ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO
2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimu buvau išrinktas
Šiaulių rajono savivaldybės meru. Savo kalboje svarbiausiomis vertybėmis įvardijau žmogų, jo
teises, socialinį teisingumą ir socialinį dialogą bei solidarumą, siekti pripažinti darbą esmine
žmogaus ir visuomenės egzistavimo bei saviraiškos forma, dvasinių bei materialinių gėrybių
šaltiniu. Svarbiausiu prioritetu išskyriau investicijų į žmogų svarbą, siekiant sukurti geresnes
gyvenimo sąlygas, puoselėti santarvę, toleranciją. Aiškiai suvokiu savo ir valdžioje esančių partijų
atsakomybę už ekonominę ir socialinę padėtį Šiaulių rajone.
Gerbiami kolegos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu teikiu kasmetinę mero veiklos ataskaitą.
I. SAVIVALDYBĖS TARYBA
Meras planuoja Savivaldybės tarybos veiklą. Savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintą
darbo planą pusmečiams. Nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. savivaldybės meras
sušaukė ir įvyko 11 Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose svarstyti 386 klausimai ir išklausytos
informacijos, priimti 369 sprendimai svarbiais rajonui ir jo gyventojams bei vietos bendruomenei
aktualiais klausimais.
Tarybos posėdžiai yra vieši, apie tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, priimtus
sprendimus rinkėjus informuojame spaudoje, savivaldybės interneto svetainės puslapyje. Visiems
tarybos nariams sudarytos sąlygos naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais.
Rajono savivaldybės tarybos posėdžių lankomumas 84,18 procento. Visuose posėdžiuose
dalyvavo Algimantas Augys, Algimantas Gaubas, Arūnas Grubliauskis, Alfredas Jonuška, Darius
Krištaponis, Laimutė Leskauskienė, Kęstutis Lukšas, Daiva Miliauskienė, Jonas Novogreckis,
Albertas Starkus, Algimantas Julius Sturis, Rolandas Tamošaitis, Antanas Teresas, Kazimieras
Vaišvilas, Ingrida Venciuvienė. Pagrindinės nedalyvavimo priežastys — komandiruotės, atostogos,
sveikatos problemos.
Gegužės 14 d. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos mero pavaduotojų veiklos sritys.
Ingridai Venciuvienei patikėta kuruoti socialinių paslaugų plėtros, socialinės integracijos,
vaiko teisių apsaugos užtikrinimo, kultūros paveldo apsaugos, kaimo bendruomenių veiklos
plėtojimo, turizmo ir gyventojų poilsio organizavimo, viešųjų ryšių plėtojimo sritys.
Jonas Novogreckis atsakingas už žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros, smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros, biudžetinių įstaigų, savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių veiklos
politikos formavimą, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių plėtojimą, jaunimo
politikos, švietimo, kūno kultūros ir sporto plėtrą.
Per ataskaitinį laikotarpį tikslinta Savivaldybės tarybos komitetų sudėtis atsižvelgiant į
tarybos narių pageidavimus. Vietoj Kontrolės komiteto narės Tatjanos Kriliuvienės Kontrolės
komiteto nariu paskirtas Eduardas Gasparaitis, Žydrūnas Grinius paskirtas Komunalinio ir vietinio
ūkio komiteto nariu, o Irena Laurinaitienė — Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto nare.
.
Tarybos posėdžių priimtų sprendimų skaičius:
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Pagal priimtų sprendimų taryboje turinį daugiausia nagrinėta su planavimu ir investicijomis
susijusių klausimų (16,3 proc.). Tai detaliųjų planų tvirtinimas, pritarimas įvairioms programoms
ar projektams. Savivaldybės turto valdymo klausimai sudaro 9,2 proc. priimtų sprendimų: patalpų,
transporto priemonių, įrenginių nuoma, turto pardavimas, jo įteisinimas, paskirties pakeitimas.
Turto perėmimo ir perdavimo klausimai sudaro 7,3 proc. visų priimtų sprendimų. 5,4 proc. priimtų
sprendimų – organizaciniai klausimai.
II. TARYBOS KOMITETAI
Savivaldybės tarybos komitetai daugiausia svarstė Savivaldybės tarybos posėdžiams
Savivaldybės administracijos teikiamus sprendimų projektus:
Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas organizavo 8 posėdžius, iš jų 1 neeiliniame
aptarė 2008 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto projektą.
Įvyko 16 bendrų komitetų posėdžių, iš jų: Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas
kartu su Kaimo reikalų ir ekologijos komitetu bei Komunalinio ir vietinio ūkio komitetu organizavo
1 –ą posėdį, kuriame svarstyti 48 klausimai, iš jų: „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano patvirtinimo“ , Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas, Kaimo reikalų ir ekologijos
komitetas, Komunalinio ir vietinio ūkio komitetas, Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas ir
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas organizavo 1-ą bendrą posėdį, kuriame svarstė16 klausimų,
iš jų „Dėl detaliojo plano tvirtinimo Aukštrakių kaime, Šiaulių kaimiškojoje seniūnijoje, Šiaulių
rajone“, Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas su Komunalinio ir vietinio ūkio komitetu organizavo
7 posėdžius, kuriuose svarstė 275 klausimus. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas kartu su
Švietimo, kultūros ir sporto komitetu organizavo 7 posėdžius, kuriuose svarstė 259 klausimus.
Komunalinio ir vietinio ūkio komitetas ir Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas
jungtiniame posėdyje svarstė pagal gautą Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių
apskrityje tarnybos 2008 m. balandžio 7 d. raštą Nr. 2-97 Gruzdžių miestelio gyventojo Jono
Dundulio prašymą dėl šiukšlių išvežimo tarifų Gruzdžių miestelyje. Buvo rekomenduota
Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją dėl atliekų, išvežamų iš Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijos, kiekių peržiūrėjimo ir tarifų pagrįstumo.
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas svarstė klausimus bendruose posėdžiuose su
Komunalinio ir vietinio ūkio komitetu.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas daugiausia svarstė klausimus bendruose
posėdžiuose su Švietimo, kultūros ir sporto komitetu. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
atskirame posėdyje aptarė greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą Gruzdžių seniūnijos
gyventojams. Buvo nuspręsta netenkinti Gruzdžių seniūnijos gyventojų prašymo, kad juos
aptarnautų viešoji įstaiga Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas organizavo 3 neeilinius komiteto posėdžius, svarstė
6 klausimus: svarstyti patalpų Kuršėnų meno mokykloje, panaudojimo, likviduojamų Bridų ir
Varputėnų pagrindinių mokyklų turto panaudojimo klausimai. Buvo rekomenduota Kuršėnų meno
mokyklos direktorei pasinaudoti mokyklos remontui Europos Sąjungos skiriamomis lėšomis.
Informaciją dėl likviduojamų Bridų ir Varputėnų pagrindinių mokyklų turto panaudojimo
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rekomenduota teikti Savivaldybės tarybai. Buvo svarstytas Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės
mokyklos bendruomenės prašymas dėl klasių komplektų nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Posėdyje
dalyvavo mokyklos bendruomenės atstovai dėl mokyklos bendruomenės prašymo leisti trečiųjų
klasių kolektyvams, neperskirstytiems baigti pradinį mokymo kursą. Komitete sprendimas nebuvo
priimtas, Savivaldybės meras pageidavo šį klausimą aptarti visuose komitetuose. Svarstytas
klausimas dėl Savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-155 „Dėl klasių
komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės
bendrojo lavinimo mokyklose 2007-2008 m. m.“ vykdymo Kuršėnų Pavenčių vidurinėje
mokykloje. Papildomai negu numatyta sprendime, 5 klasių buvo sukomplektuoti 4 komplektai
(vietoj 3 komplektų). Komitetas rekomendavo mokyklos direktorei vykdyti Savivaldybės tarybos
2007 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. T-155.
Kontrolės komitetas, organizavo 8 posėdžius ir svarstė 22 klausimus, svarstė dėl
Rangos sutarties „Dėl vežėjų ekipažų ir keleivių kontrolės“, pasirašytos tarp Savivaldybės
administracijos ir UAB „Dorsimus“ vykdymo. Dėl UAB „Dorsimus“ aplaidžiai atliekamo darbo,
numatyto sutartyje, informacija buvo teikiama Savivaldybės tarybai, kad Savivaldybės tarybos
nariai žinotų realią padėtį. Buvo išklausyta Savivaldybės kontrolieriaus Sauliaus Mickaus ataskaitos
apie Kontrolieriaus tarnybos atliktus auditus (patikrinimus) ir darbų suvestines.
III. TARYBOS KOMISIJOS IR TARYBOS
Savivaldybės tarybos sprendimais yra sudaryta 11 nuolatinių Savivaldybės tarybos
komisijų ir tarybų:
Ataskaitiniu laikotarpiu Etikos ir procedūrų komisija ir Peticijų komisija prašymų bei
pareiškimų negavo ir posėdžių neorganizavo.
Administracinė komisija prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (pirmininkas
Albertas Starkus) organizavo 16 posėdžių, svarstė 28 administracines bylas.
Komisija gavo 91 dokumentą, išsiuntė 94 raštus policijoms nuovadoms, antstolei,
teismams, nukentėjusiems dėl priimtų komisijos nutarimų vykdymo, pažeidėjų paieškos, baudų
išieškojimo ir t. t. Komisija skyrė pažeidėjams: 10 įspėjimų, kitiems – pinigines baudas, iš viso už
3760 Lt.
12 pažeidėjų sumokėjo baudas patys, 2 - išieškojo anstolė, 2 - Šiaulių apygardos
administracinis teismas pakeitė į 35 val. nemokamų viešųjų darbų, 1 - nuo 400 Lt sumažino iki 100
Lt, 1 bauda perduota ieškoti anstolei.
Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo taryba (pirmininkas Jonas
Novogreckis) ataskaitiniu laikotarpiu buvo susirinkusi 2 kartus. Daugiabučių namų savininkų
bendrijų paramai iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 50000 litų. Taryba skyrė paramą bendrijoms
pagal jų pateiktus prašymus.
2008 metais Taryba susitiko su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovais, tiesiogiai
bendradarbiavo su daugiabučių bendrijų pirmininkais.
Komisija kartu su Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros atstovu, Kuršėnų komunalinio
ūkio UAB butų ūkio vadovu, Kuršėnų, Kužių, Ginkūnų daugiabučių namų bendrijų pirmininkais ar
atstovais organizavo susitikimą su Akmenės rajono savivaldybės administracijos atsakingais
tarnautojais ir tiesiogiai dirbančiais prie daugiabučių namų renovacijos, susipažino su daugiabučių
namų renovacijos darbų eiga ir aktualijomis Akmenės rajone.
Jaunimo reikalų taryba (pirmininkė Laimutė Leskauskienė) ataskaitiniu laikotarpiu
rinkosi 3 kartus. Svarstė klausimus dėl jaunimo reikalų politikos formavimo Šiaulių rajone,
projektų paraiškas, buvo organizuotas susitikimas-konferencija su visomis rajone esančiomis ir
veikiančiomis jaunimo organizacijomis.
Karo prievolininkų atrankos komisija (pirmininkas Rolandas Tamošaitis) 2008 m.
posėdžiavo 9 kartus. Kviesti į posėdžius 764 šauktiniai, atvyko 641 šauktinis, iš jų: 364 atidėtas
šaukimas dėl mokslo, 52 atleisti po aukštosios mokyklos baigimo, 35 atleisti dėl teistumo, 55
atidėtas šaukimas dėl šeimyninių priežasčių, 11 atidėtas šaukimas dėl sveikatos, atleisti 4 našlaičiai,
44 atleisti dėl sveikatos, 94 išsiųsti į Panevėžio karo prievolės centro medicininę komisiją.
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Korupcijos prevencijos komisija (pirmininkas Arūnas Grubliauskis) posėdžiavo 4 kartus.
Komisijos posėdžiuose aptarta: kasmet Specialiųjų tyrimų tarnybai yra teikiama Išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės, Šiaulių rajono savivaldybės 2007 – 2008 metų korupcijos
prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas. Išklausytos Savivaldybės korupcijos
prevencijos (pasitikėjimo) telefono žinutės ir telefono aparatas pastatytas priimamajame.
2008 metais įvyko keturi Visuomeninės kultūros tarybos (pirmininkas – Vytautas Kirkutis)
posėdžiai. Juose paskirstyta parama leidybos projektams. Iš savivaldybės biudžeto leidybai remti
buvo skirta 20 tūkstančių litų. Šie pinigai padalinti septyniems leidybos projektams. Šiaulių rajono
Visuomeninė kultūros taryba dalinę paramą skyrė:
Tautodailininko Sauliaus Barasos rengiamam atvirukų rinkiniui skirta 2000 litų.
Liaudiškos muzikos kapelos „Salduva“ kompaktinės plokštelės leidybai — 3000 litų.
„Lietuvos karininko fotoalbumas. 2. Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas XX amžiaus 3-4
dešimtmetyje“ — 500 litų.
Kužių miestelio gyventojos Jolantos Anglickaitės – Šleževičienės poezijos rinkiniui „Žemės
delnuos“ leidybai – 3000 litų.
Informacinio – turistinio leidinio apie Kuršėnus leidybai skirta 3000 litų.
Dalinės parama monografijos „Gruzdžiai“ leidybai — 4000 litų.
Leidiniui „Tegul dainoj ištirpsta toliai“, skirtam Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui ir
Šiaulių apskrities chorų sambūriui (sudarytoja S. Žukienė) skirta 4500 litų.
Visuomeninėje kultūros taryboje taip pat aptarti 2008 metų premijų (Zigmo Gėlės,
Augustino Griciaus, Stasio Anglickio, Vytauto Vitkausko, Lauryno Ivinskio ir kitų) kandidatai,
diskutuota dėl svarbiausių rajono renginių, išklausyta informacija apie Kultūros centro projektus.
Spalio mėnesį Kultūros skyriaus vedėja Valė Jurešienė tarybai pristatė Kultūrinės veiklos
programą.
Narkotikų kontrolės komisija (pirmininkė Ingrida Venciuvienė) ataskaitiniu laikotarpiu
organizavo 3 komisijos posėdžius, kuriuose svarstytas priemonių planas 2008 metams, prevencijos
ir kontrolės savivaldybės teritorijoje veiksmų koordinavimas, prevencijos renginių vaikams ir
jaunimui organizavimas, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos vykdymas 2008 metais bendrojo lavinimo mokyklose, lėšų, skirtų iš Savivaldybės
biudžeto narkomanijos prevencijos vykdymui, panaudojimas, prekybos narkotinėmis medžiagomis
prie mokyklų atvejai.
Šiaulių rajono bendruomenės švietimo įstaigos buvo nuolat informuojamos apie pirminės
asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose galima atlikti greitą testavimą dėl narkotinių
medžiagų vartojimo nustatymo.
Vadovaujantis sutartimi, sudaryta su Šiaulių priklausomybės ligų centru, 2008 metais
suteiktas nemokamas gydymas 13 Šiaulių rajono asmenų (iš jų 9 moterims), auginantiems vaikus.
Savivaldybė taip pat apmokėjo 2 asmenų, turinčių priklausomybę narkotikams, reabilitaciją.
Kartu su Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Švietimo ir sporto
skyriumi vykdyti prevencijos renginiai vaikams ir jaunimui: organizuotas mokinių dalyvavimas
Vyskupo M. Valančiaus skaitymų konkurse, skirtame M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 150
metinėms paminėti; Kultūros centre organizuota rajoninė mokinių konferencija bei koncertas, skirti
pasaulinei kovos su AIDS dienai paminėti; parengtas ir išleistas lankstinukas žalingų įpročių,
nusikalstamumo prevencijos tema.
Narkotikų kontrolės komisijos iniciatyva prie Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų
pagrindinės mokyklos įrengtos vaizdo stebėjimo kameros iš Savivaldybės biudžeto skirtų lėšų
narkomanijos prevencijos vykdymui.
Strateginio plano priežiūros komisija (pirmininkas Algimantas Gaubas) svarstė ir pritarė
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2009-2011 metams projektui. Šiuo metu
veikiančios komisijos sudėtis patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d.
sprendimu Nr. T-184. Didžioji komisijos narių dalis įeina ir į kitų komisijų ar darbo grupių sudėtį,
todėl strateginio planavimo klausimai yra aptariami ne vien strateginio plano priežiūros komisijos
posėdžiuose, tai leidžia užtikrinti nuolatinį, tačiau ne vien formalizuotą strateginio plano priežiūros
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procesą.
Privatizavimo komisija sudaryta iš 12 narių, iš jų 7 Savivaldybės tarybos nariai. Komisijos
pirmininkas –Arūnas Grubliauskis. Komisijoje dirba Alfredas Jonuška, Zigmas Klimavičius,
Kęstutis Lukšas, Vidmantas Šulčius, savivaldybės mero pavaduotoja Ingrida Venciuvienė. 2008 m.
komisijoje dirbo Savivaldybės tarybos narė Irena Laurinaitienė. Nuo 2009 m. vasario 19 d. vietoje
I. Laurinaitienės komisijoje dirba Alvydas Šedžius. 2008 metais įvyko 7 Savivaldybės turto
privatizavimo komisijos posėdžiai. Svarstyta 14 klausimų, priimta 20 nutarimų. 2008m.
Privatizavimo komisija priėmė nutarimus dėl Kultūros namų (buvusio kino teatro ,,Venta“)
Kuršėnuose ir laboratorijos pastato Ventos g. 168, Kuršėnuose įtraukimo į privatizavimo objektų
sąrašą. Komisija priėmė 12 nutarimų dėl pritarimo privatizavimo programoms ir pradinės objektų
privatizavimo kainos nustatymo. Komisija priėmė 6 nutarimus dėl objektų rengimo privatizuoti
eigos ir terminų.
IV. MERO POTVARKIAI, GAUTI IR SIŲSTI DOKUMENTAI, RAŠTAI
Tapęs meru pasirašiau 50 potvarkių bendraisiais klausimais. Mero potvarkiu buvo sudaryta
komisija rudeninio arimo kokybės vertinimui ir geriausiam rajono artojui išaiškinti, mero
pavaduotoja Ingrida Venckuvienė deleguota į Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų
bendruomenių rėmimo programos, Šiaulių rajono tradicinės kultūros vertybių sąvado kūrimo
komisijas, į Kuršėnų miesto šventės ,,Kuršėnai – puodžių sostinė“ organizacinę komisiją. Už didelį
indėlį rajonui Mero padėkos raštu apdovanoti 80 rajono gyventojų, iš jų: 12 daugiavaikių šeimų
Tarptautinės šeimos dienos proga, Adomas Danilaitis 85-čio proga už indėlį į Kuršėnų miesto ir
rajono tremtinių bei partizaninės veiklos įamžinimą, aktyvų dalyvavimą choro ,,Tremties varpai“
veikloje. Mero padėkos raštu apdovanotas Jean-Paul Mariot, Port-Sur-Saone miesto meras už
ilgalaikį ir gražų bendradarbiavimą, Kužių vaikų lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ patalpų renovavimo
projekto inicijavimą, finansavimą ir įgyvendinimą.
Per ataskaitinį laikotarpį iš juridinių asmenų gauti 979 raštai, ne priėmimo metu gauti ir
užregistruoti 127 fizinių asmenų prašymai ir skundai. Į iš juridinių asmenų gautus raštus parengtos
286 užduotys, pasirašyti ir išsiųsti 270 raštų, likusieji buvo informacinio pobūdžio ir
nereikalaujantys atsakymo.
Mero potvarkiai
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V. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
Rajono taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo nustatyta tvarka, tvirtino
savivaldybės biudžetą, skirstė asignavimus biudžetinėms įstaigoms, priėmė reikiamus
sprendimus dėl sutaupytų socialinės paramos lėšų perskirstymo, atsižvelgdama į tai, kad
nebuvo vykdomas biudžeto pajamų planas.
Rajono taryba 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-10 patvirtino savivaldybės 2008 metų
biudžeto pajamų ir išlaidų planą 103 mln. 483,0 tūkst. Lt. Vėliau jis buvo tikslinamas, kadangi
gauta lėšų iš Valstybės biudžeto pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus: 170,3
tūkst. Lt minimaliai mėnesinei algai padidinti, 1167,6 tūkst. Lt valstybės garantijų
nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse,
butuose vykdyti ir savivaldybės nuomojamoms gyvenamosioms patalpoms įsigyti, 634,7 tūkst.
Lt paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims dėl kuro
pabrangimo. Patikslintas 2008 m. Savivaldybės biudžetas sudarė 105 mln. 362,4 tūkst. Lt,
tačiau jis buvo įvykdytas tik 97,4 procento arba negauta 2 mln. 701,2 tūkst. Lt (2007 m.
negavome 350,1 tūkst. Lt). Didžiausią pajamų dalį sudarė gyventojų pajamų mokestis - 49,9
procento ir dotacijos - 39,0 procento.
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Didžiausia išlaidų dalis tenka švietimui - 51 mln. 586,4 tūkst. Lt (51,1 proc.) ir socialinei
apsaugai - 8 mln. 75,3 tūkst. Lt (8,0 proc.).
Per ataskaitinius metus grąžinta 1 mln. 698,5 tūkst. Lt paskolų, sumokėta 576,2 tūkst. Lt
palūkanų.
Negrąžintų paskolų likutis 2009 metų sausio 1d. už ilgalaikes paskolas sudarė 8883,9
tūkst.Lt, ir lizingo (finansinės nuomos) sutartys - 579,7 tūkst. Lt.
2008 metais Šiaulių rajono savivaldybė paėmė paskolų už 2027,5 tūkst.Lt, iš jų 259,9
tūkst. Lt pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis. Iš Nordea bank Finland Plc banko paimta
1767,6 tūkst. Lt, paskola panaudota:
1. Projektų įgyvendinimui - 1622,4 tūkst. Lt:
1.1.Viešosios infrastruktūros pritaikytos turizmo reikmėms Kryžių kalne sukūrimas;
1.2. Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero;
1.3. Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimas ir pritaikymas viešajai turizmo infrastruktūrai.
2. Švietimo įstaigų rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui - 72,0 tūkst. Lt.
2008 metais buvo planuota ir grąžinta 1698,5 tūkst. Lt paskolų.
Per ataskaitinį laikotarpį ne kartą buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę,
atskiras ministerijas dėl įvairių projektų nepakankamo finansavimo.
Būtina parengti taupymo programą, nes yra didelė tikimybė, kad 2009 m. savivaldybės
biudžeto pajamų planas bus neįvykdytas dėl besitęsiančio ekonominio šalies nuosmukio.
VI. STRATEGINIS PLANAVIMAS
Šiaulių rajono savivaldybėje strateginio planavimo ir valdymo procesą prižiūri bei
koordinuoja Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plano priežiūros komisija. 2008 metais
komisija svarstė ir pritarė Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2009-2011 metams
projektui. Šiuo metu veikiančios komisijos sudėtis patvirtinta Šiaulių rajono tarybos 2008 m.
birželio 18 d. nutarimu Nr. T-184. Didžioji komisijos nariu dalis įeina ir į kitų komisijų ar darbo
grupių sudėtį, todėl strateginio planavimo klausimai yra aptariami ne vien strateginio plano
priežiūros komisijos posėdžiuose, o tai leidžia užtikrinti nuolatinį strateginio plano įgyvendinimo
priežiūros procesą.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2008 metų pradžioje administracijos
darbuotojams bei politikams organizavo strateginio planavimo mokymus ir kaip jų rezultatą 2008
m. birželio 18 d. Šiaulių rajono tarybos sprendimu Nr. T–185 pirmą kartą pasitvirtino strateginį
veiklos planą, apimantį trijų metų laikotarpį (2008–2010 metai). Strateginio veiklos plano
prioritetai (patraukli verslui, užsienio investicijoms aplinka; konkurencingas ir modernus žemės
ūkis; pažangi, apsišvietusi ir sveika rajono bendruomenė; patogi, švari ir saugi rajono gyvenamoji
aplinka), tikslai (iš viso 14 tikslų) ir uždaviniai (iš viso 39 uždaviniai) buvo maksimaliai priartinti
prie strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų ir uždavinių (atsižvelgiant į ekonominius–socialinius
pokyčius atliktos kai kurios korekcijos). Tai pačiais metais, išanalizavus 2008–2010 metų
strateginio veiklos plano vykdymo eigą, buvo parengtas ir 2008 m. gruodžio 18 d. Šiaulių rajono
tarybos sprendimu Nr. T–349 buvo patvirtintas strateginis veiklos planas 2009–2011 metams.
Galima teigti, kad 2008 metais Savivaldybėje pradėtas užtikrinti nuolatinis strateginio planavimo
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procesas, kuomet institucija rengia 3 metų trukmės strateginį veiklos planą, kuris kasmet
atnaujinamas.
2008 metais buvo pradėtas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomų programų
peržiūrėjimas bei jų skaičiaus optimizavimas. Iki tol įvairiais laikotarpiais buvo vykdoma iki 45
programų, tuo tarpu po optimizavimo jų skaičius buvo sumažintas iki 17. Tokiu būdu pradėtas
pasiruošimas Šiaulių rajono plėtros strateginio plano atnaujinimui bei strateginio planavimo
proceso optimizavimui, kurio pradžia numatoma 2009 metų III–IV ketvirtį.
VII. SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ PLĖTRA
Pasirengimas Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti buvo vienas iš svarbiausių mero,
mero pavaduotojų I. Venciuvienės ir J. Novogreckio, Savivaldybės administracijos direktoriaus S.
Lembučio ir atskirų Savivaldybės administracijos skyrių darbo barų.
Šiaulių rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su kaimynais latviais, 2008 m. pateikė
paraišką INTERREG III A programos paramai gauti, kurios tikslas yra skatinti ekonominį ir
socialinį bendradarbiavimą tarp kaimyninių šalių pasienio regionų. 2008 m. projektas „Vandens
kokybės gerinimas mažose gyvenvietėse Vircavoje (LV) ir Sauginiuose (LT)“ yra patvirtintas, t.y.
projektui skirta parama (paramos sutartis 2008 m. nepasirašyta). Projektas turėtų būti įgyvendintas
2009-2010 metais. Projekto vertė 5 707 469 Lt, paramos suma 3 375 112 Lt.
Regioninės plėtros įstatymas sudarė galimybę per Šiaulių apskrities plėtros tarybą
(savivaldybei atstovauja A. Gaubas, K. Lukšas ir A. Grubliauskis) įgyvendinti reikšmingus rajonui
projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų. Savivaldybė planuoja dalyvauti (dalyvauja) 12
priemonių, iš jų:
pagal Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones ,,Savivaldybių institucijų
ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, ,,Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros
planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“, ,,Teritorijų
planavimas“;
pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemones ,,Elektroninė demokratija:
regionai“, ,,Elektroninės valdžios paslaugos: regionai“, ,,Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“;
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones ,,Prielaidų spartesnei ūkinės
veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“, ,,Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų
plėtra regionuose“, ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“, „Universalių daugiafunkcinių centrų
kaimo vietovėse steigimas“, ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, ,,Viešosios paskirties
pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.
Ataskaitiniu laikotarpiu programa regioninės dimensijos priemonėms įgyvendinti tik
prasidėjo, todėl nebuvo pasirašytų kontraktų projektams įgyvendinti. Šiaulių rajono savivaldybė
2008 m. pateikė Šiaulių regiono plėtros tarybai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
priemonę ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“ projektinį pasiūlymą dėl
Šiaulių rajono Kuršėnų miesto L. Ivinskio gimnazijos rekonstrukcijos.
VIII. SAVIVALDYBĖS BENDROSIOS INVESTICIJOS
Per 2008 m. savivaldybės bendros investicijos sudarė 12 mln. 917 tūkst. Lt (11 mln. 710
tūkst. Lt.+ 1 mln. 207 tūkst. Lt ES), iš jų: 4 mln. 131 tūkst. Lt — savivaldybės biudžeto lėšos. 3
mln. 957 tūkst. Lt — Kelių priežiūros plėtros programos lėšos, 574 tūkst. Lt — Privatizavimo
fondo lėšos, 1 mln. 207 tūkst. Lt — Europos Sąjungos fondų lėšos, 2 mln. 520 tūkst. Lt —
Valstybės investicijų programos, 528 tūkst. Lt — kitų valstybės investicijų lėšos.
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IX. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS
2008 m. sėkmingai užbaigti įgyvendinti projektai, kuriems buvo gauta parama:
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų:
1. parengtas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, paramos suma – 500
612 Lt (bendra projekto vertė 638 340 Lt). Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas
patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-199.
2. sėkmingai užbaigtas projektas „Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmėms,
Kryžių kalne sukūrimas“, bendra projekto vertė – 1 307 683 Lt, paramos suma – 1 176 915 Lt.
Projekto esmė – viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimo projektas, siekiant išsaugoti Kryžių
kalno aplinką kuo mažiau pakitusią bei paversti šį objektą efektyviai veikiančiu turizmo traukos
objektu. Lygiagrečiai buvo vykdomas iš Valstybės investicijų programos finansuojamas
projektas ,,Turizmo informacijos centro pastato su sanitarinėmis patalpomis prie Kryžių kalno
statyba“, kurio metu pastatytas Turizmo informacijos centro pastatas su sanitarinėmis patalpomis
prie Kryžių kalno. Šiam projektui buvo skirta parama iš Valstybės investicijų programos. Taip pat
Kryžių kalnas yra įtrauktas ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Jono Pauliaus II
piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo piligrimų ir turizmo reikmėms 2007–2013 metų
programą. Iš šios programos įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su privažiavimo keliu prie
Kryžių kalno bei suprojektuotas apšvietimas Kryžių kalno teritorijoje. 2008 metų liepos mėnesį
įvyko Turizmo informacijos centro prie Kryžių kalno atidarymas.
3. Baigtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio
ežero Šiaulių rajone“, projekto vertė-1 316 445 Lt, paramos suma – 1 116 445 Lt. Įgyvendinus
projektą sukurtas turistų traukos centras prie Pašvinio ežero, įrengtas paplūdimys, valčių
prieplauka, sporto aikštelė, medicinos -gelbėjimo punktas, mašinų parkavimo aikštelė ir kita būtina
infrastruktūra.
Iš Valstybės investicijų programos:
1. Raudėnų pagrindinės mokyklos rekonstravimas ir priestato statyba. Statybos darbų vertė –
9011,00 tūkst. Lt; 2008 metais atlikta darbų už – 500 tūkst. Lt. Projektas įgyvendinamas.
2. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kuršėnuose, Ventos g. 11A, rekonstravimas.
Statybos darbų vertė – 8182,34 tūkst. Lt. 2008 metais atlikta darbų už – 794,68 tūkst. Lt. Projektas
įgyvendinamas.
3. Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos pastato Kuršėnuose, Daugėlių g. 86,
rekonstravimas. Statybos darbų vertė – 1814,26 tūkst. Lt. 2008 metais atlikta darbų už – 883,94
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tūkst. Lt. Projektas įgyvendintas.
4. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos pastato Kuršėnuose, V. Kudirkos g. 33, stogo
kapitalinis remontas. Statybos darbų vertė – 832,53 tūkst. Lt. 2008 metais atlikta darbų už – 777,81
tūkst. Lt. Projektas įgyvendintas.
X. SAVIVALDYBĖS RYŠIAI SU UŽSIENIO ŠALIMIS
Šiaulių rajonas buvo pristatomas tarptautinėje turizmo ir verslo parodoje Port-sur-Saone
mieste, Prancūzijoje 2008 m. gegužės mėnesį, tarptautinėje regioninių produktų parodojefestivalyje Grodzisk Mazowiecki mieste, Lenkijoje 2008 m. birželio mėnesį bei kasmetinėje
tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje ,,Šiauliai 2008“ lapkričio mėnesį.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T – 161 ,,Dėl
pritarimo Šiaulių rajono savivaldybės bendradarbiavimo su Gomelio rajonu (Baltarusijos
Respublika) sutarčiai“ pritarta Šiaulių rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Gomelio
rajono (Baltarusijos Respublika) bendradarbiavimo sutarčiai. Bendradarbiavimo prekybos,
ekonomikos, mokslo ir technikos bei kultūros srityse tarp Baltarusijos Respublikos Gomelio srities
Gomelio ir Lietuvos Respublikos Šiaulių rajonų susitarimas Nr. K4-03 pasirašytas 2008 m.
lapkričio 6 d.
Šiaulių rajono savivaldybėje 2008 m. lankėsi:
1. 2008 m. kovo 13 - 14 d. delegacija iš Port-Sur-Saone miesto savivaldybės (Prancūzija).
Buvo atvykę aptarti 2008 m. bendradarbiavimo planų.
2. 2008 m. birželio 29 d. - liepos 11d. delegacija iš Port-Sur-Saone miesto savivaldybės
(Prancūzija). Atliko Kužių vaikų lopšelio darželio vienos grupės renovavimo darbus.
3. 2008 m. rugsėjo 26 - 28 d. delegacija iš Bersenbruck miesto savivaldybės (Vokietija).
Atvyko į oficialią Bersenbruck miesto vandenų asociacijos dviejų dovanotų automobilių
perdavimo ceremoniją uždarajai akcinei bendrovei ,,Kuršėnų vandenys“.
4. 2008 m. spalio 19 - 22 d. delegacija iš Port-Sur-Saone miesto savivaldybės (Prancūzija).
Atvyko į oficialią Port-Sur-Saone miesto savivaldybės dovanotą šlavimo mašinos KARCHER
perdavimo ceremoniją Šiaulių rajono savivaldybės uždarajai akcinei bendrovei ,,Kuršėnų
komunalinis ūkis“.
5. 2008 m. lapkričio 26 - 30 d. delegacija iš Grodzisk Mazowiecki miesto savivaldybės
(Lenkija). Dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje ,,Šiauliai 2008“.
6.
.2008 m. lapkričio 26 - 30 d. delegacija iš Port-Sur-Saone miesto savivaldybės
(Prancūzija). Dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje ,,Šiauliai 2008“.
XI. TERITORIJOS PLANAVIMAS
2008 metais buvo planuota atlikti darbų teritorinio planavimo dokumentams (detaliesiems
bei specialiesiems planams) rengti ir geodeziniams matavimams bei toponuotraukoms atlikti už
400 000 Lt. Visos planuotos lėšos buvo panaudotos:
2008 m. buvo parengta ir patvirtinta teritorijų planavimo dokumentų, kurie turi svarbią
reikšmę pramonei plėtoti Mantaičių kaime, Meškuičių seniūnijoje, Šiaulių rajone.
2008 m. UAB „Urbanistika“ baigė rengti ir viešai pristatė Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinius. Bendrasis planas patvirtintas liepos mėnesį Šiaulių rajono
savivaldybės Taryboje. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas – tai svarbus
dokumentas, kuriuo vadovaujantis leidžiama fiziniams ir juridiniams asmenims rengti detaliuosius
planus, keičiant žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitą paskirtį. Dauguma iš jų
keičiama į gyvenamąją paskirtį, komercinę, gamybinių objektų statybai. Šis bendrasis planas turi
svarbią įtaką ir tolimesniam kryptingam rajono teritorijos tvarkymui.
Įgyvendinant 2008-2011 metų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų
programą, parengtas ir viešai pristatytas pagal priimtą Šiaulių rajono tarybos sprendimą Kuršėnų
miesto centrinės dalies detalusis planas, rengiami techniniai projektai Kuršėnų miesto tvarkymui.
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Parengtas ir Šiaulių rajono taryboje patvirtintas Kuršėnų miesto didžiųjų prekybos įmonių
išdėstymo specialusis planas. Šis planas suteikia galimybę statyti prekybos objektus didesnius nei
1000 kvadratinių metrų bendro ploto.
XII. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS
Nupirktas nekilnojamasis turtas: Eimučių, Noreikių, Naisių ir Žadžiūnų lauko vandentiekio
tinklai su inžineriniais įrenginiais už bendrą 128 tūkst. Lt sumą, Kuršėnų dvaro buvusios oficinos
pastatas už 120 tūkst. Lt., pastatas Karių mstl. Plento g. 1A už 175 tūkst. Lt.
Parengta 12 nekilnojamojo turto privatizavimo programų, tačiau dėl blogos ekonominės
situacijos šalyje, šių objektų privatizuoti nepavyko.
Apskaityti 226 rajono teritorijoje esantys statiniai, kurie neturi savininkų arba jie
nežinomi. Paruošta medžiaga perduoti teismui dėl šių objektų pripažinimo bešeimininkiais. 22
statiniai pripažinti bešeimininkiais ir gautas Tarybos leidimas juos nugriauti.
2008 metais vykdyta statinių naudojimo priežiūra – surašyti 52 statinių (47 negyvenamųjų
pastatų ir 5 daugiabučių gyvenamųjų namų) naudojimo patikrinimo aktai.
Per 2008 metus atlikta savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų remonto darbų už
220 tūkst. Lt, švietimo įstaigų pastatų – už 465 tūkst. Lt.
Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir inžinerinės infrastruktūros
rekonstravimui ir statybai 2008 metais skirta: 4870,00 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto, 2520,00
tūkst. Lt iš Valstybės investicijų programos, 574,00 tūkst. Lt iš Valstybės privatizavimo programos,
1927,68 tūkst. Lt iš valstybės tikslinių dotacijų, 5095,80 tūkst. Lt iš Kelių priežiūros ir plėtros
programos.
Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir inžinerinės infrastruktūros
rekonstravimui ir statybai 2008 metais skirta

6000

34 %

32 %

5000
4000
3000
2000
1000
0

17 %
13 %
4%

Iš savivaldybės
biudžeto
IšValstybės investicijų programos
Iš Valstybės privatizavimo programos
Iš Valstybės tikslinių dotacijų
Iš kelių priežiūros
ir plėtros programos

13
XIII. PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
Šiaulių rajono savivaldybės socialinio būsto priežiūros ir plėtros programos
įgyvendinimui 2008 metais skirta 75 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto ir 400 tūkst. Lt iš valstybės
biudžeto. Už valstybės skirtas lėšas socialiniam būstui įsigyti nupirkti 5 butai už bendrą 400 tūkst.
Lt sumą. Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos savivaldybės butų remontui. Atlikta remonto
darbų už 75 tūkst. Lt: pakeisti langai Vydūno g. 1-38 ir V. Kudirkos g. 34-20 Kuršėnų m., Saulės g.
11 ir Ateities g. 7-18 Šilėnų k. Kairių sen. butuose; atlikti butų remonto darbai Ringuvos g. 7-3,
Paringuvio k., Kuršėnų k. sen., ir Jaunimo g. 6-32, Gruzdžių mstl.; atlikti buto Saulės g. 11 Šilėnų
k. Kairių sen. stogo remonto darbai; atlikti kitų savivaldybės butų smulkūs remonto darbai.
2008 m. gruodžio 1 d. eilėje socialiniam būstui gauti buvo įrašyti 203 rajono gyventojai,
2008 metais išnuomota 12 socialinių butų. Per 2008 metus išduota 12 pažymų lengvatiniams
kreditams būstui įsigyti.
2008 m. savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 750 tūkst. Lt valstybės garantijoms
nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse,
butuose, vykdyti. Įvykdyta 12 valstybės garantijų panaudojant 634 tūkst. Lt šiam tikslui skirtų
valstybės lėšų, iš jų: nupirkti 3 butai nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose
namuose už bendrą 415 tūkst. Lt sumą, išmokėtos piniginės kompensacijos nuomininkams,
gyvenantiems savininkams grąžintuose namuose, kompensuojant nuomotų patalpų rinkos vertę
(bendra kompensacijų suma – 219 tūkst. Lt). 2008 m. baigtos vykdyti visos valstybės garantijoms
nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse ar
butuose.
Vykdant Komunalinio ūkio priežiūros ir plėtros programą, 2008 metais atlikta darbų,
įsigyta paslaugų, prekių ir įrengimų (panaudota lėšų) už 9532,85 tūkst. Lt, iš to skaičiaus:
- savivaldybės biudžetas – 4130,75 tūkst. Lt;
- Valstybės investicijų programa – 2520,00 tūkst. Lt;
- valstybės tikslinės dotacijos – 527,67 tūkst. Lt;
- Valstybės privatizavimo programa – 574,00 tūkst. Lt;
- kiti fondai ir programos – 405,36 tūkst. Lt;
- ES struktūrinių fondų parama – 1375,07 tūkst. Lt.
Vykdant Vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programą, 2008 metais atlikta
darbų ir įsigyta paslaugų (panaudota lėšų) už 6095,33 tūkst. Lt, tame skaičiuje:
- Kelių priežiūros ir plėtros programa – 5095,44 tūkst. Lt;
- valstybės tikslinės dotacijos – 999,89 tūkst. Lt;
2008 metų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos programos lėšos sudarė
594 073 Lt. Pajamų per 2008 metus buvo gauta 74000 Lt daugiau, negu buvo planuota 2008 metų
sąmatoje. Buvo vykdomos visos sąmatoje numatytos priemonės. 21000 Lt buvo sutaupytas iš
darbams pirkti numatytų lėšų. Pagal 2008 m. sąmatą liko neužbaigtos įgyvendinti šios priemonės:
Šiaulių rajono stambiagabaričių atliekų surinkimo (Ventos g., Kuršėnų mieste) ir biologiškai
skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių projektai. Šiuos darbus turėjo atlikti VšĮ Šiaulių regiono
atliekų tvarkymo centras, tačiau jie nebuvo užbaigti, ir juos užbaigti planuojama 2009 metais.
Rajone, kaip visoje Šiaulių apskrityje, įgyvendinta vieninga atliekų tvarkymo sistema.
Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimui vadovauja Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas G. Domarkas. Rajono taryba priėmė reikiamus sprendimus dėl šiukšlių
išvežimo mokesčio, atliekų tvarkymo. Lieka išspręsti dalį problemų dėl paslaugos teikimo
nuošaliuose vienkiemiuose ir atliekų rūšiavimo.
Komunalinių atliekų tvarkymo ir administravimo programos pagrindinis tikslas – valstybės
aplinkos apsaugos politikos atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimas savivaldybėje. Savivaldybė
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privalėjo vykdyti uždavinius, įvardintus Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo plane,
patvirtintame Šiaulių regiono plėtros tarybos 2005 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 9, ir Šiaulių
rajono komunalinių atliekų tvarkymo plane, patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006
m. lapkričio16 d. sprendimu Nr. T-288.
Iki 2009 m. sausio 1 d. Šiaulių rajono savivaldybei buvo pervesta rinkliavos lėšų –
1694347,50 Lt.
Iš pervestų lėšų 1692521,24 Lt buvo skirta atsiskaityti su atliekų vežėjais, apmokėti už
atliekų deponavimą Aukštrakių sąvartyne, ir apmokėti už rinkliavos administravimą.
Įsiskolinimas už rinkliavos administravimą, komunalinių atliekų pervežimą į Šiaulių
regioninį sąvartyną bei šių atliekų priėmimą į sąvartyną, 2008 metų sausio 1 d. sudarė – 1 229 128
Lt. Atsižvelgiant į atliekų kiekius ir paslaugų kainas nuo 2008 metų sausio 1 d. gyventojams buvo
patvirtinti nauji rinkliavos dydžiai ir atliekų susikaupimo normos juridiniams asmenims.
Savivaldybė siekė užtikrinti, kad paslauga butų pasiūlyta visiems Šiaulių rajono
gyventojams ir ja naudotųsi ne mažiau 95 procentų Šiaulių rajono gyventojų. Visi gyventojai turėjo
būti aprūpinti surinkimo priemonėmis bei turėti galimybę išrūšiuoti atliekas. Taip pat reikėjo
užtikrinti antrinių žaliavų, didžiųjų, buityje susidarančių pavojingų, elektros ir elektronikos įrangos,
naudotos padangos , statybos ir griovimo, žaliųjų atliekų surinkimą ir išvežimą.
2007 m. atliekų tvarkymo paslauga naudojosi vos 60 procentų Šiaulių rajono gyventojų.
Dažniausiai paslauga buvo neteikiama mažesniuosiuose kaimuose. Komunalinių atliekų vežėjas
dėl žymiai didesnių sąnaudų nebuvo suinteresuotas aptarnauti Šiaulių rajone esančių nutolusių ir
plačiai išsidėsčiusių kaimų ir vienkiemių, kadangi atstumai, kuriuos tenka nuvažiuoti komunalinių
atliekų vežėjui, surenkant komunalines atliekas, žymiai didesni negu miestuose ir miesteliuose.
Nėra pelningas ir antrinių žaliavų surinkimas ir tvarkymas iš Šiaulių rajono gyventojų.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija ne kartą kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją dėl šių
problemų, tačiau šie klausimai taip ir nebuvo sprendžiami. Vis dėlto atsižvelgiant į savivaldybių ir
įmonių paklausimus ir nusiskundimus dėl antrinių žaliavų surinkimo problemų ir jų finansavimo,
LR Aplinkos ministerija nusprendė įtraukti pakeitimus į jos administruojamą Gaminių ar pakuotės
atliekų tvarkymo programą, kurie turi pagerinti antrinių žaliavų surinkimą ir tvarkymą.
Ataskaitiniu laikotarpiu, įgyvendinant Vandentvarkos programas, pagrindinė veikla,
vykdant Ventos-Lielupės baseino projektą, buvo I ir II etapo objektų projektavimo darbai, kuriuos
vykdė UAB „Ekoprojektas“ ir UAB „Evikta“. Per metus buvo dalyvaujama darbo grupės
darbiniuose pasitarimuose, pasitarimuose su projektuotojais, pasitarimuose su Aplinkos
ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojais, techninę paramą teikiančios
jungtinės veiklos grupės „Hidora, Arginta ir SIKC“ specialistais. Projekto įgyvendinimo metu buvo
renkami ir projektuotojams teikiami įvairūs su projektu susiję duomenys, teikiamos pastabos ir
pasiūlymai.
Vykdydami 2008-2011 metų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų
programą įgyvendinome Ventos – Lielupės baseino projektą. 2008 metų Ventos–Lielupės baseino
projekto pagrindinis rezultatas – parinktas Kuršėnų miesto nuotekų valymo įrenginių statybai
rangovas, ir pasirašyta pirkimo sutartis. Įgyvendinant projektą, vykdomos Kuršėnų miesto
vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statybos bei Kuršėnų miesto vandens gerinimo įrenginių
statybos darbų pirkimo procedūros, 10 gyvenviečių pasirašytos sutartys dėl geriamo vandens
išvalymo.
Melioracijos darbų programai 2008 metais buvo skirta 2 mln. 540 tūkst.Lt. Atlikta techninė priežiūra ir priduota eksploatuoti 12 objektų, kurių darbų vertė yra 2 mln. 105 tūkst.Lt.
Šiaulių rajone valstybei priklausantys melioracijos statiniai yra įrengti 89,5 tūkst. ha žemės
plote. Šiame plote yra 1611,9 km magistralinių griovių, 586,7 km apsauginių griovių, 2120
pralaidų, 39 tiltai. Mūsų rajone gamtosaugai ir žmonių poilsiui gerinti įrengti 28 tvenkiniai, kurie
užima 1255,4 ha plotą.
2008 m. paruoštas ir pradėtas įgyvendinti investicinis projektas dėl „Paežerių tvenkinio
užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija“ paraiškos paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos priemonės „Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra“ veiklos
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sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ gauti.
Per 2008 m. paruošta 741 vnt. techninių sąlygų ir detaliojo planavimo dokumentų,
suderinant sklypų planus su pažymėtais melioracijos statiniais.
Rajono taryba, Savivaldybės administracija sudarė sąlygas žemdirbiams gauti nuolatinę
kvalifikuotą konsultaciją tiesioginių išmokų, kitos paramos žemės ūkio klausimais.
Taryba patvirtino Smulkių ir vidutinių ūkių rėmimo programą ir sudarė Kaimo rėmimo
programos lėšų panaudojimo komisiją (komisijos pirmininkas Antanas Bezaras). Programos lėšos
buvo panaudotos prioritetiniams žemės ūkio
projektams. Vadovaujantis Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-257 patvirtintais Šiaulių rajono kaimo
rėmimo programos nuostatais, iš kaimo rėmimo programos lėšų skirta:
- ūkininkams, kurių darbinė veikla neviršija 3 m., gautų paskolų palūkanoms kompensuoti –
1377,24 Lt;
- gyvūnų pavojingų ligų vakcinacijos išlaidoms kompensuoti – 910 Lt;
- žemdirbiškų švenčių organizavimo bei dalyvavimo jose išlaidoms padengti – 8235,40 Lt;
(rajono žemdirbių šventei „Dėkojame žemei“ –7465,60 Lt, rajono gražaus arimo konkurso
nugalėtojų apdovanojimui – 769,80 Lt);
- ekologinių produktų mugės organizavimo išlaidoms kompensuoti – 3990,03 Lt;
- ekologinių ūkių sertifikavimo išlaidoms kompensuoti – 3630,04 Lt;
- iš dalies kompensuoti investicinių projektų rengimo išlaidoms – 15600 Lt;
- iš dalies kompensuoti dalyvavimo seminaruose, mugėse – 4650 Lt;
- kompensuoti ekologinių ūkių sumokėtam žemės mokesčiui – 449,06 Lt;
- iš dalies kompensuoti artezinių šulinių įrengimo išlaidoms – 1936,44 Lt;
- iš dalies kompensuoti internetinio ryšio įrengimo išlaidas – 716,10 Lt;
- iš dalies kompensuoti kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidas – 8300 Lt.
2008 metais Šiaulių rajono kaimo rėmimo programai biudžete buvo numatyta 120 000 Lt,
pablogėjus pajamų surinkimui į rajono biudžetą metų eigoje programos lėšos sumažintos 70 000
Lt, taip per metus panaudota – 49794,31 Lt.
Rajono kaimo bendruomenės buvo aktyvios įgyvendinant projektus pagal paskelbtą Žemės
ūkio ministerijos Valstybės paramos kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms remti
programą. Paruošti, pasirašytos sutartys ir dalinai įgyvendinti 11 kaimo bendruomenių projektai,
kurių bendra vertė 222788,21 Lt.
Savivaldybė įgyvendina patvirtintą Valstybinę triukšmo prevencijos veiksmų programą,
rengia ir tvirtina triukšmo prevencijos veiksmų planus. Veiksmų plano įgyvendinimui 2008 m.
rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 218 sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės triukšmo prevencijos
darbo grupė, sudarytas ir patvirtintas Triukšmo prevencijos priemonių ir veiksmų planas. Darbo
grupės veiklai reglamentuoti Savivaldybės taryba 2008 m. spalio 9 d. Nr. T- 294, patvirtino
veiklos nuostatus. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punkto
įgyvendinimas savivaldybę įpareigoja atlikti triukšmo stebėseną (monitoringą) tyliosiose zonose.
2008 m. lapkričio 11-12 d. pagal Triukšmo prevencijos darbo grupės protokolą, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-176 nustatytos tyliosios viešosios
zonos Šiaulių rajone, organizuoti triukšmo matavimai, 20 atrinktose triukšmui jautriose vietoseVšĮ Kuršėnų ligoninės teritorijoje, ikimokyklinių ir švietimo įstaigų teritorijose, kitose viešosiose ir
gyvenamųjų namų teritorijose. Atliekamų tyrimų tikslas, kaip nurodo Europos Sąjungos direktyvos,
išspręsti ar bent jau sumažinti aplinkos triukšmo problemas.
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Tyrimus atliko Nacionalinė visuomenės sviekatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.
Tyrimams skirta- 1104,00 Lt.
XIV. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMAS IR KAIMO BENDRUOMENĖS
Savivaldybės taryba visada atvira visiems rajono žmonėms ir jų rūpesčiams. Atidi
bendruomenių problemoms. Išklausanti, įsiklausanti ir sprendžianti.
Siekiant priimti optimaliausius sprendimus, buvo rengiami susitikimai su gyventojais,
įsiklausoma į socialinių grupių pageidavimus, vertinami jų pasiūlymai. Diskutuojant su seniūnijų,
ugdymo įstaigų, kaimo bendruomenėmis, jaunimo, sporto, verslo, žemdirbių ir kitomis
visuomeninėmis organizacijomis, aptartos svarbiausios problemos, kurių sprendimas turi įtaką ne
tik vienos bendruomenės, vieno miestelio ar kaimo, bet ir viso rajono ateičiai. Pasitarus su
gyventojais, diskutuota Savivaldybės tarybos komitetuose, frakcijose bei Tarybos posėdžiuose, kur
buvo priimti galutiniai sprendimai. Visi Tarybos sprendimų projektai yra vieši ir buvo skelbiami
savivaldybės interneto tinklalapyje.
Apie rajono bendruomenei aktualiausius sprendimų projektus buvo rengiami straipsniai
spaudai, reportažai laidoje „Sodžius“. Juose atsispindėjo specialistų komentarai, Savivaldybės
vadovų pozicija vienu ar kitu klausimu. Informaciniai pranešimai buvo siunčiami regioninei ir
respublikinei žiniasklaidai, rengiamos spaudos konferencijos.
Informaciniai pranešimai apie priimtus sprendimus buvo publikuojami vietos ir regiono
spaudoje.
Per 2008 metus buvo parengta spaudai 20 informacinių savivaldybės biuletenių, publikuotų
laikraščiuose. Juose paskelbti Savivaldybės tarybos sprendimai, apžvelgti svarbesni darbai,
gvildentos probleminės temos. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas visuomenei informuoti apie
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įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, finansuojamus ES fondų, Valstybės biudžeto lėšomis,
rinkliavos už atliekų surinkimą mokėjimo tvarkos aiškinimui.
Šiaulių regione dirbantiems respublikinių bei vietinių žiniasklaidos priemonių žurnalistams
elektroniniu paštu išsiųsta 180 informacijų bei pranešimų spaudai. (Neįskaitant žodinių pranešimų
telefonu). Straipsniai ir žinutės teikiami ir žurnalui „Savivaldybės žinios“. Parengta spaudai ir
išsiųsta redakcijoms per 200 skelbimų.
Savivaldybės interneto svetainei pateikta 250 informacijų bei straipsnių su nuotraukomis.
Parengtos 44 televizijos laidos “Sodžius”, transliuojamos per Šiaulių apskrities televiziją.
194-iuose siužetuose parodytas Savivaldybės tarybos ir Administracijos darbas, rajone vykę
kultūros ir sporto renginiai, verslo įmonių ir ūkininkų pasiekimai, švietimo ir kitų įstaigų veikla.
Didelis dėmesys buvo skiriamas teigiamiems rajono gyvenimo pokyčiams: mokyklų,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų atnaujinimo temai, projektų, finansuojamų iš ES fondų
įgyvendinimo eigai, buitinių atliekų tvarkymo sistemos naujovėms. Neliko pamiršta ir žemės ūkio
tematika bei kaimo bendruomenių veikla. Laidos buvo rodomos antradienio vakarais, du kartus
kartojamos kitomis savaitės dienomis. Laidų archyvas kaupiamas ir savivaldybės interneto
svetainėje.
Teminiams kultūros bei švietimo įstaigų renginiams, panaudojant turimus filmuotos
medžiagos archyvus, kuriami ir tiražuojami filmai ar siužetai DVD formatu. Buvo sukurti bei
renginių metu parodyti filmai: apie chorų šventes Kuršėnų bažnyčioje, apie liaudiškos muzikos
kapelų „Salduva“ ir „Ringuva“, jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Diemedėlis“, Ginkūnų kultūros
centro kolektyvų koncertinę veiklą, apie gražią jau dvidešimt metų besitęsiančią tradiciją rengti
Verbūnuose šeimų sporto šventes „Mama, tėtis ir aš“.
Kužių vidurinės mokyklos prašymu sukurtas filmas kunigui Vladui Požėlai atminti.
Panaudojus Raudėnų pagrindinės mokyklos archyvus, parengta vaizdo informacija apie šią
mokyklą.
Sukurti siužetai ir filmai apie bendradarbiavimą su Prancūzijos Port-Sur-Saone, Lenkijos
Grodzisk Mazoviecki miestais, akcentuojant svečių vizitus į mūsų savivaldybę bei dalyvavimą
verslo parodoje, tuo pačiu ir Šiaulių rajono delegacijų viešnages minėtose šalyse.
Iš viso 2008 metais sukurta ir pagaminta per 20 teminių filmų ir siužetų, įvairiomis
temomis.
Parengtas ir Kultūros ministerijai pateiktas projektas filmui apie Kuršėnų krašto keramikus
kurti. Pradėta rinkti medžiaga šiam filmui.
Tikslingai panaudojami ir nuolat atnaujinami foto archyvai. Atrinktos senos ir pateiktos
naujos nuotraukos knygoms „Jurginės Šiaulių krašte“, „Užgavėnės Kurtuvėnuose“, apie Šiaulių
rajono bažnyčių istorinius vargonus bei kitiems leidiniams, kuriuose pristatomas Šiaulių rajonas.
Rengiamos fotoekspozicijos, gaminamos skaidrės.
Asociacija ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė” (VVG) šiuo metu vienija 28
bendruomenių, verslo partnerių ir valdžios atstovų narius. Teritoriniu principu VVG apima viso
Šiaulių rajono kaimus ir mažus miestelius su juose gyvenančiais 36 tūkst. rajono gyventojų bei
juose įsikūrusiomis 42 kaimo bendruomenėmis.
Per atskaitinius metus 1 kaimo bendruomenė panaudos pagrindais perėmė savivaldybei
priklausančias patalpas. Šiuo metu 18 kaimo bendruomenių jau turi patalpas, kurios panaudojamos
įvairiems renginiams organizuoti ar kitiems bendruomenės poreikiams tenkinti. Mero pavaduotoja
Ingrida Venciuvienė rūpinasi ne tik kaimo bendruomenių veiklos aktyvinimu, bet ir jų gerosios
patirties sklaida. Liepos mėnesį Kelmės rajone Budraičiuose dalyvavome Lietuvos kaimo
bendruomenių sąskrydyje. Mūsų rajono komanda jėgas išbandė visose sąskrydžio metu
organizuotose rungtyse ir buvo apdovanota sidabro medaliu už II vietą krepšinio turnyre.
2008 m., vadovaujantis Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių
rėmimo programa, įgyvendinti 55 kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių projektai,
skiriant minėtoms bendruomenėms 50979,48 Lt transporto, telekomunikacijų, kanceliarinių prekių
išlaidoms padengti ir kt. reikmėms patenkinti. Naujai įsiregistravo ir atnaujino veiklą 8 rajono
kaimo bendruomenės.

18
2008 metais buvo sėkmingai įgyvendinamas pagrindinis asociacijos tikslas – veikiant kartu
su rajono kaimo ir mažų miestelių bendruomenėmis baigta parengti rajono Vietos plėtros strategija
pagal „Leader“ priemonę ,,Šiaulių rajono kaimų ir mažų miestelių plėtros galimybių studijos ir
parengtos integruotos bandomosios strategijos tobulinimas” ir užsitikrinta 10,36 mln. Lt Europos
Sąjungos parama jai įgyvendinti.
Plėtojamas bendradarbiavimas – kartu su bendruomenėmis aptarėme mokyklų tinklo
pertvarkos rajone problemas, tariamės dėl dalyvavimo projektuose, vyksta Šiaulių rajono Vietos
veiklos grupės narių mokymai kartu su Kelmės, Raseinių ir Joniškio Vietos veiklos grupėmis,
suremontuotos Šiaulių rajono VVG panaudos pagrindu skirtos patalpos bei apsirūpinta
kompiuterine technika tolesniam Vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.
Šiaulių rajono savivaldybė sprendė rajono gyventojų užimtumo problemas. Dalyvauta
Lietuvos darbo biržos organizuotose vaizdo konferencijose.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2008 metais Savivaldybės biudžeto
sąskaita rajono gyventojams ir ūkio subjektams suteikta mokestinių lengvatų: gyventojų pajamų
mokesčio už verslo liudijimus - 77,4 tūkst. Lt, žemės mokesčio – 280,5 tūkst. Lt, atleista nuo
nekilnojamojo turto mokesčio už - 22,2 tūkst. Lt, žemės nuomos mokesčio – 0,6 tūkst. Lt.
2008 m. Savivaldybės tarybai verslo plėtrai rajone vystyti pateikta tvirtinti ir patvirtinta
38 sprendimai, pritarta 2 informacijoms.
XV. ŠVIETIMAS
Savivaldybės tarybos posėdžiuose buvo pristatomi svarstyti Švietimo ir sporto skyriaus
parengti sprendimų projektai aktualiais švietimo klausimais (iš viso 29).
Buvo tęsiama mokyklų tinklo pertvarka, vykdant valstybinės švietimo politikos nuostatas:
1. Baigtas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas –
mokykla tapo pagrindine;
2. Siekiant iki 2012 m. išgryninti Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnaziją, kurioje mokytųsi tik
9-12 klasių mokiniai, nebepriimta mokinių į 5 ir 6 klases;
3. Sumažėjus mokinių skaičiui ir vietos bendruomenėms pritarus, reorganizuota Šiupylių
pagrindinė mokykla, prijungiant ją prie Gruzdžių gimnazijos ir įsteigiant Gruzdžių gimnazijos
Šiupylių skyrių, likviduotos Bridų ir Varputėnų pagrindinės mokyklos;
4. Pertvarkyta Kairių pagrindinės mokyklos vidaus struktūra nutraukiant pradinio ugdymo
programos vykdymą Žadžiūnų skyriuje;
5. Visuomenei pageidaujant Micaičių pradinė mokykla reorganizuota į mokyklą-darželį,
atidaryta nauja grupė Kužių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.
Mokyklų tinklo pertvarka 2005-2008 metais

Data

Pertvarkos būdas

Mokykla
Šakynos pagrindinės mokyklos
Piktuižių skyriuje

2005 m. rugsėjo 1 d.

Nutrauktas pradinio ugdymo
programos vykdymas

2005 m. spalio 31 d.

Reorganizuota Kurtuvėnų pagrindinė
mokykla

Kurtuvėnų pradinė mokykla

Nutrauktas pradinio ugdymo
programos vykdymas

Kuršėnų Daugėlių vidurinės
mokyklos Smilgių skyriuje

2007 m. rugsėjo 1 d.

Kuršėnų Stasio Anglickio
pagrindinės mokyklos Gergždelių
skyriuje
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2008 m. rugsėjo 1 d.

Pradedamas vidaus struktūros
pertvarkymas, nebepriimant mokinių į
11 klasę

Kuršėnų Daugėlių vidurinė
mokykla

Akreditavus vidurinio ugdymo
programą, jos pagrindu steigiama
gimnazija

Gruzdžių Augustino Griciaus
vidurinė mokykla po pertvarkos –
Gruzdžių gimnazija

Tęsiamas gimnazijos išgryninimas,
nebepriimant mokinių į 5 klasę

Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija

Likviduotos mokyklos

Bridų ir Varputėnų pagrindinės
mokyklos

Reorganizuota Šiupylių pagrindinė
mokykla

Gruzdžių gimnazijos Šiupylių
skyrius

Baigtas vidaus struktūros
pertvarkymas, nebepriimant mokinių į
11-12 klases

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė
mokykla

Tęsiamas gimnazijos išgryninimas,
nebepriimant mokinių į 5-6 klasę

Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija

Nutrauktas pradinio ugdymo
programos vykdymas

Kairių pagrindinės Žadžiūnų
skyriuje

Pakeistas tipas

Micaičių pradinė mokykla-darželis
XVI. KULTŪRA

2008 m. Kultūros skyrius, vykdydamas kultūrinės veiklos programą, Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje nuosekliai įgyvendino Lietuvos kultūros politikos nuostatas, kultūrines
programas bei Savivaldybės tarybos sprendimus, stiprino kultūros ir meno potencialą, skatino
kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, nacionalinės kultūros atvirumą, gerino sąlygas rajono
bendruomenės kultūrinei veiklai, plėtė kultūros paslaugų pasiūlą.
Šiaulių rajono kultūrinės tradicijos yra labai gilios, senos ir unikalios. Šių tradicijų tąsą
garantuoja Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro, Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro,
Viešosios bibliotekos veikla. Šiose kultūros įstaigose vystoma meninė, edukacinė bei
sociokultūrinė veikla leidžia rajono bendruomenės nariams tenkinti savo poreikius bei užtikrina
rajono kultūrinį savitumą ir daro jį patrauklų ne tik kultūrine, bet ir ekonomine prasme.
Norint tenkinti bendruomenės kultūrinius, meninius ir sociokultūrinius poreikius keliamas
tikslas, kuriuo siekiama nuolat atnaujinti esamą rajono kultūros centrų materialinę bazę, ją
modernizuoti bei motyvuoti darbuotojus, sudarant jiems galimybę nuolat mokytis ir įgytas žinias
pritaikyti praktikoje.
Siekiant užtikrinti rajono gyventojams kultūros paslaugų prieinamumą ir galimybes jas
vartoti reikalinga ne tik materialinė bazė, bet ir žmogiškieji ištekliai. Todėl svarbu kultūros
įstaigose suburti ir išlaikyti profesionalų kultūros ir meno specialistų potencialą. Šių specialistų
dėka vykdomos ilgalaikės tęstinės edukacinės, sociokultūrinės, prevencinės, meninės ir kitos
svarbios programos. Specialistų motyvavimas ir nuolatinis konkurencingumo didinimas,
kvalifikacijos kėlimas, atestacija, naujų etatų steigimas yra svarbus kultūros plėtros veiksnys.
Mėgėjų meno kolektyvų veiklos dėka, rajone vykdomi stambūs meniniai projektai, kurie suteikia
galimybę ugdyti ne tik suaugusių, bet ir vaikų bei jaunimo kūrybiškumą, rūpintis jų laisvalaikio
organizavimu, deramai reprezentuoti rajoną užsienio šalyse.
Todėl pristatant kultūrinę veiklą rajone, kultūros įstaigos tampa strategiškai svarbiomis
institucijomis, galinčiomis organizuoti kultūros sklaidą rajone, respublikoje ir užsienyje.
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2008 m. kovo 26 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti nauji kultūros
ir meno premijų skyrimo nuostatai. Rajone teikiamos keturios respublikinės ir keturios rajoninės
kultūros ir meno premijos.
Jau septinti metai iš eilės rajone renkamas geriausias Metų kraštotyrininkas – suaugęs ir
jaunasis. 2008 m. balandžio mėnesį Metų kraštotyrininko premijos įteiktos: Alinai Šivickaitei,
Ginkūnų S. ir V.Zubovų pagrindinės mokyklos mokytojai, kraštotyrininkei bei jaunajai
kraštotyrininkei Kristinai Barauskaitei, Daugėlių pagrindinės mokyklos moksleivei ir jos vadovei
mokytojai , kraštotyrininkei Vitalijai Vazgienei.
2008 m. gegužės 21d. Naisiuose vykusioje Poezijos šventėje įteikta 32- oji respublikinė
poeto Zigmo Gaidamavičiaus- Gėlės premija . Ji skirta poetui Petrui Gintalui (po mirties) už
poezijos rinkinį „Einu namo“.
2008 m. rugsėjo 30 d. Lietuviškojo kalendoriaus šventės metu įteikta respublikinė Lauryno
Ivinskio premija už geriausią per metus Lietuvoje išleistą kalendorių. Premija paskirta kalendoriaus
„Nugrimzdusis Vilnius“ sudarytojams - Libertui Klimkai, Juozui Valiušaičiui, Laimiui Kosevičiui .
Paskatinamasis prizas įteiktas Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinei mokyklai, kartu su Demino
(Vokietija) mokykla parengusiai kalendorių su abiejų miestų vaizdais.
2008 m. gruodžio 17 d. Gruzdžiuose vyko literatūrinė šventė „Augustinas GriciusGruzdžių krašto ąžuolas“. Jos metu respublikinė rašytojo Augustino Griciaus premija įteikta Astai
Plechavičiūtei už pirmąją prozos knygą „Nelyginiai metai“, kurią išleido Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2008 m.
2008 m. gruodžio 16 d. Kuršėnų m. seniūnijoje salėje įteiktos kalbininko Vytauto Vitkausko
premijos jauniesiems rajono filologami. 2008 m. gruodžio 12 d. S. Anglickio pagrindinėje
mokykloje vykusioje literatūrinėje popietėje, skirtoje mokytojui, poetui S. Anglickiui atminti
įteiktos Stasio Anglickio premijos jauniesiems rajono poetams.
Kas trys metai teikiama ir respublikinė Puodžių karaliaus premija- tautodailininkui
keramikui, už aktyvią, kūrybingą veiklą, puoselėjant senąsias keramikų tradicijas. 2008 m.
Kuršėnų miesto šventės“Kuršėnai- puodžių sostinė“, vykusios 2008m. gegužės 24-25 d.d. metu,
premija įteikta Šiaulių rajono tautodailininkei , keramikei Reginai Mataitienei.
Kasmet renkamas ir geriausias Šiaulių rajono tautodailininkas. 2008 metų geriausiu
tautodailininku išrinktas keramikas, kuršėniškis Algimantas Tamašauskas. Jam įteikta Metų
tautodailininko premija.
XVII. SOCIALINĖ PARAMA
Įgyvendinant 2008 – 2011 metų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų
programą plėtojamos socialinės paslaugos, užtikrinama, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos
visiems.
Statistikos departamento duomenimis 2008 m. rajone gyveno 50211 tūkst. žmonių. Iš jų:
mieste - 13670, kaime – 36541, vaikų iki 15 metų 9392, pensinio amžiaus gyventojų (60 metų ir
daugiau) –9931 (kas sudarė 19,78 proc. visų rajono gyventojų), vaikų su negalia – 349. Iš rajono
2008 m. išvyko 1396 asmenys, atvyko gyventi – 1374. 2008 m. palyginus su 2007 m. padidėjo
darbo biržoje registruotų asmenų skaičius (2008 m. rugpjūčio 1 d. šis skirtumas sudarė 204
asmenys). Poreikį socialinei paramai įtakojo socialinės ir demografinės tendencijos: socialinės
rizikos šeimų ir jose augančių vaikų, neįgaliųjų skaičių didėjimas, bendruomenės senėjimas.
Šeima išlieka svarbiausia visuomenės ląstele. Keičiantis požiūriui į šeimą, vis daugiau
žmonių gyvena neįregistravę santuokos, nesutarimai šeimose, skyrybos sukelia įvairių problemų –
nuo vaiko teisių pažeidimų iki smurto šeimoje. 2008 m. socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo
175 šeimos, kuriose augo 461 vaikas. 2008 m. iš apskaitos buvo išbrauktos 43 šeimos.
Sprendžiant išmokų klausimus, vadovautasi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m.
lapkričio 7 d. sprendimu „Dėl išmokų teikimo Šiaulių rajono socialinės rizikos šeimoms tvarkos
aprašo“. 2008 m. lapkričio 17 d. pasirašyta sutartis su Ginkūnų vaikų dienos centru dėl socialinių
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įgūdžių ugdymo ir palaikymo institucijoje 12 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. 2008 m. centrą
lankė 8 vaikai.
Dėl Pagalbos į namus paslaugų skyrimo, sustabdymo bei nutraukimo vienišiems,
neįgaliems rajono gyventojams 2008 metais priimti 93 sprendimai. Iš jų: dėl paslaugos skyrimo –
42, paslaugos teikimo nutraukimo -31, paslaugos teikimo sustabdymo 16, sustabdytų teikiamų
paslaugų tęsimo 4.
2008 metais, pasikeitus Socialinės paramos mokiniams įstatymui, 2008 m. liepos mėn.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas naujas Kreipimosi dėl socialinės
paramos mokiniams, paramos mokinio reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose tvarkos aprašas. Per 2008 m. labai padidėjo socialiai remiamų mokinių skaičius, todėl
visus metus buvo intensyviai dirbama siekiant užtikrinti pilnavertį mokinių maitinimą ir
aprūpinimą mokinio reikmenimis.
Mokinių, kuriems skirta socialinė parama skaičius
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Įgyvendinama pagrindinė socialinė nuostatą – tenkinami būtiniausi poreikius tiems
asmenims, kurių pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas patiems pasirūpinti savimi dėl
objektyvių, nuo jų nepriklausomų priežasčių yra ribotos.
Užtikrinama socialinė paramą šeimoms ir vaikams bei neįgaliems asmenims, mokėdamos
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įvairios socialinės išmokos iš valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų.
Siekiant kokybiško socialinių paslaugų teikimo, jų įvairovės, nustatomas socialinių
paslaugų poreikis, priimami sprendimai dėl socialinių paslaugų skyrimo, seni ir neįgalūs asmenys
apgyvendinami socialinės globos įstaigose, analizuojamas gyventojų poreikis socialinėms
paslaugoms, organizuojamas socialinės rizikos asmenų apgyvendinimas,
Įgyvendinant socialinės politikos nuostatas, įvairioms rajono gyventojų socialinėms
grupėms nežeminant žmogiškojo orumo sudaromos galimybės integruotis į visuomenę ir
užtikrinamos normalios gyvenimo sąlygos.
XVIII. SVEIKATA
Siekdama užtikrinti nuolatinį sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimą ir
prieinamumą, Šiaulių rajono savivaldybė 2008 metais gyventojų sveikatos priežiūrai skyrė 228
000 Lt.
VšĮ Kuršėnų ligoninėje įsteigta 10 globos lovų, nupirktas kraujo analizatorius. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įstaigai skyrė naują sanitarinį automobilį. Savo lėšomis
įstaiga atliko pastato J. Basanavičiaus g. 12A renovaciją.
Vykdant investicinį projektą ,,Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros sistemos
modernizavimas ir paslaugų kokybės gerinimas” įkurti Drąsučių, Ginkūnų, Kairių ir Raudėnų
šeimos gydytojų kabinetai. Šeimos gydytojų kabinetuose įkurtos ir aprūpintos modernia įranga
gydytojo-odontologo darbo vietos. Pabaigti Bazilionų, Bubių, Kužių, Meškuičių ir Šakynos
ambulatorijų pastatų renovacijos ir vidaus patalpų remonto darbai. Ambulatorijos aprūpintos
reikiama kompiuterine, medicinine įranga, baldais. Šeimos gydytojų kabinetai ir ambulatorijos
aprūpintos naujais lankomosios priežiūros automobiliais. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija viešajai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui skyrė 2 naujus
greitosios medicinos pagalbos automobilius.
Savivaldybės lėšomis suremontuotas Žarėnų medicinos punktas.
Nemokamam dantų protezavimui atlikti Šiaulių rajono gyventojams savivaldybė skyrė 50
000 Lt.
Mokinių sveikatos priežiūrai skirta 57 000 Lt.
XIX. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
2008 m. Šiaulių rajono verslininkams informacinę ir metodinę paramą teikė VŠĮ ,,Šiaulių
rajono turizmo ir verslo informacijos centras“ (toliau-Centras). Įgyvendindami projektą
,,Viešųjų paslaugų verslui projekto įgyvendinimas Šiaulių rajone“, kurį finansavo Ūkio ministerija
(90 tūkst.Lt) ir Šiaulių rajono savivaldybė (40 tūkst.Lt), Centro darbuotojai suteikė per 300
konsultacijų, per 2 tūkst. kitų verslo informacijos paslaugų, surengė 19 mokymų, 32 kitus
informacijos ir viešinimo renginius. Viešosios įstaigos darbuotojai rajono verslininkams teikė
praktinę paramą ruošiant įmonių steigimo dokumentus, rengiant verslo planus, paraiškas ES
struktūrinių fondų paramai gauti. Parengta 4 investicinių verslo planai. Aktyviai dalyvavo skatinant
rajono verslo įmonių tarpusavio bendradarbiavimą, ryšių su kitų šalies rajonų ir užsienio smulkaus
ir vidutinio verslo atstovais palaikymą, jų dalyvavimą bendrose verslo pasiekimų parodose,
seminaruose. Plėtojami ryšiai su rajono mokyklomis, Kuršėnų miesto ir kaimo bendruomenėmis
skatinant jaunimo, moterų ir kitų socialinių grupių atstovų verslumą, ieškant naujų verslo idėjų.
Nuo 2008 m. liepos mėn. Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centrui perduotas
eksploatuoti naujai pastatytas turizmo reikmėms skirtas pastatas Daumantų kaime prie Kryžių
kalno. Pradėta kaupti ir teikti turistinių paslaugų informacija apie Šiaulių rajono lankytinas vietas,
pradėti rengti ir platinti informaciniai ir kartografiniai leidiniai apie teikiamas paslaugas rajoną
aplankiusiems turistams, sudaromi turistiniai maršrutai. 2008 m. rajono paslaugos ir galimybės
pristatytos turizmo parodoje ,,Vivatur 2008“ Vilniuje.
Vykdant Šiaulių rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą, Savivaldybės 2008
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m. biudžete buvo skirta 180 tūkst.Lt rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms paremti.
Panaudota 177,87 tūkst. Lt. Iš jų: 17,13 tūkst.Lt Šiaulių rajono verslininkų asociacijos
organizuojamiems renginiams remti; 60 tūkst.Lt Šiaulių rajono verslo informacijos centrui
(dalininko lėšos); 75,40 tūkst.Lt banko paskolų palūkanoms kompensuoti ir kt. Šia parama
pasinaudojo 43 rajono verslininkai. Metų pabaigoje vykusio Šiaulių apskrities organizuoto renginio
,,Verslo dienos“ metu buvo pagerbti geriausių rezultatų pasiekusių: UAB ,,Medingė“, UAB
,,Scandpark“, Kuršėnų miškų urėdijos, UAB ,,Smakų smakas“, P. Tamošaičio ir Pr. Anglicko
įmonių vadovai.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras ( toliau - Centras) įkurtas Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-6. Centras - biudžetinė įstaiga,
kuri teikia Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms buhalterinės apskaitos paslaugas ir
paslaugas, susijusias su ūkine – technine veikla. Centras sutarčių pagrindu teikia paslaugas 1
gimnazijai, 21 mokyklai, 3 mokyklų skyriams, 1 mokyklai-darželiui, 10 vaikų darželių, Kuršėnų
kūrybos namams, Kuršėnų meno mokyklai, Sporto mokyklai.
Asignavimų planas 2008 metams, įskaitant patikslinimus, buvo 42717766 Lt, iš jų
22932300 Lt - mokinio krepšelio lėšos. Tai sudaro 53,68 % viso asignavimų plano. Iš mokinio
krepšelio lėšų pedagogams buvo mokamas darbo užmokestis (16893112 Lt), įsigyti vadovėliai
(380675 Lt) bei mokymo priemonės (182774 Lt), kelta kvalifikacija (157057 Lt), išlaidos mokinių
pažintinei ir profesinio orientavimo veiklai (63036 Lt).
Ugdymo aplinkai skirtos lėšos nuo bendro asignavimų plano sudarė 46,32 % (19785466
Lt). Iš jų buvo mokamas darbo užmokestis aptarnaujančiam personalui (10914356 Lt), maitinimui
(309543 Lt), šildymui (1876798 Lt), elektros energijai (769644 Lt), ryšiams (151331 Lt),
transporto išlaikymui (275231 Lt), vandentiekiui ir kanalizacijai (165319 Lt) ir kt. Metų pabaigoje
liko 223116 Lt nepanaudotų asignavimų.
Pedagogų algų padidinimui nuo 2008 m. gegužės 1 dienos buvo skirta 2011180 Lt iš
privatizavimo fondo. Taip pat iš šio fondo skirta 13269 Lt valstybinių brandos egzaminų
organizavimui. Šios lėšos panaudotos rajono ugdymo įstaigų pedagogų, vykdžiusių egzaminus,
darbo užmokesčiui.
Pagal viešųjų darbų programą mokymo įstaigose buvo įdarbintas 31 žmogus. Kadangi pusę
darbo užmokesčio, pusę priskaičiavimų SODRAI ir pusę kompensacijų už nepanaudotas atostogas
dengė darbo birža (36711Lt), iš savivaldybės lėšų buvo išleista 37967 Lt, iš jų 1110 Lt kitoms su
viešųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms.
Ugdymo įstaigose yra 18 valgyklų, į 7 ugdymo įstaigas organizuotas maisto vežimas
termosuose, 2 ugdymo įstaigos turi bendrabučius. Maisto produktus teikia 5 tiekėjai.
Bendrojo lavinimo mokyklose 2008 metais mokėsi 5906 mokiniai. Socialiai remtinų šeimų
nemokamam moksleivių maitinimui išleista 2193881 Lt. Nemokamas maitinimas buvo skirtas
3320 mokiniams ir 172 ikimokyklines įstaigas lankantiems priešmokyklinių grupių vaikams. Tai
sudaro 40,88 % besimokančiųjų. Maitinimo norma pietums 2008 metams patvirtinta 4.00Lt (1-4
klasių mokiniams) ir 4,6 Lt (5-12 klasių mokiniams), pusryčiams 2,6 Lt (visų klasių mokiniams).
Pedagogų kelionių į darbą kompensavimui išleista 110940 Lt, iš jų savivaldybės lėšos 34479 Lt, valstybės lėšos – 76461 Lt.
Įvairių programų įgyvendinimui iš viso gauta 673907 Lt. Psichoaktyvių medžiagų
prevencijos programoje dalyvavo 9 mokyklos. Šiai programai skirta 10400 Lt. Gamtosaugos
programoje dalyvavo 2 mokyklos. Šiai programai skirta 8500 Lt. Sveikatingumo programoje
dalyvavo 3 mokyklos, išleista 5740 Lt. Vaikų socializacijos programoje dalyvavo 16 mokyklų,
išleista 45100 Lt. Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo programoje dalyvavo 1 mokykla gauta 1720 Lt.
Pilietinio ir tautinio ugdymo programoje dalyvavo 6 mokyklos išleista 17700 Lt. Kūno kultūros ir
sporto plėtros programai skirta 56000 Lt. Šioje programoje dalyvavo 37 mokyklos.
Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 10504 Lt valstybės paramą gaunantiems mokiniams
bendrojo lavinimo dalykų ir specialiojo ugdymo vadovėlių įsigijimui. Iš jų nupirkta 350 vadovėlių.
33134 Lt skirta bibliotekų fondams papildyti. Įsigyta programinės – informacinės literatūros –334
leidiniai, knygos vaikams ir jaunimui –3250, mokomoji – metodinė literatūra – 786 vienetai ir

24
literatūra pažintinei veiklai – 751 vienetai.
Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimui (naujų etatų steigimui) skirta 16675 Lt.
Gruzdžių laikinos globos grupių vaikams 2008 m. panaudota 118181 Lt globos (rūpybos) lėšų.
Ugdymo aplinkos turtinimui ir skaitymo centrų vaikams įrengimui skirta 30000 Lt. Įvairių kitų
programų ir pavedimų įgyvendinimui išleista 310874 Lt.
Specialiųjų programų lėšų per 2008 metus buvo surinkta 67443 Lt. Tai yra specialioji
mitybos antkainio programa (1252 Lt), specialioji gyventojų aptarnavimo programa ( 93 Lt),
specialioji kopijavimo paslaugų programa (9608 Lt), specialioji vaikų ir jaunimo poilsio programa
(1110 Lt), sporto plėtojimo programa (4760 Lt), specialiojo meninio ugdymo programa (50620 Lt).
Pagal mitybos išlaidų padengimo iš tėvų įnašų programą surinkta 546279 Lt. Iš jų panaudota
maisto produktų įsigijimui 498311 Lt, prekių pirkimui - 47968 Lt. Pagal vykdomą paramos
programą „Pienas vaikams“ darželiams nemokamai gauta ir išdalinta pieno už 50435 Lt.
Deklaravus gyventojų pajamų mokestį už 2007 metus, pagal gyventojų prašymus 2008
metais į Centro sąskaitą banke ugdymo įstaigų paramai pervesta 6734 Lt, labdaros gauta už 24442
Lt, iš jų ilgalaikio turto už 4303 Lt, trumpalaikio turto už 19021 Lt, atsargų už 618 Lt.
Metų pradžioje kreditorinis įsiskolinimas šildymui buvo 55521 Lt. Metų pabaigoje
kreditorinis įsiskolinimas šildymui – 2378 Lt, elektros energijai - 240 Lt, ryšių paslaugoms - 147
Lt, kitoms paslaugoms - 705 Lt.
Rajono švietimo įstaigose pagrindinėje darbovietėje dirba 1656 darbuotojai, nepagrindinėje
darbovietėje 325 darbuotojai. Reorganizavus Daugėlių vidurinę mokyklą ir Šiupylių pagrindinę
mokyklą bei uždarius Bridų ir Varputėnų pagrindines mokyklas atleisti 58 darbuotojai. Centras yra
sudaręs sutartis su keturiais bankais. Darbuotojų atlyginimai pervedami į korteles. Su NORD/LB
banku ir SNORO banku, kuriuose yra Centro atsiskaitomosios sąskaitos, atsiskaitoma elektroniniu
būdu.
Kiekviena švietimo įstaiga turi išlaidų sąmatas. Kasinės ir faktinės išlaidos, skaičiuojamos
kiekvienai įstaigai. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitos kas ketvirtį pateikiamos
Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centras turi 11 autobusų, skirtų mokinių
pavėžėjimui į mokyklas. 9 iš jų – mokykliniai geltonieji autobusai. Mokykliniai autobusai suveža
500 mokinių. Šių autobusų remontui išleista 97189 Lt. Vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais
atvažiuoja apie 1200 mokinių. Autobusų nuomai vykti į varžybas, ekskursijas išleista 126854,70
Lt.
Per 2008 m. atlikti 377 viešieji pirkimai, parengti pirkimų dokumentai.
Už 33838 Lt įsigyta ilgalaikio turto. Per 2008 m. nupirkta indaplovė, 6 kompiuteriai,
antivirusinės programos, kompresorius, perforatorius, krūmapjovė, vejapjovė.
Švietimo įstaigų avariniams ir kitiems remonto darbams išleista 124900 Lt.
Kuršėnų lopšeliuose darželiuose „Nykštukas“, „Eglutė“ ir „Buratinas“ įrengta apsauginėgaisrinė signalizacija. Ginkūnų pagrindinėje mokykloje sumontuota vaizdo stebėjimo sistema.
Atliktas šildymo sistemų remontas 5 švietimo įstaigose, dujinių šildymo katilų remontas 7
įstaigose, karšto vandens sistemų remontas 4 įstaigose, vandentiekio sistemų remontas 3 įstaigose,
pakeisti dujų rezervuarų reduktoriai Pakapės ir Kurtuvėnų mokyklose, atlikti elektros varžų
matavimai 31 įstaigoje, paruoštos 22 įstaigų sistemos šildymo sezonui.
Centras kartu su Šiaulių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kuršėnų
Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas“, kurio metu parengta
techninė dokumentacija stadiono renovacijai bei atlikta techninio projekto ekspertizė.
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras įgyvendina socialinių paslaugų
teikimo programas savivaldybės teritorijoje ir vykdo šias pagrindines funkcijas: informuoja ir
konsultuoja rajono gyventojus paslaugų teikimo klausimais, teikia pagalbos namuose paslaugas,
teikia specialaus transporto paslaugas, aprūpina asmenis techninės pagalbos priemonėmis, aprūpina
gautais būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kt.).
2008 metų Centrui skirti asignavimai sudarė 456600 litų.
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Socialinių paslaugų teikimas 2008 metais Centre buvo organizuojamas vykdant šias veiklas:
planuojant socialines paslaugas asmeniui (šeimai), vertinant ir analizuojant socialinio darbuotojo
seniūnijoje nustatytus socialinės pagalbos poreikius asmeniui (šeimai), organizuojant socialinį
darbą ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui (šeimai), vertinant socialinio darbo su asmeniu
(šeima) ir pagalbos teikimo jiems veiksmingumą.
Pagalbos namuose paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms,
neįgaliems asmenims ir jų šeimoms, vaikams iš šeimų, turinčių socialinių problemų, likusiems be
tėvų globos vaikams, rizikos grupių bei kitiems asmenims, siekiant sudaryti normalias gyvenimo
sąlygas ir galimybes gyventi visavertį gyvenimą namuose. Įvertinus kliento savarankiškumą ir
asmens poreikį socialinėms paslaugoms yra teikiamos šios paslaugos: buto tvarkymas, asmens
higienos ir priežiūros paslaugos, maisto pirkimas ir ruošimas, buto nuomos, komunalinių mokesčių
mokėjimas, gydytojo iškvietimas, vaistų pirkimas, skalbimas, patalynės keitimas, ūkinių darbų
organizavimas ir pan.
Kas metai Šiaulių rajone daugėja pensinio amžiaus bei neįgalių gyventojų, stokojančių
artimųjų pagalbos, gyvenančių atokiose kaimo vietovėse, skaičius, kuriems reikalinga valstybės
skiriama socialinė pagalba, paslaugos į namus.
Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centrą sudaro: Kultūros centras (aukščiausia
kategorija) , 13 filialų (8 II kategorijos ir 5 III kategorijos). Jiems priklauso 15 salių ir Naisių
literatūros muziejus.
Šildomų pastatų (salių) yra 12 , kiti pašildomi tik renginių metu.
2008 metais rajone veikė 130 kolektyvų, studijų ir klubų, kuriuos lankė 1484 dalyviai:
filialuose dirbo 110 kolektyvų su 1072 dalyviais ir rajono kultūros centre 20 meno mėgėjų
kolektyvų ir studija, kuriuos lankė 412 dalyvių. Iš bendro skaičiaus rajono vaikai ir jaunimas lankė
52 kolektyvus, kuriuose savo meninius gabumus ugdė 722 dalyviai.
Parengus projektus, iš Šiaulių apskrities administracijos projektų įvykdymui gauta 3 900
litų (4 projektai), iš Kultūros ministerijos 7 projektai. Viso įvykdyta 11 projektų už 41 900 litų.
Iš kitų šaltinių rajono renginiams gauta 17 200 litų.
Per 2008 metus Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras miesto ir rajono įvairių
amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių gyventojams organizavo daug įvairių švenčių, koncertų,
parodų, diskotekų, vakaronių ir kitų renginių.
2008 metais Šiaulių rajono savivaldybės viešosios biblioteka vykdė užsibrėžtus
uždavinius.
Vidutinis gyventojų sutelkimo rodiklis rajono bibliotekose yra 20,1%, kaime sutelkta
21,1%. Kuršėnų miesto biblioteka sutelkė 18% gyventojų. Moksleivių sutelkimo rodiklis rajone yra
54,4%, kaimo bibliotekose 67,3%,Kuršėnų miesto Vaikų bibliotekoje-29%. Gyventojų sutelkimo į
bibliotekas rodikliai yra šiek tiek mažesni negu 2007 m. Priežastys labai svarios: sumažėjo
gyventojų skaičius rajone, sparčiai auga gyventojų priklausomybė naujoms elektroninėms
technologijoms.
Džiugu, kad Kuršėnų miesto Vaikų bibliotekoje jau treti metai skaitytojų daugėja
(bibliotekos vedėja Janina Spulginienė).
2008 m. pabaigoje rajono bibliotekų fonduose buvo 345152 fiz. vnt. dokumentų, 2295 vnt.
daugiau negu 2007 metais.
Kuršėnų m. bibliotekoje buvo 49693 fiz. vnt. spaudinių. Filialuose sukaupta 270333 vnt.
dokumentų, Viešojoje bibliotekoje 25126 fiz. vnt.
Per 2008 metus rajono b-kų fondai pasipildė 15576 fiz. vnt. dokumentų (2007 m. – 11671
fiz. vnt.). Vidutiniškai vienas filialas gavo 490 dokumentų. Lyginant su 2007 m. , gauta 137
dokumentais daugiau.
2008 metais Kultūros ministerija skyrė 121650 Lt spaudiniams įsigyti. Vidutiniškai vienam
gyventojui tenka 2,67 Lt. Periodiniams leidiniams įsigyti savivaldybė skyrė 52000 Lt.
Paramos gauta 4786 fiz. vnt. spaudinių už 68645,95 Lt.
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Didžiulę paramą mūsų rajono bibliotekoms skyrė Lietuvos bibliotekininkų draugija, net
2740 fiz. vnt. už 39019,63 Lt. Nemažai nemokamų spaudinių gavome iš UAB ,,Mūsų knyga“, net
623 fiz. vnt. už 12703,04 Lt.
Rajono bibliotekose turime 48 kompiuterizuotas darbo vietas vartotojams. Kompiuterių
turime 68, iš jų 20 skirti darbuotojams. Palyginus su 2007 metais kompiuterių skaičius padaugėjo
26 VIPT (viešojo interneto prieigos taškai) įrengti Kužių, Raudėnų, Meškuičių bibliotekose. 2008
metais įsteigėme dar tris VIPT-us, tai Verbūnų, Varputėnų ir Kurtuvėnų bibliotekose.
Kompiuterizuotos ir turi interneto ryšį šios bibliotekos: Kuršėnų m. biblioteka (12
kompiuterių), Kairių (3) , Kužių (3), Raudėnų (5), Meškuičių (5),Gruzdžių (5),Šakynos (2),
Verbūnų (4), Kurtuvėnų (5), Varputėnų (3), Romučių (2),Bubių (2), Smilgių (1), Žarėnų (1 darbui).
LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) Viešojoje bibliotekoje įdiegta
2004 m. 2008 m. Kuršėnų miesto bibliotekoje įdiegtas šios programos Skaitytojų aptarnavimo
posistemis. Kraštotyros veiklos kryptys: kraštotyros dokumentų ir informacijos kaupimas,
tvarkymas, skelbimas, dalyvavimas LIBIS programoje, kraštotyros darbų rengimas.
Viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius bei filialai turi atskirus kraštotyros
fondus, pildo kraštotyros kartotekas. Vidutiniškai viename filiale yra 50-90 fiz. vnt. spaudinių , per
metus viena kraštotyros kartoteka papildoma 20-30 naujai aprašytomis kortelėmis iš periodikos ir
knygų. Viešosios bibliotekos elektroniniam katalogui sukurti 2957 analiziniai įrašai.
Eil Nr.
1.
2.
3.
4.

Kraštotyros darbai 2008 m.
Parengta kraštotyros darbų (iš viso)
Parengta kraštotyros darbų rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje
Parengta kraštotyros darbų Kuršėnų miesto bibliotekoje
Parengta kraštotyros darbų filialuose

Kiekis
32
6
1
25

Uždaviniai, suformuluoti 2008 metų veiklos programoje, įvykdyti. Numatyti kontroliniai
rodikliai šiek tiek sumažėjo, tačiau tik kai kurie. Padaugėjo skaitytojų skaičius Kuršėnų miesto
Vaikų bibliotekoje, Ginkūnų, Gruzdžių, Micaičių filialuose. Bendras vartotojų apsilankymų
skaičius filialuose išaugo 1,6 karto.
Lyginant su 2007 metais, rajono bibliotekų fondai pasipildė 15576 fiz. vnt. leidinių daugiau.
Paspartėjo bibliotekų kompiuterizavimas, pagerėjo materialinė bazė.
Projektinės veiklos dėka kompiuterizuotos trys kaimo bibliotekos (įsteigti VIPT).
Kompiuterių skaičius palyginus su 2007 metais išaugo (26 kompiuteriais daugiau).
Vykdydami Skaitymo skatinimo programą, aktyviau dalyvavome projektų rengimo darbe,
pagausėjo renginių bibliotekose, pagerėjo jų kokybė.
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centrui 2008 metams
buvo skirta 81000 litų, iš kurių darbo užmokesčio ir SODROS fondas – 59200 litų. Kitoms
reikmėms – šildymui, elektros energijai, ryšių paslaugoms, komunalinėms paslaugoms ir kitoms
prekėms ir paslaugoms – 21800 litų.
Centre dirbo 3 darbuotojai – direktorė, buhalterė ir valytoja. Buhalterė ir valytoja dirbo po
0,5 etato.
Pinigų renginiams nebuvo skirta.
Per 2008 metus buvo suorganizuotos:
4 autorinės – tautodailininko Algimanto Kazlausko keramikos, medžio drožėjo Antano
Dailidės, tautodailininkių Virgilijos Silvestros Šufinskienės, Janinos Kinelienės keramikos ir
Genovaitės Raugienės tapybos parodos.
3 tautodailininkų parodos užsienyje – Punske /Lenkija/, Liubliniece /Lenkija/ ir viena
Černiachovske /Rusija/
Šiaulių apskrities tautodailininkų jubiliatų paroda – šventė, Šiaulių rajono tautodailininkų
paroda, Lietuvos tautodailininkų – keramikų paroda.
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Prie Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro suorganizuota
Užgavėnių šventė Kuršėnų miesto gyventojams.
Dalyvauta:
4 regioninėse parodose – (1) Kelmėje ir (3) Šiauliuose,
8 parodos rajone – Bazilionuose, Micaičiuose, Bubiuose, Kuršėnų KC - 5
Vykdytiems projektams įgyvendinti iš viso gauta 28 500 Lt. projektai:
Centre nuolat veikia tautodailininkų darbų ir etnografinė ekspozicijos. Per metus jas
aplankė per 50 ekskursijų ( apie 2500 žmonių) iš įvairių respublikos miestų ir užsienio.
Centras organizavo Šiaulių rajono tautodailininkų susitikimą su Latvijos tautodailininkais
Jaunpilyje, Metų tautodailininko pagerbimo šventę Kultūros centre.
Tautodailininkai dalyvauja rajone, regione, respublikoje ir užsienyje organizuojamose
šventėse, kuriose demonstruoja amatus. .
XX. SAVIVALDYBĖS BENDROVĖS
Savivaldybės bendrovės, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių rajono
savivaldybei – UAB ,,Kuršėnų komunalinis ūkis“, UAB ,,Kuršėnų vandenys“ ir UAB
,,Kuršėnų autobusų parkas“ - praėjusius metus užbaigė skirtingais finansiniais rezultatais.
Kuršėnų komunalinio ūkio uždaroji akcinė bendrovė (toliau – Bendrovė) Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-339 buvo reorganizuota atskyrimo
būdu, perduodant 33,19 proc. viso Bendrovės turto, teisių ir pareigų naujai įsteigtai uždarajai
akcinei bendrovei ,,Kuršėnų vandenys“. Po reorganizavimo Bendrovės įstatinis kapitalas sudarė
1 351 173 Lt, kuris 2008 m. kovo 26 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-43 buvo padidintas
21 964 Lt, akcininkui perdavus piniginį įnašą ilgalaikiam turtui įsigyti. Savivaldybės tarybos 2008
m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-175 buvo pritarta Kuršėnų ir Gruzdžių komunalinio ūkio
uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimui prijungimo būdu, o 2008 m. spalio 9 d. sprendimu Nr.
T-264 patvirtintos Gruzdžių komunalinio ūkio UAB reorganizavimo sąlygos, prijungiant ją prie
Kuršėnų komunalinio ūkio UAB. Užbaigus reorganizavimą, Kuršėnų komunalinio ūkio UAB
įstatinis kapitalas padidėjo 74 196 Lt ir ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 1 451 039 Lt.
Bendrovėje dirba 95 darbuotojai.
Bendrovė 2008 m. atliko darbų ir suteikė paslaugų už 4,415 mln. Lt (2007 m. iki Bendrovės
padalijimo – 6,5 mln.Lt), iš jų: suteikta paslaugų už 4,286 mln.Lt, kitos veiklos pajamos sudarė 32
tūkst.Lt, 95,1 tūkst.Lt subsidijų skyrė Šiaulių rajono savivaldybė nuostolingai pirčių paslaugai
kompensuoti. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 4,223 mln.Lt. Veiklos rezultatas – 162,9
tūkst.Lt grynojo pelno. Tam įtakos turėjo bendrovės atliekamų darbų - gatvių asfalto remonto,
žvyravimo, apšvietimo remonto darbų, aplinkos tvarkymo darbų apimčių padidėjimas.
Savarankišką veiklą UAB ,,Kuršėnų vandenys“ pradėjo nuo 2008 m. sausio 8 d.,
įregistravus Bendrovę Juridinių asmenų registre. Po reorganizavimo Bendrovės įstatinis kapitalas
sudarė 617 417 Lt, kuris Savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-43 buvo
padidintas 262 100 Lt, perdavus jai 150 000 Lt akcininko piniginį įnašą ir ilgalaikį turtą 112 100
Lt. Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovės įstatinio kapitalo dydis siekė 879 517 Lt. Bendrovėje
dirba 60 darbuotojų.
Per 2008 m. Bendrovė iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo gavo 3,219 mln. Lt pajamų,
sąnaudos šiai paslaugai vykdyti siekė 3,720 mln. Lt. Šios veiklos nuostolis – 501 tūkst. Lt. Per
visus 2008 m. Bendrovė šią paslaugą vykdė vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29
d. sprendimu Nr. T-48 patvirtintomis kainomis, tai realiai neatitiko išaugusių degalų, medžiagų,
elektros energijos sąnaudų. Lietuvos Respublikos Vyriausybei padidinus minimalų mėnesinį darbo
užmokestį, buvo perskaičiuoti atlyginimai Bendrovės darbuotojams. Per tą laiką padidėjo
mokesčiai už gamtos išteklius ir gamtos taršą.
Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-341 ir 2008 m. spalio 9 d.
sprendimu Nr. T-267 Bendrovei vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo nuostoliams iš dalies padengti
iš viso skirta 213 tūkst. Lt dotacija.
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Įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-250 patvirtintą
Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo bei vandens
kokybės gerinimo programą 2008-2012 m., Bendrovei skirta 1 mln.Lt investicijų, iš jų 150 tūkst.Lt
ilgalaikiam turtui įsigyti. Visa tai leido sumažinti pagrindinės veiklos nuostolius. Galutinis
Bendrovės veiklos finansinių metų rezultatas – 242,6 tūkst.Lt nuostolių.
Kuršėnų autobusų parko uždaroji akcinė bendrovė 2008 metais gavo 1,747 mln.Lt pajamų
arba penktadaliu daugiau negu 2007 metais. Bendrovės vykdomas keleivių pervežimas vietinio
(miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais yra nuostolingas. Savivaldybės tarybos 2008 m.
kovo 26 d. sprendimu Nr. T-44 buvo padidinti keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio
(miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifai, tačiau tai nepadengė sparčiai didėjančių kuro,
atsarginių dalių, darbo jėgos resursų kainų. Pagrindinės veiklos nuostolius bendrovė dengė
pajamomis iš papildomos veiklos: privataus transporto aptarnavimo, kuro talpyklų nuomos,
užsakomųjų reisų. Bendrovės veiklos finansinių metų rezultatas – 3,6 tūkst. Lt grynojo pelno yra
gauta iš rinkliavos už naudojimąsi autobusų stovėjimo aikštelėmis.
Bendrovės įstatinis kapitalas per ataskaitinius metus nesikeitė ir metų pabaigoje buvo lygus
777 860 Lt. Bendrovėje dirba 60 darbuotojų.
Savivaldybės taryba 2008 m. svarstė ir kitus klausimus, susijusius su uždarųjų akcinių
bendrovių veikla. 2008 m. gegužės 14 d. posėdyje Savivaldybės taryba išklausė ir patvirtino
Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės, Gruzdžių komunalinio ūkio uždarosios
akcinės bendrovės ir Kuršėnų autobusų parko uždarosios akcinės bendrovės 2007 m. finansines
atskaitomybes (balansus) ir pelno (nuostolių) ataskaitas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. posėdyje
Savivaldybės taryba išklausė ir pritarė Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus informacijai dėl
bendrovių finansinių rezultatų per 2008 m. I pusmetį ir 2008 m. veiklos finansinių rezultatų
prognozės.
Savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-173 Savivaldybės, kaip
viešosios įstaigos dalininkės (savininkės), teises ir pareigas įgyvendinti perduotos Administracijos
direktoriui.
***
Rajono taryba kartu su Savivaldybės administracija, dalykiškai sprendė laikmečio
padiktuotas finansines, ekonomines, socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros ir kultūros
problemas, neeikvodama laiko tuščioms politinėms diskusijoms, sprendimus priimdama
demokratiniu būdu, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis.
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