojotės“ koncertavo Tatruose (pagal
Lietuvos ir Lenkijos kultūrinių mainų programą).
SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS
Įgyvendinant kultūros ir meno premijų programą, siekiama skatinti Lietuvos ir Šiaulių
rajono menininkų – rašytojų, poetų kūrybą, tautodailininkų ir kraštotyrininkų veiklą bei rajono
moksleivių kūrybiškumą. Šiaulių rajono savivaldybė yra įsteigusi 9 kultūros ir meno premijas. 2015
m. įteiktos 8 premijos :
1. 39-oji respublikinė Zigmo Gėlės premija įteikta poetei vilnietei Jurgitai Jasponytei už
geriausią metų poezijos debiutą, knygą „Šaltupė“.

2. 26-oji respublikinė Lauryno Ivinskio premija įteikta Šiaulių rajono savivaldybės etninės
kultūros ir tradicinių amatų centrui už geriausiai parengtą 2015 metų kalendorių.
3. 6-oji respublikinė Augustino Griciaus vardo premija įteikta rašytojai Agnei Žagrakalytei
už pirmąją prozos knygą „Eigulio duktė: byla F 117“.
4. Pirmąja rajono Metų kultūros darbuotoja išrinkta Rasa Zelbienė, Kultūros centro
Meškuičių filialo meno vadovė.
5. 14-ąja Metų kraštotyrininke išrinkta Gruzdžių krašto šviesuolė Lionė Gulbinaitė,
Gruzdžių žemės ūkio mokykloje įkūrusi muziejų, surinkusi daug medžiagos apie Veterinarijos
technikumo pokario laidų absolventus, parengusi daug įdomių kraštotyros darbų. Geriausiu
jaunuoju Metų kraštotyrininku tapo Bazilionų mokyklos mokinys Dominykas Baranauskis.
6. Poeto Stasio Anglickio premijos jauniesiems rajono poetams skirtos Urtei Kiriliauskaitei,
Kuršėnų Pavenčių mokyklos 6a klasės mokinei, Aistei Klinauskaitei, Kuršėnų Stasio Anglickio
mokyklos 8b klasės mokinei, Dovydui Žilinskui, Gruzdžių gimnazijos 5 klasės mokiniui, Redai
Felinskytei, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 4G klasės mokinei, Kornelijai Kriaučelytei,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 3Gd klasės mokinei, Žanetai Sederavičiūtei, Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazijos 4Ga klasės mokinei.
7. 10-oji Rajoninę Vytauto Vitkausko premija jauniesiems rajono filologams skirta
Dominykai Juodpalytei ir Gabrielei Rusteikytei - Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 2Gа klasės
mokinėms, mokytoja metodininkė Vita Šventickienė, Lukui Petrauskui - Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos 3Ga klasės mokiniui, mokytoja metodininkė Raimonda Rumbinaitė, Linui Žalandauskui
- Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos 3Gc klasės mokiniui, mokytoja metodininkė Asta Mazūraitė
8. 13-oji rajoninė Metų tautodailininko premija skirta tekstilininkei Rasai Daukšienei.

Z. Gėlės premijos laureatė Jurgita Jasponytė

Savivaldybės atstovai

su Metų kraštotyrininko premijos

laureatais

ŠIAULIŲ RAJONO VISUOMENINĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLA
2015m. Šiaulių rajono Tarybos sprendimu
patvirtinta naujos sudėties visuomeninė kultūros
taryba.
1. 2016 m. birželio 25 d., liepos 29 d., gruodžio
15 d. surengti visuomeninės kultūros tarybos
posėdžiai, kurių metu aptarti Šiaulių rajone
vykę kultūros renginiai, šventės, leidybinė
veikla.

2014 m. dalinai finansuotų leidinių pristatymas Kultūros centre Kuršėnuose

2. Vasario 6 d. organizuotas 2014 m. dalinai finansuotų leidinių iš Kultūros rėmimo
programos pristatymas visuomenei.

3. Visuomeninės kultūros tarybos iniciatyva buvo atnaujintas Šiaulių rajono leidybos
finansavimo tvarkos aprašas.
4. Svarstytos pretendentų pateiktos paraiškos dėl dalinio finansavimo iš Šiaulių rajono
savivaldybės Leidybos rėmimo programos. Daliniam leidinių finansavimui skirtos lėšos 5
leidiniams už 2 900 €. Šiaulių rajono savivaldybė dalinę finansinę paramą skyrė leidiniams Istorijos ir kultūros leidiniui „Padubysio kronikos“, Petro Rakštiko knygai „Pavenčio akimirkų
mailius“, Vytauto Kirkučio knygai „Gimtųjų žodžių apžavėtas“, Jono Kiriliausko knygai „Kuršėnų
bibliotekos istorija: žmonės, laikas“, Justinos Jocaitės miniatiūrų ir apsakymų knygai „Nebijok būti
žmogumi“.
2016 m. planuojame vykdyti tradicines VKT veiklas bei ieškoti inovatyvių formų, tęsti
gerąsias darbo tradicijas – vasario 5 d. organizuoti 2015 m. dalinai finansuotų leidinių pristatymo
koncertą.
ETNINĖS KULTŪROS KOORDINAVIMAS
Kultūros skyriui koordinuojant yra vykdoma Etninės kultūros programa. Šios programos
tikslas - visapusiška rajono savivaldybės teritorijoje esančių šiaurės vakarų Aukštaitijos ir pietų
Žemaitijos etnografinių regionų etninės kultūros globa ir plėtra. Programos uždaviniuose yra
akcentuojamas šių regionų savitumas ir savimonė bei bendrasis etninės kultūros tapatumas.
Programos vykdymui tikslinės lėšos nėra skiriamos. 2015 m. priemonės buvo
įgyvendinamos iš kultūros įstaigų biudžetų ir programinio bei projektinio finansavimo.
1 lentelė. 2015 m. lėšos skirtos etninės kultūros vystymui
Eil.
Pagrindinių priemonių pavadinimai
Asignavimai (€)
Nr.
2015 m.
1.
Lėšos skirtos iš Kultūros centro biudžeto, savivaldybės
10 960
programinio bei projektinio finansavimo
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros programos vykdymui
Savivaldybė skyrė 10 960 €:
1. Kultūros projektų daliniam finansavimui 2 400 € (Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
centro projektui „XV Jurginės Raudėnuose“ 400 €, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir
tradicinių amatų centro projektams „Teorinių – praktinių seminarų ciklas „Kuršėnų krašto
keramika“ 300 € ir „Tautodailininkų, jaunimo ir vaikų etnokultūros stovykla „Koks kraštas – toks ir
raštas“ iš Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo programos 800 € bei Savivaldybės 300 €, Šiaulių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Aisiu į kalną“: Šiaulių krašto liaudies dainų
pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys 600 €);
2. Savivaldybės Kultūros ir meno premijos skirtos etninės kultūros puoselėtojams 840 €
(respublikinė – L. Ivinskio, rajoninės – Metų kraštotyrininko, Metų tautodailininko);
3. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro etnokultūrinių renginių ir kalendorinių
švenčių renginiams 3 720 € t. y. 17,47 % Kultūros centro 2015 m. kultūros renginių organizavimo
veiklai skirtas finansavimas;
4. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro tautinio kostiumo įsigijimui 3 700 €;
5. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro folkloro kolektyvui muzikos instrumentų
įsigijimui 300 €.
2015 metus LR Seimas paskelbti Etnografinių regionų metais. Minint šiuos metus buvo
akcentuojamas regioninio, istorinio ir kultūrinio paveldo savitumo išsaugojimas. Šiaulių rajono
Etnografinių regionų metams skirtų projektų ir priemonių plane įvairias veiklas numatė visos rajono
kultūros įstaigos bei bibliotekos. Atkreiptas dėmesys į Lietuvos regionų bei Šiaulių rajono istorinius
ir tradicinės kultūros savitumus, supažindinta su regionų ir Šiaulių rajono tradicinės kultūros
palikimu, savastimi, jos išsaugojimo galimybėmis. Pristatyta tautosaka, dainuojamasis ir muzikinis
folkloras, tradicinis amatas, kulinarinis paveldas, tautinis kostiumas, tradicinė architektūra, liaudies

medicina, šeimos bei kalendorinių švenčių papročiai. Taip pat buvo kalbama apie tradicinės
kultūros bei papročių pritaikymą šiuolaikinėje gyvensenoje. Kraštotyrininkai savo darbuose
atspindėjo istorinę atmintį.
KRAŠTOTYRA
Lapkričio 12 d. vyko Šiaulių rajono kraštotyros
konferencija „Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir
tradicijos“. Jos metu veikė kraštotyros darbų paroda. Jai
pristatyti 75 darbai, iš jų 18 spaudinių(t.sk. – 3 garso
diskai(CD) ir 57 nepublikuoti darbai. Parengtas šių
darbų katalogas.
Šiaulių rajono kraštotyros konferencija
„Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos“.Kraštotyros darbų paroda.

Jau dvylika metų Vilniuje veikia Kuršėniškių klubas. Rašytojų sąjungoje surengta kuršėniškių
sueiga, skirta vieno iškiliausių Lietuvos kalbininkų, profesoriaus Vytauto Vitkausko 80-osioms
gimimo metinėms. Pristatydamas savo naujausią knygą „Gimtųjų žodžių apžavėtas, rašytojas
Vytautas Kirkutis kalbėjo apie kalbininko pasišventimą šiam darbui. V. Vitkausko gyvenimas, pasak
autoriaus: „įžadai gimtajam žodžiui, kurie nesukrovė turtų, pasiglemžė visą gyvenimą, pasisavino
visą laiką, jėgas ir energiją. Bet ir teikė džiaugsmą, gyvenimo prasmę, savo vertės suvokimą, o gal
ir laimę“. Sueigos metu pristatytos naujausios per pastaruosius dvejus metus kuršėniškių išleistos
knygos.
PROJEKTINIS FINANSAVIMAS

Projektas „Pėdos“, maestro Mikalojaus Noviko dainų koncertas

Inicijuojant Kultūros skyriui, 2015
metais dalinį finansavimą gavo 12 parengtų
projektų Iš viso - 50 930 eurų. Kultūros centro 3
projektai – 9 200 €. Etninės kultūros ir tradicinių
amatų centro 2 projektai – 4 400 € ir Viešosios
bibliotekos parengti 7 projektai – 37 330 €.
2016 metams į Lietuvos kultūros tarybą
dėl dalinio finansavimo rajono kultūros įstaigos
pateikė 11 projektų. Kultūros centras paramai
pateikė 5 projektų paraiškas, Etninės kultūros ir
tradicinių amatų centras - 2 paraiškas, Viešoji
biblioteka – 4 paraiškas. Bendra prašoma suma
yra 92 795 EUR.

MĖGĖJŲ MENAS
2015 metais meno mėgėjų veikloje, kaip ir kasmet, didelis dėmesys buvo skiriamas žanrinei
veiklai. Surengti tradiciniai rajoniniai festivaliai, regioniniai renginiai, konkursiniai - festivaliai,
kuriuose dalyvavo vokalinės muzikos, choreografijos, folkloro, liaudiškos muzikos, teatrų
kolektyvai ir pavieniai atlikėjai, kviestiniai svečiai. Ši veikla sistemingai vystoma ir toliau, skatina
siekti gerių meninių rezultatų, ruošiantis konkursams, tarptautiniams festivaliams, regioninėms ir
respublikinėms Dainų šventėms.

2015 m. Kultūros skyriaus vyriausieji specialistai kuruoja ir koordinuoja 22 choreografinių
kolektyvų, 34 vokalinių kolektyvų, 14 folkloro grupių, 12 liaudiškos muzikos kapelų, 14 teatrinių
kolektyvų veiklą ir žanrines rajono šventes bei kolektyvų veiklos apžiūras. 2015 m. skyriaus
specialistų inicijuotos ir koordinuotos 2 folkloro, 3 muzikinių, 2 choreografinių, 4 teatro kolektyvų
rajoninės šventės-apžiūros. 2015 metais kultūros skyriaus vyriausieji specialistai Lietuvos kultūros
tarybai parengė, teikė paraiškas ir koordinavo keturis projektus, kuriems buvo skirtas 9 000 €
dalinis finansavimas.

Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių
konkursas-festivalis „Suk, suk rateli“

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Vaikų ir jaunimo
teatro „Ikaras“ 30-mečio šventė „Vaikai – mūsų sparnai“

KOORDINUOJAMŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA
2015 metais Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre ir filialuose dirbo 108 darbuotojai
kuriems buvo skirti 80,5 etato. Iš jų 72 kultūros ir meno darbuotojai, kuriems buvo skirti 53 etatai.
Kultūros įstaigose kūrybinę veiklą vystė 122 meno kolektyvai, studijos, būreliai ir klubai, kuriuos
lankė 1401 dalyviai. Iš jų filialuose dirbo 101 kolektyvas su 985 dalyviais ir rajono Kultūros centre
21 meno mėgėjų kolektyvas, kuriuos lankė 416 dalyvių. Vaikai ir jaunimas lankė 39 kolektyvus,
kuriuose savo meninius gabumus ugdė 561 vaikai ar jaunuoliai.
2015 m. rajone surengta 1050 renginių, iš jų 842 – RKC filialuose. Tai valstybinės šventės ir
atmintinos datos, etnokultūriniai ir profesionalaus meno sklaidos renginiai, parodos, edukaciniai
renginiai, tradicinės rajono, regiono ir respublikinės šventės ir festivaliai, meno mėgėjų koncertai
vietoje ir išvykose, renginiai jaunimui ir kiti sociokultūriniai renginiai.
Kultūros centras papildomų lėšų surinko 29 390,75 €: iš Neformalaus vaikų švietimo
programos 11 249,28 € (parengė 18 programų, finansuota 16 programų), už teikiamas paslaugas
surinkta 5 993,44 € (RKC 4 365,84 €, filialai 1 627,60 €), iš privačių rėmėjų renginiams gauta 2
948,03 €.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – Bibliotekoje) dirbo 54
darbuotojai, jiems skirti 44 etatai. Iš jų 45 bibliotekininkai (be techninio personalo).
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai aptarnavo 17,7 proc. (2014
m. – 18 proc.) rajono gyventojų. Bibliotekos filialuose ataskaitiniais metais užregistruoti 7 395
vartotojai, iš jų 1361 (18,4 proc.) naujai registruotų vartototojų. Daug dėmesio buvo skiriama
senyvo amžiaus ir neįgalių gyventojų aptarnavimui. Bibliotekininkės ir jiems talkinantys 86
savanoriai/knygnešiai namuose lankė to pageidaujančius gyventojus ir jiems nunešė 3 921 leidinį.
Bibliotekos vartotojų skaičiaus pokyčiai pateikti 1 pav.

1 pav. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų pokytis per 2011 – 2015
m.
Pagrindinės priežastys, kurios darė įtaką bibliotekos vartotojų mažėjimui:
1. neigiami demografiniai pokyčiai: mažėjantis gyventojų skaičius (per penkmetį sumažėjo 5 272 gyventojais, t. y. 11,2 proc.), spartus kaimo gyventojų senėjimas;
2. realus gyventojų skaičius filialų mikrorajonuose neatitinka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų.
3. nepakankamas finansavimas laikraščiams ir žurnalams – itin siauras periodinių
leidinių asortimentas (Savivaldybės skiriamų lėšų užteko užprenumeruoti tik po 1 laikraštį ir 1
žurnalą visiems kaimo fililams);
4. daugiau nei pusė (56 proc.) bibliotekos filialų dirbą nepilną darbo dieną;
2015 m. viešosios bibliotekos filialuose apsilankė 61 723 (2014 m. – 62 620) lankytojų.
Neženkliai sumažėjo lankomumo rodiklis. Vidutiniškai vienas vartotojas per metus bibliotekoje
apsilankė 8,4 kartų, (2014 m. – 8,5).
Skaitytojai per metus pasinaudojo 134 436 filialuose saugomais dokumentais. Vidutiniškai
vienas Bibliotekos vartotojas per metus perskaitė 18,2 dokumentų. Labiausiai skaitomi periodiniai
leidiniai, jų išduotis sudarė net 38,4 proc. nuo visų Bibliotekos dokumentų.
Bibliotekos dokumentų fondas yra jos funkcionavimo pagrindas ir visuomenės informacijos
poreikių tenkinimo šaltinis. 2015 m. Bibliotekos filialai pasipildė 7 925 (+554) fiz. vnt., lyginanat
su 2014 m., naujų dokumentų. Šalia tradicinių spaudinių (knygų ir serialinių leidinių) įsigyta 69 fiz.
vnt. elektroninių, garsinių, regimųjų dokumentų. Šios grupės dokumentų fonduose yra 792 fiz. vnt.
28 304 € – Kultūros ministerijos lėšos knygų įsigijimui, parama – 8 634,49 €, savivaldybė
periodikos prenumeratai skyrė 3 765,06 €. Užprenumeruoti 9 pavadinimų leidiniai (2 pavadinimų
laikraščiai ir 7 pavadinimų žurnalai). Šių lėšų nepakanka, kad būtų patenkinti bibliotekos lankytojų
poreikiai.
Ataskaitiniais metais paramos (paramos ir dovanojimo būdu) gauta 1 659 fiz. vnt. už
4 750,63 €. Daugiausiai paramos suteikė: Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“ – 661 fiz.
vnt. už 299,07 €, 139 fiz. vnt. įvairių autorių knygų perdavė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio
viešoji biblioteka už 525,14 €, leidykla „Tyto Alba“ – 182 fiz. vnt. už 311,32 €, leidykla
„Eugrimas“ – 51 fiz. vnt. už 147,12 €.
Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro veikla 2015 m. buvo ypač aktyviai vystoma. Čia
pastoviai vyksta edukaciniai užsiėmimai: keramikos-žiedimo, lipdymo, kiaušinių marginimo, juostų
audimo, vilnos vėlimo bei karpymo iš popieriaus, Adventinių vainikų pynimo. 2015 m. Amatų
centre pravesti 122 edukaciniai užsiėmimai. 2015 m., surengtos 9 parodos, kaip metinė Šiaulių
rajono tautodailininkų paroda, akmentašio Jono Vaicekausko, Rasos ir Gintaro Daukšų kūrybinių
darbų ir kitos parodos, 3 parodos Šiaulių regione, dalyvauta respublikinėse parodose Telšiuose,
Kelmėje, Šiauliuose. Rajone turime 15 tradicinių amatininkų, kurių gaminiai sertifikuoti tautinio
paveldo produktams. 2015 m. parengtos dvi Tautinio paveldo produkto bylos. Tradicinėmis
amatininkėmis primažintos Gema Vileikienė (sertifikuoti figūriniai sausainiai – grybukai) ir
Virgilija Silvestra Šufinskienė (sertifikuoti keramikos dirbiniai).
Sunku suminėti gražius darbus už kurių slypi didžiulis kultūros ir bibliotekų darbuotojų
triūsas bei kultūros įstaigų vadovų atsakingas požiūris į darbą ir kolektyvą.

Šalia gražių pavyzdžių turime ir spręstinų klausimų, problemų. Tai kultūros pastatų
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas. Reikia įsteigti
Savivaldybės muziejus jungiančią biudžetinę įstaigą ir suteikti jai muziejaus statusą. Pagal
Savivaldybės finansines galimybes, būtina atlikti Kultūros centro ir jo filialų kultūros ir meno
darbuotojų atestaciją.

Kultūros skyriaus vedėjas

Tomas Vaitkus

