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SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 2015 M.
Iki 2015 m. balandžio 15 d. Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
gyventojams atstovavo 2011–2015 metų Savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) kadencijai išrinkti
Tarybos nariai (Roma Albrikienė, Pranas Andruškevičius, Bronius Astrauskas, Antanas Bezaras,
Artūras Dunauskas, Česlovas Greičius, Žydrūnas Grinius, Arūnas Grubliauskis, Raimundas Jakutis,
Algimantas Jukna, Gintarė Juškienė, Tatjana Kriliuvienė, Darius Krištaponis, Stasys Lembutis,
Daiva Miliauskienė, Laisvūnas Neimanas, Rymantas Norkus, Aurelija Rapševičienė, Martynas
Rusteika, Albertas Starkus, Vidmantas Šulčius, Rolandas Tamošaitis, Algirdas Urbelis, Vitoldas
Pranas Zovė), Savivaldybės meras Algimantas Gaubas.
2015 m. kovo 1 d. įvyko Tarybos rinkimai, kuriuose pirmą kartą tiesiogiai rinkti
Savivaldybių merai. Po rinkimų Savivaldybės gyventojams atstovauja 25 tarybos nariai.
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2015 m. balandžio 16 d. vykusiame pirmajame 2015–2019 metų VIII šaukimo Tarybos
posėdyje prisiekė 24 Tarybos nariai (Roma Albrikienė, Pranas Andruškevičius, Artūras Dunauskas,
Algimantas Gaubas, Česlovas Greičius, Vaida Gricienė, Arūnas Grubliauskis, Alfredas Jonuška,
Ramūnas Karbauskis, Darius Krištaponis, Irena Laurinaitienė, Kęstutis Lukšas, Algis Mačiulis,
Vaclovas Motiejūnas, Laisvūnas Neimanas, Rymantas Norkus, Darius Ramančionis, Aurelija
Rapševičienė, Regina Rupšienė, Martynas Rusteika, Judita Šakočiuvienė, Rolandas Tamošaitis,
Algirdas Jonas Vertelis, Ingrida Volosova) ir tiesiogiai išrinktas Savivaldybės meras Antanas
Bezaras, atstovaujantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Jo pavaduotoju paskirtas Algis
Mačiulis, atstovaujantis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui. Tą pačią dieną Savivaldybės
administracijos direktoriumi paskirtas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai atstovaujantis Gipoldas
Karklelis. 2015 m. balandžio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja paskirta
Ingrida Venciuvienė, atstovaujanti Darbo partijai.

Taryboje įregistruotos šios frakcijos:
 2015 m. balandžio 16 d. įregistruota Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių
demokratų frakcija (TS – LKD). Frakcijos seniūnas Alfredas Jonuška, nariai: Pranas
Andruškevičius, Vaclovas Motiejūnas. Frakcija 2015 m. liepos 9 d. pasiskelbė mažumos opozicijos
frakcija;
 2015 m. balandžio 16 d. įregistruota Liberalų sąjūdžio frakcija. Frakcijos seniūnas
Darius Krištaponis, nariai: Regina Rupšienė, Algis Mačiulis;
 2015 m. balandžio 30 d. įregistruota Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija.
Frakcijos seniūnas Martynas Rusteika, nariai: Antanas Bezaras, Česlovas Greičius, Vaida Gricienė,
Arūnas Grubliauskis, Ramūnas Karbauskis, Rymantas Norkus, Darius Ramančionis, Aurelija
Rapševičienė, Judita Šakočiuvienė;
 2015 m. balandžio 30 d. įregistruota mažumos (opozicijos) Lietuvos socialdemokratų
partijos frakcija. Frakcijos seniūnas Algimantas Gaubas, nariai: Roma Albrikienė, Irena
Laurinaitienė, Laisvūnas Neimanas, Rolandas Tamošaitis, Algirdas Jonas Vertelis.
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Taryba dirbo pagal patvirtintą darbo grafiką. 2015 m. įvyko 9 posėdžiai (vienas iš jų
neeilinis), kuriuose svarstyta per 400 klausimų ir išklausytos informacijos. Priimti 375 sprendimai
(2014 m. – 337, 2013 m. – 310) svarbiais rajonui ir vietos bendruomenei aktualiais klausimais.
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Taryboje sudaryti šeši komitetai:
Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas (pirmininkas – Arūnas Grubliauskis, nariai:
Raimundas Jakutis, Žydrūnas Grinius, Gintarė Juškienė, Albertas Starkus). Tokia komiteto sudėtis
buvo iki kol buvo sudarytas šios Tarybos kadencijos komitetas. Pirmininku Savivaldybės mero
teikimu paskirtas Arūnas Grubliauskis. Nariai: Algimantas Gaubas, Alfredas Jonuška, Kęstutis
Lukšas, Algis Mačiulis, Rymantas Norkus. Organizavo 10 posėdžių, iš jų 2 savo iniciatyva: sausio
mėn. – dėl 2015 metų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo, lapkričio mėn. – dėl keleivinio
kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo pagrįstumo (siūlė kitame Tarybos
posėdyje sudaryti komisiją savivaldybės vietinio susisiekimo maršrutams peržiūrėti, atlikti
keleivinio kelių transporto viešųjų pasaugų analizę), dėl savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų
seniūnijoms vietinės reikšmės keliams prižiūrėti, panaudojimo (siūlė svarstant 2016 metų biudžetą
daugiau lėšų skirti vietinės reikšmės keliams prižiūrėti), dėl rajono seniūnijų žemės ūkio specialistų
darbo užmokesčio (rekomendavo peržiūrėti žemės ūkio specialistų darbo krūvį ir numatyti lėšas šių
specialistų atlyginimų didinimui). Protokoliniu sprendimu pritarė atlikti Daugėlių vaikų lopšeliodarželio stogo dangos remonto darbus pagal lokalinę sąmatą.
Svarstė 378 klausimus pagal Komiteto pirmininko patvirtintus posėdžių darbotvarkių
projektus. Rekomendavo pritarti 354 sprendimų projektams, pritarti su pataisa – 15, 7 – diskutuoti
Tarybos posėdžio metu.
Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas (pirmininkas – Bronius Astrauskas, nariai:
Antanas Bezaras, Laisvūnas Neimanas, Martynas Rusteika). Tokia komiteto sudėtis buvo iki kol
buvo sudarytas šios Tarybos kadencijos komitetas. Pirmininku Savivaldybės mero teikimu paskirtas
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Česlovas Greičius. Nariai: Darius Krištaponis, Laisvūnas Neimanas, Darius Ramančionis.
2015 m. komitetas organizavo 8 jungtinius posėdžius su Komunalinio ir vietinio ūkio
komitetu, svarstė 376 klausimus pagal Komitetų posėdžių darbotvarkių projektus. Rekomendavo
pritarti 321 sprendimų projektams, pritarti su pataisa – 9, 6 – diskutuoti Tarybos posėdžio metu.
Komunalinio ir vietinio ūkio komitetas (pirmininkas – Rolandas Tamošaitis, nariai:
Stasys Lembutis, Rymantas Norkus, Vidmantas Šulčius). Tokia komiteto sudėtis buvo iki kol buvo
sudarytas šios Tarybos kadencijos komitetas. Pirmininke Savivaldybės mero teikimu paskirta
Regina Rupšienė. Nariai: Artūras Dunauskas, Vaclovas Motiejūnas, Judita Šakočiuvienė, Algirdas
Jonas Vertelis. Svarstė 376 klausimus pagal Komitetų posėdžių darbotvarkių projektus.
Rekomendavo pritarti 321 sprendimų projektams, pritarti su pataisa – 9, 6 – diskutuoti Tarybos
posėdžio metu.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (pirmininkė – Aurelija Rapševičienė, nariai:
Roma Albrikienė, Pranas Andruškevičius, Artūras Dunauskas, Česlovas Greičius, Darius
Krištaponis). Tokia komiteto sudėtis buvo iki kol buvo sudarytas šios Tarybos kadencijos komitetas.
Pirmininke mero teikimu paskirta Ingrida Volosova. Nariai: Aurelija Rapševičienė, Vaida Gricienė,
Irena Laurinaitienė, Pranas Andruškevičius. Komitetas ataskaitiniais metais rinkosi į 11 posėdžių (iš
jų į 7 jungtinius posėdžius). Svarstė 364 klausimus pagal Tarybos darbotvarkių projektus, o
7 klausimus svarstė savo iniciatyva. Rekomendavo pritarti 346 klausimams, 3 – diskutuoti Tarybos
posėdžio metu, nepritarta 6 klausimų svarstymui Tarybos posėdyje (dėl atleidimo nuo
nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių), 1 sprendimo projektą atidėti ir teikti svarstyti sekančiame
Tarybos posėdyje (dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Katilinė Gruzdžių miestelyje, Jaunimo g. 1,
rekonstravimas“), 1 klausimą (dėl Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų darbo užmokesčio) nuspręsta komiteto posėdyje svarstyti dar kartą.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas (pirmininkė – Tatjana Kriliuvienė, nariai: Daiva
Miliauskienė, Algimantas Jukna, Algirdas Urbelis, Vitoldas Pranas Zovė.) Tokia komiteto sudėtis
buvo iki kol buvo sudarytas šios Tarybos kadencijos komitetas. Pirmininku mero teikimu paskirtas
Martynas Rusteika. Nariai: Roma Albrikienė, Ramūnas Karbauskis, Rolandas Tamošaitis.
Komitetas ataskaitiniais metais rinkosi į 9 jungtinius posėdžius. Svarstė 364 klausimus pagal
Tarybos darbotvarkių projektus, 4 klausimus svarstė savo iniciatyva. Rekomendavo pritarti 346
klausimams, 3 – diskutuoti Tarybos posėdžio metu, nepritarta 6 klausimų svarstymui Tarybos
posėdyje (dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių), 1 sprendimo projektą atidėti ir
teikti svarstyti sekančiame Tarybos posėdyje (dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Katilinė Gruzdžių
miestelyje, Jaunimo g. 1, rekonstravimas“).
Kontrolės komitetas (pirmininkas – Vidmatas Šulčius, nariai: Žydrūnas Grinius, Arūnas
Grubliauskis, Rolandas Tamošaitis). Tokia komiteto sudėtis buvo iki kol buvo sudaryta šios Tarybos
kadencijos komitetas. Pirmininku Savivaldybės mero teikimu paskirtas Laisvūnas Neimanas, nariai:
Martynas Rusteika, Vaclovas Motiejūnas, Regina Rupšienė. 2015 metais įvyko 8 komiteto
posėdžiai. Svarstyti 25 klausimai pagal komiteto pirmininko patvirtintus posėdžių darbotvarkių
projektus. Įgyvendinant Tarybos kontrolės komiteto 2015 m. veiklos programą, analizuotos
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų finansinės ataskaitos ir audito išvada „Dėl
Šiaulių rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų
ir turto naudojimo“. Svarstyti klausimai dėl viešojo tualeto Kuršėnų mieste statybos, dėl kelių
priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitos ir panaudojimo, dėl keleivinio transporto viešųjų
paslaugų teikimo sutarčių sudarymo pagrįstumo, LŠDPS Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos profesinės
organizacijos pateikto skundo. Aptarti projekto „Kuršėnų dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo ir
pritaikymo viešojo turizmo poreikiams“ techninio projekto parengimo paslaugų ir darbų pirkimo
klausimai. Išklausyta informacija apie Gruzdžių miestelio dalies melioracijos statinių darbų,
projekto ir viešo pirkimo vykdymą. Aptarta Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
veikla. Analizuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų išlaidų sąmatos projektas bei
2016–2018 metams veiklos programos. Pateikta Tarybai tvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito
tarnybos 2016–2018 metams veiklos programa.
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SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS IR TARYBOS
Administracinė komisija prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (ankstesnėje Tarybos
kadencijoje pirmininkas Antanas Bezaras, šios Tarybos kadencijoje Algis Mačiulis) organizavo 15
posėdžių, gavo 32 administracinių teisės pažeidimų protokolus, adresuotų Administracinei komisijai
ir Savivaldybės administracijai, pagal kuriuos išnagrinėjo 26 administracines pažeidimų bylas, 6
persiuntė nagrinėti pagal priklausomybę. Priėmė 26 nutarimus skirti administracines nuobaudas
(baudą ar įspėjimą), 5 nutarimus - bylas nutraukti.
Atsižvelgiant į bylų nagrinėjimo metu aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ATPK 30¹ straipsniu dėl 3 priimtų nutarimų kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl paskirtų baudų
sumažinimo, kurie teismo buvo sankcionuoti.
Komisija nagrinėjo administracines bylas pagal Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso straipsnius: 110 straipsnį – 14 bylų, 188 straipsnį – 8 bylos, 142 straipsnio
5 dalį -1 bylą, 161 straipsnį – 1 bylą. 3 priimti nutarimai buvo apskųsti teismui, iš kurių vienoje
byloje paskirtą baudą sumažinimo, kitoje – paliko galioti baudą be gyvūno konfiskavimo, trečioje –
paliko galioti priimtą nutarimą. Skirti 3 įspėjimai, administracinių baudų už 1476 eurų. 2 nutarimai
priimti su savininko šuns konfiskavimu, 2 – atlyginti nukentėjusiojo nurodytą turtinę žalą.
Antikorupcijos komisija. Šią kadenciją sudaryta nauja Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos antikorupcijos komisija. Komisijos pirmininku paskirtas Alfredas Jonuška, pirmininku
dirbęs ir praėjusią kadenciją. Pirmininko pavaduotojas – Martynas Rusteika. Patvirtinti nauji Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatai.
2015 metais komisija organizavo du posėdžius. Komisijoje svarstyta ir Tarybos 2015 m.
rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-256 patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos
2015–2017 metų programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas.
Atliekamas norminių teisės aktų antikorupcinis vertinimas.
Savivaldybėje kartu su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba organizuoti 2
seminarai. Seminarą ,,Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas savivaldybėse“ skirtą
specialistams atsakingiems už korupcijos prevencijos organizavimą savivaldybėse ir seminarą –
diskusiją ,,Korupcija ir jos prevencija vietos savivaldoje“ skirtą savivaldybių administracijų
direktoriams ir jų pavaduotojams. Dalyvavome apskritojo stalo diskusijoje ,,Jaunimo antikorupcinis
ugdymas: patirtys ir naujos galimybės.
Vadovaujantis Savivaldybės administracijos tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų
pageidautomis temomis, parengta Korupcijos prevencijos mokymų poreikio lentelė.
Kaip kasmet teikiama išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo. Vertintos
sritys: sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymasis, kontrolės organizavimas, švaros
ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas bei analizuota Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus veikla, susijusi su maitinimo paslaugų organizavimu švietimo įstaigose
ir mokinių nemokamo maitinimo mokyklose administravimu, nepasiturinčių šeimų mokinių
aprūpinimo mokinių reikmėmis administravimu.
Atsižvelgiant į ,,Transparency International“ atliktą analizę, kaip viešojo sektoriaus
įstaigos informuoja apie jose veikiančių pranešimų kanalų, skirtų pranešti apie pastebėtus galimus
pažeidimus“ veikimą ir jiems taikomus saugumo standartus, pakeista ir papildyta Šiaulių rajono
savivaldybės interneto svetainėje informacija apie korupcijos prevenciją.
Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo komisija. Komisijos pirmininkė
– Regina Rupšienė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto
pirmininkė, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto narė, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos narė. 2015 metais buvo keista komisijos sudėtis ir komisijos nuostatai.
Komisija 2015 metais neposėdžiavo.
Narkotikų kontrolės komisija. Komisjos pirmininkas - Algis Mačiulis. 2015 m. vyko du
komisijos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyta kokią darbo kryptį 2016 metais reikėtų rinktis,
siekiant efektyviai vykdyti narkotikų vartojimo prevenciją Šiaulių rajone. Komisija kreipėsi į
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, dėl jų atstovo delegavimo konsultaciniam
seminarui Savivaldybėje. Narkotikų vartojimo prevencijos ir kontrolės programai skiriama 300 Eur.
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Už šias lėšas perkami narkotinių medžiagų nustatymo šlapime multitestai, kurie perduodami Šiaulių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (toliau – sveikatos biuras). Sveikatos biuro
darbuotojai Šiaulių rajono mokyklose tėvų susirinkimų metu pristato narkotinių medžiagų ištyrimo
testus, paaiškina, kaip jais reikia naudotis, kokia yra pirmoji narkotines medžiagas pavartojusi
paauglio elgsena.
Strateginio plano priežiūros komisija (pirmininkas Savivaldybės meras Antanas Bezaras)
2015 metais organizavo 2 posėdžius. Posėdžių metu buvo pritarta Šiaulių rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano 2011–2017 metams ir Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
2014–2016 metams įgyvendinimo ataskaitai už 2014 metus, Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
veiklos plano 2016–2018 metams projektui bei jų teikimui Šiaulių rajono tarybai, pritarė Šiaulių
rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų (strateginio plėtros plano ir strateginio
veiklos plano) atnaujinimui ir šios paslaugos pirkimo techninei specifikacijai.

Jaunimo reikalų taryba. Šiaulių rajono savivaldybėje 2015–2019 metų laikotarpiui
išrinkta šios sudėties Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba: Roma Albrikienė,
Martynas Rusteika, Artūras Dunauskas, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai, Algis Mačiulis,
Savivaldybės mero pavaduotojas, Rita Kirtiklytė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja), Kristina Pinskienė, Atviro
Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė, Evelina Biliūnaitė, Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų
padalinio atstovė, Nerijus Medeišis, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių savivaldos
atstovas, Dovilė Navickaitė, Šiaulių r. švietimo centro metodininkė darbui su jaunimu, Monika
Kiriejevaitė, Kuršėnų mokinių savivaldų informavimo centro atstovė.
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Komisijos uždavinys – nagrinėti svarbiausius jaunimo politikos klausimus ir teikti
savivaldybei pasiūlymus. 2015 metais suorganizuoti 7 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių
metu analizuoti šie svarbiausi jaunimo politikos klausimai: dėl jaunimo iniciatyvų konkurso
paskelbimo ir paraiškų vertinimo tvarkos, dėl mobilaus darbo su jaunimu paslaugų tiekimo
kaimiškose savivaldybės teritorijose, dėl Jaunimo politikos kokybės savivaldybėje vertinimo grupės
sudarymo ir vertinimo tvarkos.
Visuomeninė administracinių ginčų komisija. Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninė
administracinių ginčų komisija sudaryta siekiant ikiteismine tvarka nagrinėti ir spręsti jos
kompetencijai priskirtus asmenų skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių
administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo). Komisija sudaryta iš 5 narių Tarybos 2015 m.
balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-85 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninės administracinių
ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. Komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorė
yra Administracijos darbuotojai.
Komisijos paskirtis – objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį
administracinį ginčą, taip prisidedant prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo
vykdymo. Komisija nagrinėja asmenų skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų
individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar
vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.
Komisija savo veikloje privalo vadovautis Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymu, Administracinių
ginčų komisijų darbo nuostatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. buvo gautas vienas skundas, kurį
komisija paliko nenagrinėtą 2015 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. J2-14 (1.20), kadangi
Pareiškėjas nepateikė papildomų dokumentų, kurių paprašė komisija. Nuo naujos sudėties
komisijos sudarymo (2015 m. balandžio 30 d.) iki 2015 m. gruodžio 31 d. komisija skundų ir
prašymų negavo, posėdžiai nevyko.
Visuomeninės kultūros tarybos veikla. 2015 m. Šiaulių rajono Tarybos sprendimu
patvirtinta naujos sudėties visuomeninė kultūros taryba. Tarybos veikla 2015 metais:
 2015 m. birželio 25 d., liepos 29 d., gruodžio 15 d. surengti visuomeninės kultūros
tarybos posėdžiai, kurių metu aptarti Šiaulių rajone vykę kultūros renginiai, šventės, leidybinė
veikla;

 Vasario 6 d. organizuotas 2014 m. dalinai finansuotų leidinių iš Kultūros rėmimo
programos pristatymas visuomenei;
 Visuomeninės kultūros tarybos iniciatyva buvo atnaujintas Šiaulių rajono leidybos
finansavimo tvarkos aprašas;
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 Svarstytos pretendentų pateiktos paraiškos dėl dalinio finansavimo iš Šiaulių rajono
savivaldybės Leidybos rėmimo programos. Daliniam leidinių finansavimui skirtos lėšos 5
leidiniams už 2 900 €. Šiaulių rajono savivaldybė dalinę finansinę paramą skyrė leidiniams –
Istorijos ir kultūros leidiniui „Padubysio kronikos“, Petro Rakštiko knygai „Pavenčio akimirkų
mailius“, Vytauto Kirkučio knygai „Gimtųjų žodžių apžavėtas“, Jono Kiriliausko knygai „Kuršėnų
bibliotekos istorija: žmonės, laikas“, Justinos Jocaitės miniatiūrų ir apsakymų knygai „Nebijok būti
žmogumi“.
Etikos komisija (ankstesnėje ir šioje Savivaldybės tarybos kadencijoje komisijos
pirmininkė – Roma Albrikienė, pirmininko pavaduotojas ankstesnėje kadencijoje buvo Algirdas
Urbelis, šioje – Regina Rupšienė). Komisija sudaroma ir Taryboje esančių politinių partijų atstovų
(po 1 nuo kiekvienos partijos) ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų – seniūnaičių, kurių
komisijoje turi būti ne mažiau kaip 1 / 3 komisijos narių. 2015 m. liepos 9 d. patvirtinta nauja
Etikos komisijos sudėtis (nariai: Pranas Andruškevičius, Kęstutis Lukšas, Česlovas Greičius,
Regina Rupšienė, Artūras Dunauskas, Violeta Budreckienė, Rima Kudrevičienė, Vidutė Meižienė.
Komisija 2015 metais organizavo 6 posėdžius. Komisijos nariai posėdžiuose nagrinėjo gautus
pranešimus dėl Tarybos narių nedalyvavimo posėdžiuose, gautus skundus dėl Tarybos narių viešų ir
privačių interesų derinimo, priėmė atitinkamus sprendimus
Peticijų komisija (ankstesnėje Tarybos kadencijoje komisijos pirmininkas – Rolandas
Tamošaitis, šioje – Artūras Dunauskas) 2015 metais gavo peticiją dėl valstybinės reikšmės
magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (Šiaurės–Rytų) tiesimo specialiojo plano rengimo.
Komisijai nespėjus suorganizuoti posėdžio dėl gautos peticijos nagrinėjimo, į gyventojų kreipimąsi
buvo sureaguota ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos, įvertinusi
Kairių, Žadžiūnų ir Eimučių bendruomenių prašymuose išsakytus pageidavimus dėl magistralinio
kelio A18 Šiaulių aplinkkelio tiesimo specialiojo plano sprendinių, parengė tokius sprendinius,
kurie tenkina šias bendruomenes ir netoliese gyvenančius gyventojus. 2016 m. sausio 18 d. gautas
prašymas atsiimti peticiją.
Bendruomenės sveikatos taryba (ankstesnėje Tarybos kadencijoje komisijos pirmininkė
– Inga Rimgailienė, šioje – Ingrida Venciuvienė, nariai: Ingrida Volosova, Irena Laurinaitienė, Inga
Rimgailienė, Edvinas Pečiukėnas, Laima Žiedienė, Lina Šiukšterienė, Aloyzas Rapševičius, Roma
Meinoriutė, Vera Samušienė, Rosita Veikalienė, Povilas Zaveckas). 2015 metais taryba posėdžiavo
2 kartus. Posėdžių metu buvo svarstomi klausimai dėl visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos 2015 m. priemonių finansavimo konkurso, projektų prioritetinių krypčių nustatymo,
projektų rengimo ir finansavimo tvarkos aprašo, dėl Savivaldybės visuomenės svaikatos stebėsenos
apžvalgos, dėl papildomų psichologų bei socialinių darbuotojų etatų skyrimo mokykloje, dėl
tarybos darbo prioritetų nustatymo, veiklos plano 2016 m. sudarymo.
Administracinės naštos mažinimas. 2015 metais buvo įgyvendinamas Savivaldybės
2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas (patvirtintas Tarybos 2014 m.
gegužės 15 d. sprendimu Nr. T-121). Administracijos darbuotojai yra atsakingi už administracinės
naštos mažinimo priemonių įgyvendinimą, o Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba už
administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimą. Toliau pateikiami
Savivaldybės centralizuoto vidaus audito tarnybos 2016 m. sausio 19 d. ataskaitos duomenys.
Administracijos padaliniai, įgyvendindami administracinės naštos mažinimo priemonių
plano 1 priemonę, privalėjo atlikti Tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų,
kuriuose numatyti informaciniai įsipareigojimai asmeniui, analizę ir įvertinti perteklinius ir kitus
informacinius įpareigojimus. Įgyvendindami plano 2 priemonę, Administracijos padaliniai privalėjo
sumažinti ar pagerinti esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant
atitinkamus teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, institucijų keitimąsi turima
informacija ir duomenimis, atsisakant perteklinių dokumentų pateikimo ir kt.
Vykdydami plano 1 ir 2 priemones Administracijos padaliniai analizavo ir vertino
informacinius įpareigojimus asmenims. Pateikę informaciją apie priemonių plano įgyvendinimą
skyriai nurodė, kad perteklinių informacinių įpareigojimų asmenims nenustatyta. Apie sumažintą ar
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pagerintą esamą teisinį reguliavimą dėl administracinės naštos mažinimo parengiant atitinkamus
teisės aktų projektus, numatant proceso supaprastinimą, skyriai nurodė, kad nėra poreikio sumažinti
esamą teisinį reguliavimą.
Įgyvendinant plano 3 priemonę Administracijos padaliniai nurodė, kad nuolat stengiasi
gerinti asmenų aptarnavimą vieno langelio principu. Vykdant plano 3 priemonę vykdomas projektas
„Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“. Į „Elektroninės valdžios
vartus“ perkeliamos 56 administracinės paslaugos. Įgyvendinant plano 4, 5 ir 9 priemones,
Administracijos specialistai pradėjo naudotis techninėmis galimybėmis, kurios leidžia naudotis
Gyvenamos vietos deklaravimo ir Gyventojų turto registrų duomenimis, turint asmeninį pareiškėjo
sutikimą. Įgyvendinant 2015 metų liepos 22 d. audito ataskaitoje pateiktą rekomendaciją Vaiko
teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyriai, nusistatę administracinės naštos vertinimo apimtis,
atliko administracinės naštos piliečiams vertės apskaičiavimą. Ataskaitų duomenimis dėl vykdomų
veiksmų, prašymų pateikimas, piliečių patiriamos asmeninės finansinės išlaidos įvertintos 9619,2
Eur.
Plano 11 priemonė „Sumažinti dokumentų apimtis popieriuje Šiaulių rajono savivaldybės
švietimo įstaigų vadovams“ numatyta įgyvendinti 2014 m. I ketvirtį ir yra įgyvendinta:
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams darbo vietose techniškai paruošta ir suteikta teisė naudotis
Administracijos dokumentų valdymo sistema „@vilys“, t. y. visi Tarybos, Administracijos
direktoriaus ir Administracijos struktūrinių padalinių teisės aktai elektroniniu būdu pateikiami
Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams.
12 priemonė „Sumažinti tėvų (globėjų) teikiamų popierinių dokumentų apimtis
Savivaldybės lopšeliuose-darželiuose kasmet po 10%“ 2014 m. II ketvirtį taip pat įgyvendinta:
sukurta elektroninė prašymų priimti vaikus į lopšelius-darželius registravimo sistema, sudarytos
sąlygos tėvams vaikus registruoti priimant į lopšelius-darželius naudojant e-registracijos prieigą
Savivaldybės elektroninėje svetainėje https://sistema.tamo.lt/Registracija. Įvykdžius prašymų
pateikimo ir registravimo lopšeliuose-darželiuose analizę nustatyta, kad 12 procentų prašymų yra
pateikiama naudojant e-registraciją. Įgyvendinus 11, 12 priemones neatliktas administracinės naštos
pokyčio įvertinimas.
Savivaldybės interneto svetainėje informacija apie administracinės naštos mažinimo
priemonių vykdymą skelbiama rubrikoje „Administracija“ publikuojant Vidaus audito tarnybos
audito ataskaitas ir išvadas. Savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių planas, patvirtintas Tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr.T-121 „Dėl Šiaulių
rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano
patvirtinimo“ publikuojamas interneto svetainėje kartu su kitais tarybos sprendimais. Informacija
apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą interneto svetainėje neskelbiama.
Išvados:
1. Šiaulių rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo
priemonių plane numatytos priemonės įvykdytos su neesminiais trūkumais.
2. Ne visi Administracijos padaliniai įvykdė administracinės naštos mažinimo priemonių
plane nustatytus įpareigojimus teikti ir viešinti informaciją.
3. Savivaldybės interneto svetainėje neužtikrinamas administracinės naštos mažinimo
priemonių plano vykdymo viešumas.
Rekomendacijos:
1. Planuojant administracinės naštos mažinimo priemones Administracijos padaliniams ir
į padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams pagal savo veiklos sritis nusistatyti
administracinės naštos vertinimo apimtis.
2. Nustačius administracinės naštos vertinimo apimtis atlikti administracinės naštos
piliečiams ir ūkio subjektams vertės apskaičiavimą.
3. Užtikrinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo viešumą,
paskiriant atsakingą savivaldybės tarnautoją.

10

