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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2004 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba) veiklos reglamentu ir patvirtintu
Tarybos darbo planu, teikiu 2004 m. veikos ataskaitą Savivaldybės tarybai.
Rajono žmonių išrinkta Savivaldybės taryba turi dirbti žmonių labui ir priimti tokius
sprendimus, kurie tenkintų bendruomenės interesus. Jums pateikiama ataskaita, kuri aprėpia
pagrindinę Savivaldybės tarybos ir mero veiklą.
2004 metais įvyko 8 rajono savivaldybės tarybos posėdžiai, kurių metu nagrinėta 285
klausimai ir priimti 275 sprendimai, (2003 m. — 273; 2002 m. — 143), protokoliškai svarstyti 5
klausimai, išklausytos Etikos ir procedūros komisijos rekomendacijos dėl žiniatinklio etikos normų
laikymosi ir naudojimosi mobiliaisiais telefonais posėdžių metu.
Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė 7 Tarybos nariai. Pagal Lietuvos Respublikos
Konstitucinio teismo 2004 m. vasario 13 d. sprendimą dėl 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimo
išaiškinimo, kad savivaldybių įstaigų, įmonių vadovai ar jų pareigūnai yra atskaitingi savivaldybių
taryboms už savo ar atitinkamų įstaigų, įmonių veiklą, tai jie tuo pat metu negali būti savivaldybių
tarybų nariai Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. 63 patenkinti
Savivaldybės tarybos narių raštiški prašymai atstatydinti ir pripažinti nutrūkusiais prieš terminą
Savivaldybės tarybos narių įgaliojimai išrinktų pagal Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų
sąjungos keltų kandidatų sąrašą Birutės Banienės, Zitos Bezarienės, Arvydo Kriliaus, Romos
Meinoriutės ir išrinkto pagal Lietuvos Krikščionių demokratų keltų kandidatų sąrašą Algimanto
Jono Glodenio. Vietoj jų Savivaldybės tarybos nariais tapo tų pačių sąrašų, pagal kuriuos buvo
išrinkti nebesantys tarybos nariai, pirmieji tarybos nario mandato negavę kandidatai: Algimantas
Augys, Vytautas Lamsodis, Dovilė Molytė, Marijona Vilčiauskienė (pagal Valstiečių ir Naujosios
demokratijos partijų sąjungos keltų kandidatų sąrašą) ir Gintarė Juškienė (pagal Lietuvos
Krikščionių demokratų keltų kandidatų sąrašą).
Vyriausiosios rinkimų komisijos 2004 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 396 vietoj į Lietuvos
Respublikos Seimą išrinktos Tarybos narės Rimos Baškienės (Valstiečių ir Naujosios demokratijos
partijų sąjunga) Savivaldybės tarybos nare tapo to paties sąrašo kandidatė Vaida Čelkienė.
Vyriausioji rinkimų komisija 2004 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. 438 patenkino ir
Antano Šliautario (Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga) prašymą atstatydinti iš
Tarybos narių ir pripažino, kad Tarybos nariu tapo to paties sąrašo kandidatas Kazimieras
Putramentas.
Nė vieno posėdžio nepraleido šie Tarybos nariai: Rima Baškienė, Vaida Čelkienė,
Algimantas Gaubas, Edvardas Gedvilas, Žydrūnas Grinius, Arūnas Grubliauskis, Raimundas
Jakutis, Algirdas Juras, Jonas Kiriliauskas, Kęstutis Lukšas, Rymantas Norkus, Jonas Novogreckis,
Marius Pilipavičius, Aurelija Rapševičienė, Antanas Sekreckis, Algimantas Julius Sturis, Antanas
Šliautaris, Alfonsas Urbonavičius, Marijona Vilčiauskienė. (Birutei Banienei, Zitai Bezarienei,
Algimantui Jonui Glodeniui, Arvydui Kriliui, Romai Meinoriutei teko dalyvauti tik viename 2004
metų posėdyje). Po vieną posėdį praleido Algimantas Augys, Eduardas Gasparaitis, Gintarė
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Juškienė, Dovilė Molytė, Loreta Lideikienė. Tris iš eilės posėdžius be pateisinamos priežasties
praleido Vytautas Lamsodis.
Nuo 2004 m. birželio 8 d., pareiškus nepasitikėjimą savivaldybės mero pavaduotoja Rima
Baškiene ir ją atstatydinus, paskirti du mero pavaduotojai Alfonsas Urbonavičius, Lietuvos
socialdemokratų partijos narys, ir Jonas Novogreckis, nuo Tėvynės sąjungos (konservatoriai,
politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai). Mero pavaduotojai 2004 m. birželio 22
d. sprendimu Nr. T-114 pasiskirstė veiklos sritimis. Jonas Novogreckis atsakingas už šias veiklos
sritis: socialinių paslaugų bei kitos socialinės paramos teikimą rajono gyventojams; vaikų teisų
apsaugos užtikrinimą ir vaikų globą; rajono gyventojų apklausų organizavimą; asociacijų
(visuomeninių organizacijų ir kaimo bendruomenių) veiklos plėtojimą; jaunimo reikalų tarybą;
sporto ir kūno kultūros klausimus; turizmą ir gyventojų poilsį; civilinės būklės aktų registravimą ir
pilietybės suteikimą; šauktinių į karo tarnybą atrinkimą; neįgaliųjų rajono gyventojų slaugos,
socialinės integracijos užtikrinimą.
Alfonsas Urbonavičius atsakingas už gyventojų bendrosios kultūros ugdymą; etnokultūros
puoselėjimą; kultūros paveldo apsaugą; bibliotekų veiklos tobulinimą; rajono visuomeninės
kultūros tarybos veiklą; kovos su korupcija programos kūrimą ir įgyvendinimą; kultūrinių,
socialinių programų projektų rengimą; struktūrinius fondus; keleivių vežimą vietiniais maršrutais,
saugaus eismo priežiūrą; sanitarijos, aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą; civilinės saugos,
priešgaisrinės ir mobilizacijos darbus; statistikos duomenų teikimo priežiūrą.
Savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-154 patvirtinti Šiaulių
rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatai, kuriuose numatoma, kad Sporto taryba padeda Šiaulių
rajono savivaldybės administracijai (toliau — Savivaldybės administracija) ir Švietimo ir sporto
skyriui spręsti aktualias rajono kūno kultūros ir sporto problemas. 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu
Nr. T-192 patvirtinta ir Sporto tarybos sudėtis, kurios atstovavimas pagrįstas asocijuotų rajono
visuomenės narių delegavimu. Sporto tarybos pirmininku išrinktas savivaldybės mero pavaduotojas
Jonas Novogreckis, pirmininko pavaduotoju — Vygandas Milieška, Šiaulių rajono sporto klubų
atstovas.
Savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-209 patvirtinta Šiaulių rajono
savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėtis ir nuostatai. Tai yra nuolatinė komisija,
koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje.
Komisijos nariai yra sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų, Vaikų teisių apsaugos tarnybos,
savivaldybės švietimo padalinių, policijos, nevyriausybinių organizacijų ar institucijos, galinčios
atlikti narkotikų kontrolę, organizuoti gydymą, reabilitaciją, vykdyti narkomanijos prevenciją
bendruomenėje, atstovai, taip pat kiti specialistai. Komisijos pirmininku patvirtintas savivaldybės
mero pavaduotojas Alfonsas Urbonavičius.
Nustatęs, kad priimtas teisės aktas neatitinka įstatymų ar Vyriausybės nutarimų,
Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje 2004 m. pateikė 3 motyvuotus reikalavimus (kiti teikimai ir
reikalavimai buvo adresuoti Savivaldybės administracijai) ir siūlė Tarybai svarstyti priimtų teisės
akto pakeitimo ar panaikinimo klausimus. Pateikti reikalavimai nustatyti Išmokų teikimo socialinės
rizikos šeimoms tvarką, nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo
maršrutais konkrečius tarifus, sudaryti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo tarybą bei patvirtinti
šios tarybos nuostatus.
Savivaldybės taryba atsižvelgė į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje reikalavimus ir 2004
m. rugpjūčio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T-160 „Dėl Išmokų ir socialinės paramos teikimo
socialinės rizikos šeimoms (asmenims) administravimo tvarkos patvirtinimo“, 2004 m. gruodžio 21
d. sprendimą Nr. T-263 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo“, 2005 m.
vasario 1 d. sprendimą Nr. T-28 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir
priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“.
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Tarybos komitetai rinkosi prieš kiekvieną Tarybos posėdį, analizavo ir svarstė Savivaldybės
administracijos teikiamus Savivaldybės tarybai sprendimus.

Pavadinimas

Įvyko
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Iš jų neeilinių
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1
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8

-
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Švietimo, kultūros
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9

1
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Komunalinio ir
vietinio ūkio

8

-

268

268

Iš viso:

44

4

1341

1337

Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas inicijavo 2 komiteto posėdžius, Švietimo, kultūros
ir sporto –1 komiteto posėdį.
Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto nariai vasario 6 d. posėdyje svarstė klausimą „Dėl
2004 m. rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“, spalio 1 d. posėdyje - „Dėl planuojamų 2005
m. išlaidų darbo užmokesčiui, pareigybių skaičiaus ir jų atliekamų funkcijų pagal asignavimų
valdytojus“.
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai gruodžio 21 d. posėdyje svarstė klausimą „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo“.
Kontrolės komitetas, vadovaujamas Eduardo Gasparaičio, per 2004 metus posėdžiavo 4
kartus ir apsvarstė 11 klausimų. Su šiuo komitetu savo veiklą derino Savivaldybės kontrolieriaus
tarnyba, kuri vykdė ir komiteto pavedimus, teikė informaciją, ne vieno patikrinimo medžiagą.
Tarybos komitetų veiklą lėmė pačių tarybos narių aktyvumas. Jie gilinosi į svarstomus
klausimus, teikė vertingas pastabas, pasiūlymus.
Savivaldybės taryboje 2004 m. rugpjūčio 26 d. įregistruota nauja Šiaulių rajono
socialdemokratų ir Socialliberalų partijų tarybos narių frakcija, kurią sudarė septyni nariai:
Algimantas Gaubas, Jonas Kiriliauskas, Algimantas Julius Sturis, Alfonsas Urbonavičius, Vitoldas
Pranas Zovė, Antanas Sekreckis, Zigmas Klimavičius. Frakcijos vadovas — Algimantas Gaubas.
Taip pat Savivaldybės taryboje 2004 m. dirbo ir 2003 m. balandžio 23 d. įregistruota
Tėvynės Sąjungos ir Tautininkų frakcija (pavadinimas patikslintas 2003-06-04 Savivaldybės
tarybos posėdyje), kurią sudaro 5 nariai: Jonas Novogreckis, Loreta Lideikienė, Algirdas Juras,
Edvardas Gedvilas, Alfredas Jonuška. Frakcijos seniūnas — Jonas Novogreckis.
Taryboje yra sudarytos Administracinė, Etikos ir procedūrų bei Peticijų komisijos. 2004 m.
nevyko nei vieno Etikos ir procedūrų bei Peticijų komisijų posėdžio. Administracinė komisija gavo
91 dokumentą, išsiuntė 192 dokumentus. Įvyko 18 komisijos posėdžių, nagrinėtos 46
administracinės bylos. Skirta nuobauda – įspėjimas 12 pažeidėjų. Bausta pinigine bauda už 4350 Lt.
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Sumokėjo patys tik 6 pažeidėjai, kitos išsiųstos išieškoti antstolei, nes pažeidėjai niekur nedirba ir
neturėjo iš ko sumokėti.
Prašyta 12 bylų rajono apylinkės teismo pakeisti į viešuosius darbus, kadangi antstolė
negalėjo išieškoti, nes neturi jokio turto.
Savivaldybės biudžetinės bei viešosios įstaigos yra pavaldžios Savivaldybės tarybai. Tik
Savivaldybės taryba gali reikalauti atsiskaityti šių įstaigų vadovų už veiklą. Todėl Savivaldybės
tarybos 2004-04-29 posėdyje tarybos narys Antanas Šliautaris pateikė sprendimo projektą „Dėl
informacijos apie viešuosius pirkimus rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“. Taryba priėmė šį
sprendimą ir įpareigojo Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų –Savivaldybės
administracijos Švietimo paslaugų centro, Socialinių paslaugų centro, Kultūros centro, Viešosios
bibliotekos, Šiaulių rajono priešgaisrinės tarnybos, L. Ivinskio gimnazijos, Bubių pagrindinės
mokyklos vadovus pateikti rajono savivaldybės merui jo prašymu informaciją apie viešuosius
pirkimus įstaigose per 2003 metus ir 2004 metų pirmą ketvirtį. Taip pat šiuo sprendimu įpareigojo
savivaldybės merą Raimundą Jakutį artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje pateikti
informaciją apie viešuosius pirkimus minėtose biudžetinėse įstaigose, kurių steigėja yra rajono
Savivaldybės taryba.
Biudžetinės įstaigos informaciją pateikė. Visa informacija buvo pateikta susipažinti
Savivaldybės tarybos nariams. Savivaldybės taryba 2004 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-130
„Dėl informacijos apie viešuosius pirkimus Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose“
įpareigojo Savivaldybės tarybos narius iki artimiausio Tarybos posėdžio pateikti Šiaulių rajono
savivaldybės kontrolieriaus tarnybai pasiūlymus, kurių viešųjų pirkimų organizavimą Šiaulių rajono
savivaldybės biudžetinėse įstaigose reikėtų patikrinti.
Iki 2004-08-26 vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio tarybos nariai pateikė pasiūlymus
(siūlymus pateikė tik A. Šliautaris ir R. Jakutis) ir Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-177
pavesti Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai patikrinti, kaip vykdomi šie viešieji pirkimai: Šiaulių
rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre (orgtechnikos pirkimas 2003 m. iš V. Kirėjevo
individualios įmonės; paslaugų pirkimas 2003 m. iš A. Kulvio individualios įmonės; maisto
produktų pirkimas iš UAB „Sanitex“; moksleivių pavėžėjimas; automobilio Audi A4 pirkimas),
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro viešuosius pirkimus iš UAB „Norfos
mažmena“; Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro viešuosius pirkimus iš UAB „Muzika
visiems“; Dirvonėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuso pertvarkymo darbus; verslo
informacijos centro patalpų remonto darbus; Ginkūnų Versmių gatvės rekonstrukcijos darbus.
Informacija apie viešuosius pirkimus rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose buvo
pateikta paskutiniame 2004 m. Savivaldybės tarybos posėdyje (taip pat teikta ir tarpinė
informacija), nagrinėta ir aptarta visuose Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose. Savivaldybės
tarybos 2004-12-21 posėdyje priimtas protokolinis sprendimas įpareigoti biudžetinių įstaigų
vadovus kito Tarybos posėdžio metu pateikti priemonių planą Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos
nustatytiems trūkumams dėl viešųjų pirkimų pašalinti.
Per praėjusius metus Tarybai daugelį kartų teko svarstyti finansinius klausimus. Šiaulių
rajono savivaldybės 2004 metų patikslintas biudžeto pajamų planas 62133,8 tūkst. Lt. Per 2004
metus savivaldybė gavo 65898,6 tūkst. Lt pajamų, t.y 106,1 % planuotų pajamų. 2004 metais gauta
3764,8 tūkst. Lt daugiau negu planuotų savivaldybės biudžeto pajamų.
Gyventojų pajamų mokesčio 2004 metais planuota buvo gauti 18662,7 tūkst. Lt, o faktiškai
gauta 22022,6 tūkst. Lt. Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 118 %. Gyventojų pajamų
mokestis gautas iš VMI sudaro 9556,6 tūkst. Lt.
Turto mokesčių planuota gauti 1911,0 tūkst. Lt, faktiškai gauta 1992,9 tūkst. Lt, planas
įvykdytas 104,3 %, iš jų žemės mokesčio gauta 299,2 tūkst. Lt daugiau negu planuota, t. y. planas
įvykdytas 150,7 %. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio gauta 218,1 tūkst. Lt
mažiau negu planuota t.y. 83,4 % planuotų pajamų. Paveldimo ir dovanojimo turto mokesčio
savivaldybė 2004 metais gavo 0,8 tūkst. Lt daugiau negu planuota. Šio mokesčio planas įvykdytas

5
108 %. Prekių ir paslaugų mokesčių gauta 144,8 tūkst. Lt daugiau negu planuota, planas
įvykdytas 131,5 %. Kitų pajamų planuota gauti 1251,6 tūkst. Lt, faktiškai gauta 1435,7 tūkst. Lt,
planas įvykdytas 114,7 %, iš jų nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus
vandenų fondo vandens telkinius gauta 204,5 tūkst. Lt daugiau negu planuota, t. y. planas
įvykdytas 158,4 %.
Specialiąją tikslinę dotaciją valstybės investicijų programoje numatytiems objektams
finansuoti: Raudėnų pagrindinės mokyklos rekonstravimui ir priestato statybai – 1000,0 tūkst. Lt ir
Šilėnų gyvenvietės šilumos ūkio rekonstravimui - 1240,0 tūkst. Lt, savivaldybė pagal pateiktas
paraiškas Finansų ministerijai gavo visą planuotą sumą - 2240 tūkst. Lt ir panaudojo pagal tikslinę
paskirtį.
Šiaulių rajono savivaldybė 2004 metais iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus
Vyriausybės nutarimams vykdyti buvo gavusi 261,8 tūkst. Lt, tačiau tikslinių lėšų faktiškai
panaudojo 256,8 tūkst. Lt. Valstybės biudžetui buvo grąžinta 1,1 tūkst. Lt tikslinių asignavimų
specialiosios valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programos ir
3,9 tūkst. Lt lėšų skirtų piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis,
butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti.
2004 metais Šiaulių rajono savivaldybė paėmė paskolų už 2270,0 tūkst. Lt, t. y. 1500,0 tūkst. Lt
paskolą iš Nordea bank Finland Plc pagal ilgalaikio kredito sutartį ir 770,0 tūkst. Lt iš UAB
SAMPO banko pagal kredito sutartį. Iš šių paskolų 588 tūkst. Lt buvo panaudota švietimo įstaigų
renovacijai, 516 tūkst. Lt kultūros įstaigų pastatų renovacijai ir 1166 tūkst. Lt būsto ir komunalinio
ūkio renovacijai. 2004 metais buvo planuota ir grąžinta 574,5 tūkst. Lt paskolų. 2005 m. sausio 1d.
kreditorinis įsiskolinimas už ilgalaikes paskolas 6163,7 tūkst. Lt.
Šiaulių rajono savivaldybė 2004 m. padarė 60075,8 tūkst. Lt išlaidų, t. y. 2058,0 tūkst. Lt
mažiau negu planuota. Rajono biudžeto patikslintas išlaidų planas įvykdytas 96,7 %. Valstybės
paslaugų išlaidos mažesnės negu planuota 56,1 tūkst. Lt, planas įvykdytas 99,1 %, iš jų bendrosios
dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui išlaidos įvykdytos 100 %. Išlaidos gynybai bei viešajai
tvarkai ir visuomenės apsaugai (pagal valstybės funkcijų klasifikaciją) įvykdytos 100 %.
Ekonomikos funkcijoms išlaidos mažesnės negu planuota 139,7 tūkst. Lt. Išlaidų planas įvykdytas
95,6 %. Aplinkos apsaugos išlaidos mažesnės negu planuota 89,7 tūkst. Lt, planas įvykdytas 95,6
%. Išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui mažesnės negu planuota 605,4 tūkst.Lt, t. y. planas
įvykdytas 87,5 %. Sveikatos priežiūros išlaikymo išlaidų planas įvykdytas 99,1 %, kultūros įstaigų
– 99,8 %. Švietimo įstaigų išlaikymui išleista 30,5 tūkst. Lt mažiau negu planuota, t. y. 99,9 %.
Socialinės apsaugos globos ir rūpybos išlaidos mažesnės negu planuota 1123,9 tūkst. Lt. Išlaidų
planas įvykdytas 88,4 %.
2005 m. sausio 1d. savivaldybės piniginių lėšų likutis banko sąskaitoje buvo 5922,8 tūkst.
Lt, iš jų 100 tūkst. Lt apyvartos lėšos, 177,4 tūkst. Lt aplinkos apsaugos specialios programos lėšų
likutis, 8,0 tūkst. Lt specialiųjų programų lėšų likutis ir 5637,4 tūkst.Lt laisvas biudžeto lėšų likutis
metų pradžioje.
Šiaulių rajono savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas dėl paimtų paskolų per 2004 metus
padidėjo 587,5 tūkst. Lt. Biudžeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje sudarė 8089,1
tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui -1333,1 tūkst. Lt, socialiniam draudimui - 539,5 tūkst. Lt, už
prekes ir paslaugas įvairioms įmonėms ir organizacijoms - 5,4 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimui - 47,4 tūkst. Lt ir 6163,7 tūkst. Lt ilgalaikių paskolų.
Įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui susidarė už gruodžio mėnesio
antrą pusę švietimo įstaigų darbuotojams dėl priskaičiuoto, bet neišmokėto darbo užmokesčio.
Kreditorinis įsiskolinimas, išskyrus įsiskolinimą už paskolas ir palūkanas, kurios dengiamos pagal
grafiką, yra trumpalaikis t.y. iki 45 dienų.
Debitorinis įsiskolinimas 2004 metų pabaigoje sudarė 420,6 tūkst. Lt, iš jų biudžeto lėšos 42,7 tūkst. Lt. Daugiausia Šiaulių rajono savivaldybei liko skolinga Kuršėnų komunalinio ūkio
UAB už išpirktas dujas gyventojų butų šildymui - 169,1 tūkst. Lt, Šiaulių rajono policijos
komisariatas už patalpų remontą - 112,5 tūkst. Lt ir UAB „Antrocelo“ – 35,8 tūkst. Lt už
privatizuotą ilgalaikį turtą.
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2004 m. Šiaulių rajono verslas buvo remiamas viešosios įstaigos ,,Šiaulių rajono verslo
informacijos centras“ vykdomų švietimo priemonių pagalba, Trišalės komisijos prie Šiaulių darbo
biržos įgyvendinamais projektais steigiant naujas darbo vietas, teikiant mokestines lengvatas bei
skiriant lėšų iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir Kaimo rėmimo fondų. Iš viso skirta 123,8
tūkst. Lt. Geriausia 2004 metų rajono įmone pripažinta UAB ,,Justluka“. Taryboje priimta virš 20
sprendimų verslo plėtrai vystyti rajone.
Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Šiaulių rajono strateginis planas.
Strateginio plano rengimo veikloje dalyvavo Savivaldybės administracijos tarnautojai, Savivaldybės
tarybos nariai. Šis planas suteiks galimybes tolimesniems žingsniams kuriant rajono ateitį,
dalyvaujant įvairiose programose, pritraukiant investicijas. Nemažai investicinių projektų jau
parengta, dalis jų ir įgyvendinta. Gaila, kad per praėjusį laikotarpį Savivaldybės taryba nė karto
neišklausė Savivaldybės administracijos apie neįvykdytas Strateginio plano veiksmų priemones,
nėra Strateginio plano veiksmų analizės. Strateginis planas nėra dogma ir bent kartą per metus
būtina jį peržiūrėti ir atnaujinti numatytų priemonių sąrašą.
Su strateginiu planu glaudžiai susijusios ir investicijos. Taryba pritarė daugeliui investicinių
projektų, parengtų Europos Struktūrinių fondų paramai gauti.
2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą , atsivėrė naujos galimybės ir
verslo, viešojo sektoriaus investicijoms gauti. Šiaulių rajono savivaldybė ieškojo galimybių
naudotis Europos Sąjungos fondų parama.
Kai kuriems objektams pavyko gauti finansavimą, kitiems – ne. 2005 metais nenoriai
finansuojami savivaldybių projektai, kurie negauna Europos Sąjungos fondų paramos, nes daug
valstybės lėšų reikia laimėjusių Europos Sąjungos paramą objektų bendram finansavimui.
Gaila, kad kai kuriems objektams Valstybės investicijų programoje finansavimo negavome.
Priežasčių yra keletas. Visų pirma buvo nepakankamai parengta investicinė ir techninė
dokumentacija, Savivaldybės administracijoje nenustatyta projektų rengimo ir pateikimo tvarka.
Nemažai svarstyta klausimų,susijusių su turto valdymu, patalpų nuoma.
2004 metais, vykdant Savivaldybės nekilnojamojo turto privatizavimą, parengtos 2
privatizavimo programas, organizuoti 2 vieši privatizavimo aukcionai bei privatizuoti 2
savivaldybės objektai: pirties pastatas Žarėnų k. ir UAB ,,Projektuotojų studija“ akcijos. Iš
privatizavimo sandorių gauta 66 860 Lt pajamų.
Rajono savivaldybės socialinio būsto fondą 2004 metų pabaigoje sudarė 436 butai. Rajono
savivaldybei socialinio būsto plėtrai Vyriausybė skyrė 100 tūkst. Lt. Už šias lėšas įsigyti 8 butai.
2004 metų pabaigoje buvo 38 šeimos nuomininkų, gyvenančių savininkams grąžintuose
gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse ar butuose. Nuomininkų iškeldinimui per praėjusius metus iš
valstybės skirta 80,5 tūkst. Lt, įsigyti 3 butai.
Vienas iš pagrindinių socialinės paramos tikslų 2004 metais buvo paremti dėl objektyvių
priežasčių neturinčias pajamų pragyvenimui šeimas bei vienus gyvenančius asmenis. Tam tikslui
buvo mokamos pašalpos. Nepriklausomai nuo šeimos turto ir pajamų būtiniausiais gyvenimo
atvejais buvo mokamos pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus, likusiems be tėvų globos vaikams
išlaikyti ir laidojimo pašalpos. Per 2004 metus išmokėta 7 mln. 751 tūkst. Lt.
Gyventojų pajamų garantijų įstatymo nustatyta socialinė pašalpa buvo mokama tiems rajono
gyventojams, kurių pajamos neviršijo Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų, t.y. 135 Lt
vienam šeimos nariui. 2004 m. socialinių pašalpų išmokėta už 1 129 937 Lt. Vidutiniškai per
mėnesį vienam socialinės pašalpos gavėjui buvo mokama 60,90 Lt dydžio socialinė pašalpa. 2004
m. išaugo globos (rūpybos išmokos mokėjimas (30 952 Lt). Atsirado nauja išmoka vaikams, kuri
panaikino buvusias šeimos ir daugiavaikės šeimos pašalpas. Išmokai vaikams per 2004 m. išleista 1
880 88 ,50 Lt. Pradėta mokėti nauja vienkartinė išmoka nėščiai moteriai (2004 m. išmokėta 17 500
Lt), vienkartinė išmoka vaikiškiems vystyklams įsigyti ( 2004 m. išmokėta 90 14 Lt). 37 šeimoms
piniginės socialinės išmokos , atsižvelgiant į tai, kad pajamos naudojamos ne pagal paskirtį, buvo
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mokamos ne pinigais, o maisto talonais. 2003 metais tokių šeimų buvo 44.
Sveikatinimo veiklą rajone apibūdina sveikatos prevencinės programos. 2004 m.
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų fondas įvykdė 36 sveikatinimo
programas už 78064 Lt. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis
buvo finansuojamos sveikatos apsaugos programos. Programų lėšomis buvo vykdomi paviršinių ir
požeminių vandenų monitoringai.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba patvirtino 2004 m. Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo sąmatą. Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos sąmatoje buvo numatytos ir vykdomos priemonės, įvardintos Šiaulių
regiono 2004-2006 metų plėtros bei Šiaulių regiono strateginiame planuose.
Įgyvendinant Raudėnų gyvenvietės valymo įrenginių rekonstrukciją, 18 tūkst. Lt buvo skirta
SAPARD lėšomis vykdomam investiciniam projektui įgyvendinti. Šios lėšos buvo panaudotos
projekto atnaujinimui, techninei ekspertizei, šio projekto techninei priežiūrai ir daliniam
finansavimui vykdant darbus.
Pradėtas įgyvendinti ISPA lėšomis finansuojamas Šiaulių regiono buitinių atliekų tvarkymo
sistemų sukūrimo projektas. Regioninė buitinių atliekų tvarkymo sistema apima senų sąvartynų
regione uždarymą, naujo regioninio sąvartyno atidarymą, atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelių
įrengimą bei reikalingos įrangos įsigijimą. 2004 metais parinktos vietos rajoniniam ir seniūnijų
atliekų priėmimo punktams, atlikti
Per atsiskaitomąjį laikotarpį buvo nuolat analizuojama vaikų, suaugusiųjų bendrojo
lavinimo, ikimokyklinio vaikų ugdymo, papildomo ugdymo padėtis savivaldybės įstaigose. Rajone
veikia visų tipų (išskyrus jaunimo) mokyklos, trys papildomojo ugdymo įstaigos bei jų, t.y. meno ir
sporto mokyklų, filialai. 2004 m. rugsėjo 1 d. duomenimis Šiaulių rajone buvo 41 švietimo įstaigų,
kurių steigėja Savivaldybės taryba. Viena didžiausių problemų – susidėvėję, laikmečio reikalavimų
neatitinkantys įstaigų pastatai. Savivaldybės taryba 2004 m. vasario 19 d. sprendimu T-32 leido
Savivaldybės administracijai imti ilgalaikę iki 1500000 Lt paskolą Raudėnų pagrindinės mokyklos
rekonstravimo ir išplėtimo, Voveriškių vaikų darželio pastato rekonstravimo bei patalpų
pertvarkymo, Šakynos pagrindinės mokyklos pastato ir kitų objektų rekonstravimo investicijų
projektams finansuoti.
Savivaldybės taryba 2004 m. birželio 22 d. sprendimu T-129 pritarė patalpų Ventos g. 79,
Kuršėnų mieste, pritaikymui vaikų su emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimais ugdymui,
įsteigiant Ugdymo centrą.
Sparčiai kintančios gyvenimo sąlygos, pakitusi mokyklų struktūra, mažėjantis mokinių
skaičius jau ne pirmi metai reikalauja pertvarkyti mokyklų tinklą. Pradėtas rengti Savivaldybės
mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrasis planas.
Savivaldybės taryba svarstė keletą klausimų, susijusių su Savivaldybės tarybos įstaigų,
uždarųjų akcinių bendrovių veikla. Savivaldybės taryba 2004-04-29 posėdyje išklausė ir patvirtino
Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės, Gruzdžių komunalinio ūkio uždarosios
bendrovės ir Kuršėnų autobusų parko uždarosios akcinės bendrovės 2003 m. finansines
atskaitomybes (balansus) ir pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitas.
Savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-54 Kuršėnų komunalinio
ūkio uždarajai akcinei bendrovei padidino įstatinį kapitalą 40 000 Lt.
Savivaldybės taryba 2004 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtino valdybų sudėtis
Kuršėnų komunalinio ūkio uždarojoje akcinėje bendrovėje, Gruzdžių komunalinio ūkio uždarojoje
akcinėje bendrovėje bei Kuršėnų autobusų parko uždarojoje akcinėje bendrovėje.
2004-08-26 Savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti ir patvirtinti Kuršėnų komunalinio
ūkio UAB, Gruzdžių komunalinio ūkio UAB ir Kuršėnų autobusų parko UAB įstatai.
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Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybės mero sprendimai buvo įforminami
potvarkiais. 2004 m. išleisti 24 potvarkiai veiklos klausimais, 8 potvarkiai personalo klausimais ir
62 potvarkiai atostogų ir komandiruočių klausimais.
Savivaldybės meras 2004 m. balandžio 23 d. potvarkiu Nr. M-3 patvirtino sąrašą pareigų,
kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.
2004 m. liepos 1 d. potvarkiu Nr. M-11 buvo sudaryta komisija atlikti visų galiojančių ir
rengiamų Savivaldybės tarybos lokalinio pobūdžio teisės aktų, kuriuose numatyti leidimų, nuolaidų,
lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimai ar apribojimai, analizę, nustatant prielaidas viešųjų
ir privačių interesų konfliktui valstybinėje tarnyboje. Atlikus analizę, nerasta teisės aktų, kuriuose
būtų nustatytos prielaidos viešųjų ir privačių interesų konfliktui valstybėje tarnyboje.
2004 m. Savivaldybės taryboje patvirtinta: Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos rėmimo
specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, Šiaulių rajono pavienių gręžtinių
šulinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo, Piniginės socialinės paramos mažas
pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) administravimo, Šiaulių rajono
savivaldybės socialinio būsto nuomos, Kaime gyvenančių mokinių nemokamo pavėžėjimo į
artimiausią bendrojo lavinimo mokyklą organizavimo, Šiaulių rajono gyventojų nemokamo dantų
protezavimo, Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo, Mažmeninės prekybos
automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, Licencijų verstis mažmenine
prekyba tabako gaminiais išdavimo, Civilinių pirotechnikos priemonių prekybos leidimų išdavimo
tvarkos. Patvirtinti Šiaulių rajono žemės ūkio rėmimo programos nuostatai.
Kaip ir kiekvienais metais Savivaldybė aktyviai bendradarbiavo su užsienio valstybėmis.
2004 m. užmegzti ryšiai su Suomijos Ostrobotnijos krašto regionu. Toliau vystė draugiškus
santykius su jau seniau bendradarbiavimo sutartis pasirašiusiomis savivaldybėmis: Vokietijos
Teterovo miestu, Švedijos Almhulto miestu, Norvegijos Trondheimo miestu. Apsikeista delegacijų
vizitais, kurių metu buvo aptartos mūsų regionams aktualios problemos, tokios kaip vandentiekio
tinklų atnaujinimas, sąvartynų renovacija, turizmo plėtra, energetikos ūkio efektyvumo didinimas.
Savivaldybės taryba 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-212 įgaliojo savivaldybės merą
pasirašyti Tarptautinio bendradarbiavimo sutartį vandentvarkos srityje su Trondheimo miesto
(Norvegija) savivaldybe. Vizito Norvegijoje metu buvo pasirašytas Šiaulių rajono ir Trondheimo
miesto savivaldybių ketinimų protokolas dėl galimo bendradarbiavimo vandentvarkos srityje.
2004 m. pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės delegacija lankėsi Bersenbrucko
Vandentiekio susivienijime, su kuriuo Šiaulių rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Šiaulių delegacija lankėsi naujai įrengtuose šio susivienijimo vandentvarkos objektuose. Vienas iš
svarbiausių aplankytų objektų buvo naujai pastatyti nuotėkų valymo įrenginiai. Delegacija buvo
supažindinta su modernia valymo įrenginių darbo technologija, nuotėkų tinklų tiesimo naujovėmis
ir tinklų plėtros principais. Matyta nuotėkų valymo technologija galėtų būti pritaikyta statant naujus
nuotėkų valymo įrenginius Kuršėnų mieste. Šiaulių rajono delegacija ir Vandentiekio susivienijimo
specialistai taip pat nagrinėjo Šiaulių rajonui aktualius klausimus dėl Kuršėnų mieste esančios
kanalizacijos sistemos, lietaus nuotėkų tinklų atskyrimo galimybių, vandens paruošimo stočių
apsaugos zonų nustatymo ir apribojimų ūkio subjektams, patenkantiems į šias zonas, taikymo.
Rajono delegacija pageidavo ir ateityje konsultuotis ruošiant Ventos-Lielupės baseino galimybių
studiją ir vandentvarkos specialistai sutiko konsultuoti.
Gaila, kad perimant mero darbą buvo perduotos ne visos bendradarbiavimo su užsienio
partneriais sutartys. O ir esamos neregistruotos.
Mūsų, politikų darbas – įgyvendinti rajono žmonių poreikius ir mūsų veikla turi atitikti jų
lūkesčius. Ne visų priimtų sprendimų rezultatus pamatysime tuoj pat, tačiau mes, politikai
stengiamės dirbti žmonėms, spręsti jų problemas.
Visa tai ką nuveikėme yra bendras visų mūsų darbo rezultatas ir tarybos narių, ir
Administracijos skyrių, tarnybų ir seniūnijų darbuotojų. Tai kas nepadaryta taip pat teks įveikti
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visiems kartu. Esu įsitikinęs, kad sutelkę savo sugebėjimus, patirtį, žinias įgyvendinsime
užsibrėžtus uždavinius ir planus. Manau, kad sutelktomis Savivaldybės tarybos, Administracijos
pastangomis toliau tęsime pernai pradėtus ir naujus suplanuotus darbus.
Dėkoju visiems už pastangas ir linkiu aktyvios ir produktyvios veiklos šiais metais.

_____________________________

