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PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-155
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2005 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos darbas buvo organizuojamas, derinant su Šiaulių
rajono plėtros strateginiu planu 2003-2013 metams, kuris apima visas savivaldybėms perduotas
funkcijas ir kuriuo siekiama, kad rajonas taptų socialiai ir ekonomiškai stiprus, patrauklus
investuotojams, patogus ir saugus gyventojams. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu ir Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, teikiu Šiaulių rajono savivaldybės
tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės bendruomenei 2005 m. veiklos ataskaitą.
Kaip ir praėjusiais metais, Jums bus pateiktos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus
bei Savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos.
Esu įsitikinęs, kad Tarybos sėkmingo darbo pagrindinė sąlyga – visų Savivaldybės
lygmenų – Tarybos, Mero, Administracijos direktoriaus, Administracijos padalinių, įstaigų ir
viešųjų paslaugų tiekėjų koordinuotas ir kryptingas darbas. Pasidalinta atsakomybė yra
efektyviausias politikos įgyvendinimo principas.
Per ataskaitinį laikotarpį pasikeitė Tarybos sudėtis: mandatus grąžino Kęstutis Lukšas ir
Jonas Kiriliauskas. Juos pakeitė Bronius Astrauskas ir Arvydas Morkūnas.
2005 m. dirbo du Savivaldybės mero pavaduotojai. Jų darbo rezultatai apibendrinti ir
įtraukti į šią ataskaitą.
2005 m. gruodžio 15 d. Lietuvos socialdemokratų ir socialliberalų partijų Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos narių frakcija perregistruota į Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos narių frakciją.
Įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių. Priimti 368 sprendimai, vienbalsiai-308. Nė
vieno Tarybos posėdžio nepraleido tarybos nariai: Algimantas Augys, Vaida Čelkienė, Algimantas
Gaubas, Edvardas Gedvilas, Algirdas Juras, Gintarė Juškienė, Aurelija Rapševičienė, Antanas
Sekreckis, Algimantas Julius Sturis.
Savivaldybės meras per ataskaitinį laikotarpį gavo 260 rajono gyventojų prašymų. Mero
vardu gauti 1413 raštai. Mero sprendimai įforminami potvarkiais. 2005 m. priimti 46 potvarkiai
veiklos klausimais, 38 – kadrų klausimais.
Taryba savo įgaliojimų laikui yra sudariusi Savivaldybės tarybos kolegiją. Pagrindinė
Kolegijos užduotis – nagrinėti ir priimti sprendimus dėl savivaldybės teritorijos raidos analizės,
bendrųjų ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikaltimų kontrolės
ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo. Įvyko 2 Kolegijos
posėdžiai. Kolegijos posėdžiuose aptarta Žaliūkų, Voveriškių, Dainos kaimų plėtros schema,
svarstyti klausimai dėl gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano rengimo, dėl žemės ūkio
paskirties žemės tikslinės paskirties keitimo, dėl daugiabučių gyvenamųjų namų statybos
išplanavimo, patikslinant Ginkūnų daugiabučių gyvenamųjų namų koncepciją.
Taryboje yra sudarytos Administracinė, Etikos ir procedūrų bei Peticijų komisijos. Per
ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 Etikos ir procedūrų komisijos posėdžiai.
Taryba 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtino Administracinės komisijos
prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nuostatus. Administracinė komisija gavo 116 dokumentų,
išsiuntė 206 raštus policijos nuovadoms, antstolei, teismams, migracijos tarnyboms dėl priimtų
komisijos nutarimų vykdymo, pažeidėjų paieškos, baudų išieškojimo ir t. t. Įvyko 17 komisijos
posėdžių, nagrinėtos 38 administracinės bylos.
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Savivaldybės tarybos komitetai prieš kiekvieną posėdį svarstė Savivaldybės
administracijos teikiamus sprendimų projektus. Biudžeto, finansų ir valdymo komitetas surengė 12
posėdžių, svarstė 363 klausimus. Kaimo reikalų ir ekologijos komitetas surengė 12 posėdžių,
svarstė 354 Savivaldybės administracijos teikiamus klausimus, iš kurių vienas parengtas komiteto dėl Šiaulių rajono kaimo rėmimo programos nuostatų papildymo. Sveikatos ir socialinių klausimų
komitetas surengė 12 posėdžių, svarstė 357 Savivaldybės administracijos teikiamus klausimus, iš
kurių vienas parengtas komiteto - dėl Darbo ir dienos užimtumo centro kūrimo Kuršėnuose.
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas surengė 12 posėdžių, svarstė 356 Savivaldybės
administracijos teikiamus klausimus, iš kurių vienas parengtas komiteto - dėl Šiaulių rajono
bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų. Komunalinio ir vietinio ūkio komitetas
surengė taip pat 12 posėdžių, svarstė 361 Savivaldybės administracijos teikiamą klausimą, iš kurių
vienas parengtas komiteto - dėl pritarimo techniniam projektui ,,Šiaulių regiono naujas Aukštrakių
sąvartynas“.
Kontrolės komitetas ataskaitiniu laikotarpiu organizavo 5 posėdžius, svarstė 14 klausimų,
aptarė Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2004 m. IV ketvirčio veiklos ataskaitą, 2005 m. veiklos
planą. Švietimo paslaugų centro direktorius supažindino su centro veikla 2004 m., išklausyta
Savivaldybės kontrolierės informacija apie 2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimo Nr. T-88 „Dėl
finansinio ir veiklos audito atlikimo Savivaldybės administracijoje“ vykdymą.
Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės taryba gavo 5 Vyriausybės atstovo Šiaulių
apskrityje teikimus, 2 reikalavimus.
Savivaldybės taryba 2005 m. posėdžius pradėjo kadrų klausimais. Pareiškus
nepasitikėjimą, 2005 m. sausio 27 d. buvo atleistas Savivaldybės meras Raimundas Jakutis, 2005 m.
vasario 1 d. – Savivaldybės administracijos direktorius Romualdas Bladžinauskis. Savivaldybės
meru nuo 2005 m. sausio 28 d. pradėjo dirbti Algimantas Gaubas, nuo 2005 m. vasario 2 d.
Savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Kęstutis Lukšas.
Taryba keitė Savivaldybės administracijos struktūrą. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos
sprendimu Nr. T-51 Savivaldybės administracijoje nuo 2005 m. kovo 1 d. įsteigtos Socialinių
paslaugų tarnyba ir Pedagoginė psichologinė tarnyba. 2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimu
Nr. T-148 įsteigta Informacijos tarnyba, Socialinių paslaugų tarnyba pakeista į Socialinės paramos
tarnybą. Gegužės 26 d. Tarybos sprendimu Nr. T-178 Socialinių paslaugų tarnyba pavadinta
Socialinės paramos skyriumi.
Praėjusiais metais Šiaulių rajono savivaldybės administracija perregistruota VĮ Registrų
centre kaip biudžetinė įstaiga. 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-90 Taryba patvirtino Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir įgaliojo Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus
vedėją Algirdą Baikauską įregistruoti juos VĮ Registrų centro Šiaulių filiale įstatymų nustatyta
tvarka. VĮ Registrų centro Šiaulių filiale balandžio 28 d. Savivaldybės administracijos nuostatai
perregistruoti. 2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-281 patvirtinti ir Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos veiklos nuostatai.
Taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-120 patvirtino Tarybos veiklos
reglamentą.
Taryba 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-88 pavedė Savivaldybės kontrolieriaus
tarnybai atlikti Savivaldybės administracijos 2004 m. veiklos ir finansinį auditą ir iki 2005 m.
gegužės 1 d. pateikti audito išvadą Tarybai. Plačiau apie atliktą auditą bus pateikta Savivaldybės
kontrolieriaus ataskaitoje.
Svarbiausias Tarybos metų darbas buvo rajono biudžeto sudarymas. 2005 m. Šiaulių
rajono savivaldybės biudžetas (66137,1 tūkst. Lt), pažeidus Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatyme nustatytus terminus, patvirtintas tik 2005 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-15.
Dėl pasikeitusių normatyvinių dokumentų ir Savivaldybės administracijos struktūros
pakeitimų 2005 m. rajono savivaldybės biudžetas buvo patikslintas. 2005 m. birželio 30 d.
sprendimu Nr. T-184 buvo padidintos Savivaldybės biudžeto pajamos ir išlaidos 1072,2 tūkst. Lt.
Lietuvos Respublikos Seimui patikslinus 2005 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių įstatymą ir sumažinus Savivaldybei skirtą specialią tikslinę dotaciją
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valstybinėms funkcijoms vykdyti dotaciją socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimui ir
mokėjimui, Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-247 buvo
patikslintas, sumažintos biudžeto pajamos ir išlaidos 24,1 tūkst. Lt.
Asignavimų valdytojų prašymu ir dėl papildomai gautų lėšų iš valstybės biudžeto pagal
tarpusavio pranešimus 2005 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-338 Šiaulių rajono savivaldybės
taryba dar kartą patikslino 2005 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetą. Patikslintą 2005 m. rajono
savivaldybės biudžetą sudarė 67684,8 tūkst. Lt.
2005 m. Savivaldybė gavo 71241,6 tūkst. Lt pajamų, t.y. 105,4 % planuotų pajamų. 2005
m. gauta 3666,8 tūkst. Lt daugiau negu buvo planuota Savivaldybės biudžeto pajamų.
Per 2005 m. Šiaulių rajono savivaldybė turėjo 66684,2 tūkst. Lt išlaidų, t.y. 890,6 tūkst.
Lt mažiau negu planuota. Išlaidų planas įvykdytas 99,8 %.
2006 m. sausio 1 d. Savivaldybės piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose buvo 4657,4
tūkst. Lt, iš jų: 100 tūkst. Lt apyvartos lėšos, 25,4 tūkst. Lt aplinkos apsaugos rėmimo specialios
programos lėšų likutis, 27,7 tūkst. Lt specialiųjų programų lėšų likutis ir 4504,3 tūkst. Lt laisvi
biudžeto lėšų likučiai, nukreipti išlaidoms dengti.
Dėl žemės nuomos bei žemės mokesčių lengvatų taikymo su prašymais į Savivaldybės
tarybą kreipėsi 60 asmenų. Vadovaujantis atitinkamais Savivaldybės tarybos sprendimais suteikta
žemės ir žemės nuomos mokesčių lengvatų arba atleista nuo šių mokesčių 2005 m. už 253472,99
Lt.
Šiaulių rajono savivaldybės būsto plėtros programai 2005-2006 m. įgyvendinti 2005 m.
Tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-55 skirta 50 tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto ir
110 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto. Už valstybės skirtas lėšas socialiniam būstui Savivaldybės
taryba 2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-27 ir gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T-349 nusprendė
pirkti 5 butus už bendrą 109,8 tūkst. Lt sumą. Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos Savivaldybės
butų remontui. Atlikta remonto darbų už 50 tūkst. Lt.
2005 m. Savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 268 tūkst. Lt įsigyti butams, skirtiems
nuomininkams iškeldinti iš savininkams grąžintų namų (butų). Taryba sprendimais Nr. T-287, T331 ir T-351 nusprendė nupirkti 2 gyvenamuosius namus ir 4 butus už bendrą 263 tūkst. Lt sumą.
Taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-141 patvirtino Šilumos vartotojų
įrenginių atjungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos ir pastato tvarką,
atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose šildymo būdo pakeitimo taisykles. 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-161 patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių manevrinio butų fondo gyvenamųjų patalpų nuomos tvarka.
Nupirktas nekilnojamasis turtas: sporto salė ir administracinis pastatas iš Verbūnų ŽŪB už
80 tūkst. Lt, vandentiekio giluminis gręžinys Šiliškės k. iš Bazilionų ŽŪB už 4,6 tūkst. Lt,
vandentiekio tinklai ir įrenginiai Bazilionų k. iš Bridų ŽŪB už 0,74 tūkst. Lt.
Savivaldybės taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-136 ir gruodžio 15 d.
sprendimu Nr. T-352 perėmė valstybei nuosavybės teise priklausiusius butus (gyvenamuosius
namus): iš VĮ Kuršėnų miškų urėdijos 4 butus ir 1 gyvenamąjį namą, kurių bendra likutinė vertė
248 tūkst. Lt; iš VĮ Šiaulių miškų urėdijos 2 butus ir 4 gyvenamuosius namus, kurių bendra likutinė
vertė 51 tūkst. Lt; iš VĮ Joniškio miškų urėdijos 1 gyvenamąjį namą, kurio likutinė vertė 1 tūkst. Lt.
Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei Ginkūnų k vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, kurių
likutinė vertė 659 tūkst. Lt. Išspręsta 10-mečio nuotekų išvalymo finansavimo problema.
Privatizuota: katilinė su degalų sandėliu Voveriškių k. – gauta pajamų 7 tūkst. Lt, žemės
sklypas Kuršėnų mieste – gauta pajamų 137 tūkst. Lt, buto dalis Kuršėnų mieste – gauta pajamų 3
tūkst. Lt.
2005 m. panaudos pagrindais suteiktos Savivaldybės nenaudojamos patalpos, kurių
bendras plotas 150 m², visuomeninėms organizacijoms ir valstybės įstaigoms.
Šiaulių rajono savivaldybės komunalinės statybos programai 2005-2006 m. įgyvendinti
2005 m. Savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-52 skirta 768 tūkst. Lt iš
Savivaldybės biudžeto ir 1000 tūkst. Lt iš Valstybės investicijų programos. Įgyvendinant programą
2005 m. panaudota 764 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų ir 1000 tūkst. Lt Valstybės investicijų

4
programos lėšų. Iš šių lėšų buvo atlikta: tęsiama Raudėnų pagrindinės mokyklos priestato statyba ir
pastato rekonstravimas, rengiamas Kryžių kalno turizmo informacinio centro su sanitariniais
mazgais statybos techninis projektas, išplėsti Kuršėnų miesto Pavenčių vandentiekio tinklai,
užbaigti Šilėnų šilumos ūkio rekonstravimo ir Meškuičių buitinės kanalizacijos tinklų išplėtimo
darbai bei Kužių vidurinės mokyklos atnaujinimo techninis projektas.
Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio rekonstrukcijos programai 2005-2006 m.
įgyvendinti 2005 m. Savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-53 skirta 2906
tūkst. Lt iš Savivaldybės biudžeto, 220 tūkst. Lt valstybės tikslinių dotacijų ir 151 tūkst. Lt iš
valstybės finansuojamos 2005 m. savivaldybių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės ir
kitos paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir materialinio aprūpinimo programos.
Įgyvendinant programą 2005 m. panaudota 2868 tūkst. Lt Savivaldybės biudžeto lėšų, 220 tūkst. Lt
valstybės tikslinių dotacijų ir 151 tūkst. Lt valstybės finansuojamos 2005 m. savivaldybių švietimo,
kultūros, sveikatos apsaugos, socialinės ir kitos paskirties statinių statybos, rekonstravimo, remonto
ir materialinio aprūpinimo programos lėšų. Iš šių lėšų buvo atlikta: prijungti Ginkūnų k.
vandentiekio tinklai prie Šiaulių miesto tinklų, išplėsti Gruzdžių mstl. kanalizacijos tinklai,
rekonstruojami Gruzdžių valymo įrenginiai ir Bazilionų mokyklos katilinė, užbaigtas buvusio
Voveriškių vaikų darželio pastato, administracinio pastato Vijolių k., patalpų Šiaulių g. 3, Gruzdžių
mstl. rekonstravimas, remontas ir patalpų perplanavimas, įrengtos bibliotekos patalpos Ginkūnų
seniūnijos pastate ir rekonstruota šildymo sistema, naujai įrengti Šilėnų ir rekonstruoti Aukštelkės
pagrindinių mokyklų sanitariniai mazgai, pakeisti Šilėnų pagrindinės mokyklos langai ir lauko
durys naujais PVC, užbaigtas Kuršėnų miesto kūrybos namų langų keitimas naujais PVC, parengti
Kuršėnų miesto lopšelio-darželio ,,Eglutė“ ir Kužių vidurinės mokyklos pastatų atnaujinimo
investicijų projektai, rekonstruojami rajono vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai bei
įrenginiai, Kuršėnų miesto daugiabučių namų kiemų inžinerinė infrastruktūra bei atliekami kitų
komunalinio ūkio ir inžinerinės infrastruktūros objektų rekonstravimo ir remonto darbai.
Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programa,
patvirtinta Savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-54 2005-2007 m., 2005 m.
buvo finansuojama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Šiaulių rajono savivaldybei skirta
2660 tūkst. Lt bei panaudota 2660 tūkst. Lt. Įgyvendinant programą atlikta: vykdyta vietinių kelių,
gatvių, tiltų, pralaidų priežiūra ir taisymas (remontas), kelių ir gatvių inventorizavimas ir
ženklinimas, rekonstruotos Kuršėnų m. Šiaulių, Gegužių k. Ąžuolų gatvės, užbaigti Gegužių k.
Piliakalnio bei pradėti Bubių k. Vyturių gatvių rekonstrukcijos darbai, įrengtos bendro naudojimo
automobilių stovėjimo aikštelės Kuršėnų mieste ir Šakynos miestelyje. Iš Susisiekimo ministerijos
skirtų tikslinių Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų rekonstruota kelio Dirvonėnai-PamockėPašiliai dalis per Dirvonėnų kaimą.
Vienas iš svarbiausių Savivaldybės tarybos rūpesčių – kuo veiksmingiau panaudoti
turimas lėšas, siekti pritraukti lėšų iš įvairių fondų, kuo efektyviau ir racionaliau pasinaudoti
Europos Sąjungos suteiktomis galimybėmis. 2005 m. buvo įgyvendinami šie investicijų projektai:
1. Šilėnų gyvenvietės šilumos ūkio rekonstravimas – užbaigtas projekto įgyvendinimas.
Baigiamieji darbai finansuoti iš Savivaldybės biudžeto.
2. Meškuičių miestelio buitinės kanalizacijos tinklų išplėtimas – užbaigtas projekto
įgyvendinimas. Baigiamieji darbai finansuoti iš Savivaldybės biudžeto.
3. Raudėnų pagrindinės mokyklos rekonstravimas ir priestato statyba – tęsiamas projekto
įgyvendinimas: užbaigta I etapo II statybos eilė (rekonstruota esamo pastato dalis, įrengta
suskystintų dujų katilinė, pastatyta sporto salė), pradėti II statybos etapo II statybos eilės darbai
(senojo avarinės būklės mokyklos pastato nugriovimas ir parengiamieji statybos darbai). 2005 m.
projektas buvo finansuojamas iš Valstybės investicijų programos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
4. Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir miestelių bei kaimų gatvių gerinimo galimybių
studijos ir techninės dokumentacijos parengimas – pradėtas projekto įgyvendinimas. 2005 m. buvo
rengiama galimybių studija ir investicijų projektas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

5
5. Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas modernizuojant
Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizinę aplinką ir gerinant mokyklos infrastruktūrą –
pradėtas projekto įgyvendinimas. 2005 m. buvo rengiamas mokyklos rekonstravimo ir patalpų
pertvarkymo techninis projektas, kompiuterinės įrangos pirkimo konkurso dokumentai. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
6. Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas – pradėtas projekto
įgyvendinimas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Savivaldybės
biudžeto lėšų.
Savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-162 pritarė Turizmo
informacijos centro prie Kryžių kalno statybos, Aukštelės pagrindinės mokyklos rekonstravimo ir
priestato statybos bei Kairių pagrindinės mokyklos priestato statybos investicijų projektų
įgyvendinimui iš Valstybės investicijų programos, nustatyti investicinių projektų įgyvendinimo
prioritetai ir eiliškumas.
Taryba, siekdama skatinti investicijas į žemės ūkį, 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T223 patvirtino Šiaulių rajono kaimo rėmimo programos nuostatus, reglamentuojančius piniginių
lėšų panaudojimo tikslą, finansavimo tvarką ir sąlygas. Galimybė gauti programos lėšų paramą yra
garantuojama visų ūkio subjektų lygiateisiškumu keliamiems reikalavimams, kurie turi būti pagrįsti
ūkio subjekto ekonominiu patikimumu, stabilumu ir sugebėjimu įvykdyti priimamus
įsipareigojimus.
Šiaulių rajone yra nusausinta 89,5 tūkst. ha žemės. Šį melioruotą plotą aptarnauja 1611,9
km magistralinių griovių, 586,7 km apsauginių griovių, 2119 pralaidų. Mūsų rajone gamtosaugai ir
žmonių poilsiui gerinti įrengti 28 tvenkiniai, kurie užima 1255 ha plotą.
Ypač aktuali Savivaldybės veiklos sritis – verslo plėtros skatinimas. 2005 m. ir toliau buvo
tęsiama parama smulkiam ir vidutiniam verslui plėsti.
2005 m. Šiaulių rajono verslas buvo remiamas VšĮ ,,Šiaulių rajono verslo informacijos
centras“ vykdomų švietimo priemonių pagalba, rajono Savivaldybės tarybos sprendimais teikiant
mokestines lengvatas bei skiriant lėšas iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
VšĮ ,,Šiaulių rajono verslo informacijos centras“ per 2005 m. rajono verslininkams suteikė
daugiau kaip 2 tūkst. vnt. verslo informacijos ir įvairaus pobūdžio konsultacijų. Iš viso buvo
konsultuojama arti 300 asmenų ir ūkio subjektų. Viešosios įstaigos darbuotojai rajono
verslininkams teikė praktinę paramą ruošiant įmonių steigimo dokumentus, rengiant verslo planus,
aktyviai dalyvavo sprendžiant rajono gyventojų užimtumo problemą – parengti 4 ,,Vietinių
užimtumo iniciatyvų“ projektai.
Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Šiaulių rajono verslininkų asociacija ir VšĮ
,,Šiaulių rajono informacijos centras“ 2005 m. pabaigoje jau antrą kartą organizavo konkursą
geriausiai rajono įmonei išaiškinti. Pagal atskiras nominacijas buvo vertinta 26 įmonių veikla,
nugalėtojams įteikti padėkos raštai. Geriausiomis 2005 m. rajono įmonėmis pripažintos: UAB
,,Hidralteka“, UAB ,,Gedvaira“, Rimvydo Pašakinsko ir Algimanto Stanevičiaus individualios
įmonės bei UAB ,,Apgintis“.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais 2005 m. Savivaldybės biudžeto sąskaita
rajono gyventojams ir ūkio subjektams suteikta mokestinių lengvatų už 68 tūkst. Lt: iš jų 55 tūkst.
Lt gyventojų pajamų mokesčio už verslo liudijimus, 1,3 tūkst. Lt nekilnojamojo turto mokesčio, 4,8
tūkst. Lt žemės mokesčio, 6,9 tūkst. Lt žemės nuomos mokesčio.
Šiaulių rajono savivaldybės 2005 m. biudžete buvo skirta 150 tūkst. Lt rajono smulkaus ir
vidutinio verslo įmonėms paremti. Panaudota – 149,74 tūkst. Lt. Iš jų 2,57 tūkst. Lt Šiaulių rajono
verslininkų asociacijai remti, 94,59 tūkst. Lt įmonių išlaidoms dengti už dalyvavimą verslo švietimo
renginiuose, 20,00 tūkst. Lt Šiaulių rajono verslo informacijos centrui (dalininko lėšos), 2,19 tūkst.
Lt banko paskolą kompensuoti, 0,39 tūkst. Lt ūkio subjektų dokumentų rengimo išlaidoms.
2005 m. verslo plėtrai rajone vystyti Savivaldybės tarybai pateikta tvirtinti ir patvirtinti 37
sprendimai.
Taryba ataskaitiniu laikotarpiu priėmė svarbius sprendimus švietimo klausimais. Švietimo
įstatymas, kiti teisės aktai nurodo, kad savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos, priimdamos
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mokinius, turi vadovautis steigėjo (Savivaldybės tarybos) patvirtinta Mokinių priėmimo į Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarka, kurią vasario 24 d. sprendimu Nr. T-60
Taryba ir patvirtino. Minėtame posėdyje Taryba sprendimais patvirtino: Nr. T-61 - Socialinės
pedagoginė pagalbos teikimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose aprašą, Nr.
T-64 - Šiaulių rajono mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką, Nr. T-65 – Mokinių
nemokamo maitinimo organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose
tvarką.
Taryba 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-112 patvirtino mokinių priėmimo į Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučius tvarką, sprendimu Nr. T-113
patvirtino mokinių, gyvenančių Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų
bendrabučiuose, maitinimo dienos normą.
Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Mokyklų tobulinimosi programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-181 patvirtino Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo planą.
Pertvarka būtina norint sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį
mokyklų tinklą Savivaldybėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu Savivaldybės taryba sprendė ir kultūrinių renginių organizavimo
klausimus. 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-129 patvirtintos Renginių organizavimo
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės. 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-174
nustatyta vietinė rinkliava už leidimą organizuoti komercinius renginius Šiaulių rajono savivaldybei
priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.
Prioritetinis teritorijų planavimo dokumentas yra Šiaulių rajono bendrasis planas, kurį
nuspręsta rengti Savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T- 33. Šį bendrojo
planavimo dokumentą rengia UAB „Urbanistika”, laimėjusi viešo pirkimo konkursą. Per 2005 m.
atlikta tikrosios būklės analizė, pradėta rengti koncepcijos dalis.
Šiaulių rajono savivaldybės taryboje pagal Architektūros ir urbanistikos skyriaus pateiktą
medžiagą svarstomi visi prašymai dėl žemės tikslinės paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą, turint
tikslą statyti iki trijų sodybų, nes šią išimtį, nesant rajono bendrojo plano, leidžia teritorijų
planavimo įstatymas. Atsižvelgiama, kad planuojamas sklypas būtų greta pakankamos kokybės
kelių bei toks vystymas neprieštarautų tolygiam bei pagrįstam teritorijos vystymui. Taryboje
patvirtinta keletas specialiųjų planų, tarp jų degalinių išdėstymo schemos papildymai, Šiaulių
miesto vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų planai, Žaliūkių, Voveriškių ir Dainos kaimų plėtros
schema ir kiti teritorijų planavimo dokumentai.
Taryba 2005 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-132 pritarė, kad būtų rengiamas Kryžių
kalno detaliųjų planų keitimas, kuriame būtų numatyta kita vieta turizmo informacijos centro
statybai bei teritorijos tvarkymo reglamentai pėsčiųjų takui iki Kryžių kalno įrengti.
2005 m. Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatoje
(Tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimas Nr. T-68) buvo numatytos ir vykdomos priemonės,
įvardintos Šiaulių regiono 2004-2006 metų plėtros bei Šiaulių regiono strateginiame planuose.
Taip pat įgyvendinamas Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas Šiaulių regiono buitinių
atliekų tvarkymo sistemų sukūrimo projektas. Regioninė buitinių atliekų tvarkymo sistema apima
senų sąvartynų regione uždarymą, atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelių įrengimą, naujo
regioninio sąvartyno statybą. 2005 m. pradėtos įrenginėti vietos rajoniniam ir seniūnijų atliekų
priėmimo punktams. Taryba nusprendė koncesiją dėl komunalinių atliekų naudojimo, perdirbimo ir
tvarkymo paslaugų be konkurso suteikti viešajai įstaigai ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“
pagal koncesijos sutartį. Taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-170 pavedė viešajai
įstaigai „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdyti Šiaulių rajono apskrityje atliekų
tvarkymo funkcijas ir užduotis. Šiuo Tarybos sprendimu buvo nuspręsta nuo 2007 m. sausio 1 d.
įvesti Šiaulių rajone vieningą visame regione rinkliavos dydį. Parengtas ir patvirtintas Šiaulių
regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas, nustatantis komunalinių atliekų tvarkymo užduotis
Savivaldybei, kuriame planuojama įgyvendinti išvardintas pagrindines užduotis:
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- iki 2007 m. užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visuose miestuose,
miesteliuose ir kaimuose, turinčiuose daugiau negu 200 gyventojų;
- pastačius ir pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, uždaryti visus rajone esančius
sąvartynus;
- organizuoti antrinių žaliavų surinkimą Savivaldybėje ne vėliau kaip nuo 2007 m.;
- iki 2007 m Savivaldybėje įdiegti žalių atliekų kompostavimą.
Vykdant Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos plano ir investicinės programos
parengimo projektą, buvo parengta Ventos-Lielupės baseino galimybių studija. Šiaulių rajono
savivaldybės taryba 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T-213 patvirtino Ventos-Lielupės baseino
investicinėje programoje numatytą investicijų paskirstymą Šiaulių rajonui ir pritarimą Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerijos parengtai paraiškai Sanglaudos fondui. Šiuo metu konkurso
būdu renkamas tiekėjas topografinių nuotraukų ir detaliųjų planų parengimo paslaugoms. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerija numato pavesti Savivaldybei vykdyti iš Sanglaudos fondo
finansuojamo Ventos-Lielupės baseino projekto priežiūrą; planuojama sudaryti Priežiūros komitetą
ir organizuoti šio komiteto darbą. Investicijų pakete Šiaulių rajone numatyta atlikti darbų už 29 mln.
Lt.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo
finansuojamos sveikatos apsaugos programos. Programų lėšomis buvo vykdomi paviršinių ir
požeminių vandenų monitoringai.
2005 m. buvo skiriamos lėšos ir švietimo projektams finansuoti. Iš šiems tikslams skirtų
lėšų buvo tvarkoma aplinka, organizuojamos talkos, tvarkomi parkai, gėlynai, organizuojamos
vaikų stovyklos, gamtotyros darbai.
2004 m. liepos 21 d. įregistruota asociacija ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“(toliau
Vietos veiklos grupė) šiuo metu vienija 14 narių. Teritoriniu principu Vietos veiklos grupė apima
viso Šiaulių rajono kaimus ir mažus miestelius (išskyrus Kuršėnų m.) su juose įsikūrusia 31
bendruomene. Pagrindinis asociacijos tikslas – veikiant kartu su rajono kaimų ir mažų miestelių
bendruomenėmis keisti gyvenimo kokybę. 2005 m. įregistruotos 7 asociacijos: Ringuvėnų
bendruomenė, Aukštelkės kaimo bendruomenė ,,Aukštarūžė“, Kuršėnų miesto sveikuolių
bendruomenė ,,Aušra“, Visuomeninė organizacija ,,Meškuičių bendruomenė“, Gegužių kaimo
bendruomenė, Šakynos bendruomenė, Salos gatvės bendruomenė. Vietos veiklos grupės veiklos
strategijos tikslas – išsaugoti ir maksimaliai panaudoti rajono gamtos, istorinį ir kultūrinį paveldą
turizmo reikmėms, integruojantis į turizmo plėtrą, gerinti lankytinų objektų infrastruktūrą bei
skatinti alternatyvias veiklas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pakruojo rajono vietos
veiklos grupe.
Per praėjusį laikotarpį tradiciškai buvo vykdomas smulkių projektų finansavimas pagal
Programų finansavimo nuostatus, patvirtintus Savivaldybės tarybos. Ypač aktyvios 2005 m. buvo
kaimo bendruomenės. Finansuota 11 kaimo bendruomenių projektų, paramos suma – 10900 Lt.
Taip pat padengtos 4 kaimo bendruomenių įsteigimo išlaidos. Nemažai projektų sulaukta iš
mokyklų, kultūros bei sveikatos organizacijų. Bendra smulkiųjų projektų finansavimui skirta suma
2005 m. – 67031 Lt.
Vykdant Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimus, 2005 m. balandžio 28 d.
sprendimu Nr. T-144 patvirtintos gyvūnų laikymo ir auginimo taisyklės Šiaulių rajone. 2005 m.
gegužės 26 d. sprendimais Nr. T-175 ir T-176 patvirtintos Triukšmo prevencijos Šiaulių rajono
viešosiose vietose taisyklės, nustatytos tyliosios viešosios zonos Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje.
Tarybos veiklos reglamente yra numatyta, kad viešųjų įstaigų metinės finansinės
atskaitomybės Tarybai svarstyti (tvirtinti) pateikiamos iki kiekvienų metų liepos 1 d. Šiaulių rajono
savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 26 d. sprendimais Nr. T-151, T-152, T-153 pritarė išklausytai
VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2004 m. veiklos, VšĮ Kuršėnų ligoninės
2004 m. veiklos, VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos 2004 m. veiklos ataskaitoms ir 2005 m.
birželio 30 d. sprendimais Nr. T-186, T-187, T-188 patvirtino minėtų viešųjų įstaigų 2005 m.
išlaidų sąmatas.
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2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-282 patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės
Korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.
Pavesta Administracijos direktoriui numatyti 2006 m. biudžeto projektuose lėšų korupcijos
prevencijos priemonėms įgyvendinti. Lėšų neskirta.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis
ir Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti Taryba 2005
m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-298 patvirtino Leidimų vežti keleivius nustatytais maršrutais
išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo tvarkos aprašą bei Konkurso vežėjams parinkti reguliaraus
susisiekimo maršrutams aptarnauti organizavimo tvarką.
2005 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybai patvirtinti buvo pateikta Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus specialistų apibendrinta 2003-2013 m. Šiaulių rajono plėtros strateginio plano 2004
m. veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita bei 2005 m. veiksmų planas. Taip pat, siekiant
kokybiškiau įgyvendinti Strateginio plano monitoringo funkciją, 2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos
sprendimu Nr. T-319 buvo sudaryta Šiaulių rajono strateginio plano priežiūros komisija. Komisijos
pagrindinė funkcija – koordinuoti Šiaulių rajono strateginio plano įgyvendinimą, monitoringo
sistemos įdiegimą ir prižiūrėti jos funkcionavimą, teikti ir svarstyti pasiūlymus dėl Plano
koregavimo bei organizuoti Plano pataisų viešus svarstymus. Komisija sudaryta Tarybos sprendimu
iš Tarybos narių bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atstovų. Ją aptarnauja Ekonomikos
ir verslo plėtros skyrius.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba yra įsteigusi 5-ias biudžetines įstaigas: Šiaulių rajono
švietimo paslaugų centrą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrą, Savivaldybės viešąją
biblioteką, Socialinių paslaugų centrą ir Švietimo centrą. Savivaldybės tarybos reglamente yra
numatyta išklausyti biudžetinių įstaigų veiklos ataskaitas. Tai nebuvo padaryta.
Trumpai apie kiekvieną iš jų.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras (toliau - Centras) teikia Šiaulių
rajono savivaldybės švietimo įstaigoms buhalterinės apskaitos paslaugas ir paslaugas, susijusias su
ūkine – technine veikla. Centras sutarčių pagrindu aptarnauja 26 mokyklas, 4 mokyklų skyrius, 10
vaikų darželių, Kuršėnų kūrybos namus, Kuršėnų meno mokyklą, Sporto mokyklą.
2005 m. Centro veiklą tikrino Kontrolieriaus tarnyba. Vadovaujantis Kontrolieriaus
tarnybos rekomendacijomis, ištaisyti nurodyti trūkumai. Taryba gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T358 patvirtino naujus Centro nuostatus. Įsigyta ilgalaikio turto apskaitos programa. Patikslinta ir
papildyta Centro apskaitos politika. Patvirtinti: ,,Sąskaitų planas“, ,,Finansinės atskaitomybės
rengimo tvarka“, ,,Pajamų už teikiamas paslaugas apskaitos tvarka“, ,,Kvalifikacijos kėlimo lėšų
naudojimo tvarka“. Patvirtinti apskaitos registrai, nustatyta jų forma ir turinys. Ilgalaikis turtas
suvedamas į kompiuterizuotos programos duomenų bazę. Ištaisytos klaidos 2004 m. finansinėje
atskaitomybėje, teikiant 2005 m. I ketvirčio finansines ataskaitas.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-181 patvirtino
Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 m. bendrąjį planą, kuriame
numatyta mokyklų vidaus struktūros pertvarka iki 2007 m. Vadovaujantis šiuo dokumentu, nuo
2005 m. rugsėjo 1 d. nutraukta Šakynos pagrindinės mokyklos Piktuižių skyriaus ir Kuršėnų Stasio
Anglickio pagrindinės mokyklos Gergždelių skyriaus veikla. Dėl mokinių stokos Kurtuvėnų
pagrindinė mokykla 2005 m. rugsėjo 8 d. Tarybos sprendimu Nr. T-235 tapo pradine, o 2005 m.
rugsėjo 29 d. Taryba sprendimu Nr. T- 259 patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės Kurtuvėnų
pradinės mokyklos nuostatus.
Asignavimų planas 2005 m., įskaitant patikslinimus, buvo 28957340 Lt, iš jų 15667492 Lt
– mokinio krepšelio lėšos. Tai sudaro 54,10 % viso asignavimų plano. Iš mokinio krepšelio lėšų
pedagogams buvo mokamas darbo užmokestis (11575570 Lt), įsigyti vadovėliai (278978 Lt) bei
mokymo priemonės (89983 Lt), kelta kvalifikacija (134539 Lt).
Ugdymo aplinkai skirtos lėšos nuo bendro asignavimų plano sudarė 45,90 % (13289848
Lt). Iš jų buvo mokamas darbo užmokestis aptarnaujančiam personalui (7570879 Lt), maitinimui
(459030 Lt), šildymui (1072094 Lt), elektros energijai (416060 Lt), ryšiams (118278 Lt),
transportui išlaikyti (136051 Lt), vandentiekiui ir kanalizacijai (145835 Lt) ir kt.

9
Sporto programoms ir priemonėms asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus,
buvo 185000 Lt. Išleista 156175 Lt. Iš jų aprangai ir patalynei – 5000 Lt, spaudiniams – 1175 Lt,
prekėms – 21800 Lt, kitoms išlaidoms – 121200 Lt, pagrindinėms priemonėms – 7000 Lt.
Nupirktas elektrinis tablo už 5900 Lt ir laikrodis už 1100 Lt.
Pagal viešųjų darbų programą mokymo įstaigose buvo įdarbinti 57 žmonės. Kadangi pusę
darbo užmokesčio ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas bei visus priskaičiavimus SODRAI
padengė darbo birža, iš Savivaldybės lėšų pagal atskirą sąmatą buvo išleisti 32774 Lt.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 1211000 Lt socialiai remtinų šeimų
nemokamam moksleivių maitinimui. Papildomai buvo skirta 52400 Lt kalėdinėms dovanėlėms.
Bendrojo lavinimo mokyklose iš viso mokosi 7771 mokiniai. Nemokamas maitinimas buvo skirtas
2416 mokiniams. Tai sudaro beveik 31,08 % besimokančiųjų. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvo
skirti pusryčiai. Maitinimo norma pietums praeitais metais pakilo nuo 2,88 lito iki 3 litų. Už metus
maitinimo antkainio priskaičiuota 254451,7 Lt. Iš jų 254451,7 Lt sumokėta už elektros energiją.
Įvairioms programoms įgyvendinti iš viso išleisti 257716 Lt. Nusikalstamumo prevencijos
programoje dalyvavo 12 mokyklų. Šiai programai skirta 11800 Lt. Gamtosaugos programoje
dalyvavo 17 mokyklų. Šiai programai skirta 19000 Lt. Sveikatingumo programoje dalyvavo 10
mokyklų, išleista 8081 Lt. Vaikų vasaros poilsio organizavimo programoje dalyvavo 13 mokyklų,
išleista 21300 Lt. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 19897,5 Lt valstybės paramą gaunantiems
mokiniams bendrojo lavinimo dalykų ir specialiojo ugdymo vadovėliams įsigyti. 20301,86 Lt skirta
bibliotekų fondams papildyti. Įvairioms kitoms programoms įgyvendinti išleista 157335,64 Lt.
Specialiųjų programų lėšų per 2005 m. buvo surinkta 274142 Lt. Tai yra specialioji
mitybos antkainio programa (254452 Lt), specialioji gyventojų aptarnavimo programa ( 5171 Lt),
specialioji kopijavimo paslaugų programa (3500 Lt), specialioji vaikų ir jaunimo poilsio programa
(50 Lt), neformaliojo muzikinio ugdymo programa (1485 Lt), sporto plėtojimo programa (9084 Lt).
Deklaravus gyventojų pajamų mokestį už 2005 m., pagal gyventojų prašymus į sąskaitą
banke ugdymo įstaigų paramai pervesta 17484 Lt.
Metų pradžioje buvo 1694672 Lt kreditorinis įsiskolinimas, kurį sudarė darbo užmokestis
1690624 Lt, SODRAI 488590 Lt, maitinimui 1131 Lt, šildymui 2823 Lt, transportui 56 Lt, kitoms
išlaidoms 38 Lt. Kadangi buvo gautos lėšos darbo užmokesčiui už gruodžio mėnesį išmokėti,
kreditorinis įsiskolinimas sumažintas iki 105067 Lt ( šildymui 26699 Lt, moksleivių pavėžėjimui
77347 Lt, darbo užmokesčiui 706 Lt, SODRAI 176 Lt, transporto išlaikymui 125 Lt, vandentiekiui
ir kanalizacijai 119 Lt, ryšio paslaugoms 71 Lt)
Įdiegta elektroninė pagrindinių priemonių apskaitos programa.
Sudarytos sutartys su penkiais bankais. Rajono švietimo įstaigose iš viso dirba 2026
darbuotojai. Darbuotojų atlyginimai pervedami į korteles. Su NORD/LB banku, kuriame yra Centro
atsiskaitomosios sąskaitos, atsiskaitoma elektroniniu būdu.
Kiekviena švietimo įstaiga turi išlaidų sąmatas. Išlaidos, tiek kasinės, tiek faktinės,
vedamos pagal kiekvieną įstaigą. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo apyskaitos kas ketvirtį
pateikiamos Šiaulių rajono savivaldybės Finansų skyriui.
Paėmus ilgalaikę paskolą Taryba pavedė Administracijai įstatymų nustatyta tvarka
nupirkti 4 autobusus rajono moksleiviams pavėžėti į bendrojo lavinimo mokyklas.
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimais Centras organizavo kaime
gyvenančių 1-12, 1-4 gimnazijos klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių pavėžėjimą į
artimiausią Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą ir namo. Pavėžėjimas buvo
vykdomas 4 būdais: reguliaraus susisiekimo vietinių maršrutų autobusais, mokyklų autobusais,
specialiųjų reisų autobusais, privačiomis transporto priemonėmis.
Moksleiviams pavėžėti į mokyklas išleista 680000 Lt. Per 2005 m. buvo pavežami 1532
mokiniai. Privačiomis transporto priemonėmis buvo pavežama 16 mokinių, išleista 3215,41 Lt,
mokyklų autobusais – 183 mokiniai. Neįgaliųjų pavėžėjimui išlaidos per metus sudarė 28164 Lt.
Per 2005 m. atlikti 146 viešieji pirkimai, parengti pirkimų dokumentai.
Įsigyta ilgalaikio turto už 261025 Lt.
Švietimo įstaigų avariniams ir kitiems remonto darbams išleista 49446 Lt.
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Nupirkta virtuvinės įrangos už 183566,58 Lt. Nupirktos viryklės, mėsos malimo mašinos,
viryklės su orkaitėmis, indaplovės, šaldytuvai, keptuvės ir kt.
Bridų, St. Anglickio pagrindinėse mokyklose ir Daugėlių vidurinėje mokykloje įrengta
apsauginė-gaisrinė signalizacija. Kairių pagrindinės mokyklos katilinėje įrengta priešgaisrinė ir
uždujinimo signalizacija. Gruzdžių l/d ,,Puriena“ įrengta vėdinimo sistema virtuvėje.
Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centro (toliau-Centras) struktūra numatyta
Savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-172. Nuo 2005 m. liepos 1 d. Centras
savo veiklą vykdo pagal 2005 m. birželio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus
nuostatus.
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.).
Darbuotojų kaita per metus nėra didelė. Tai reiškia, kad Centro aptarnaujami klientai
naudojasi tų pačių žmonių paslaugomis. Ypatingai tai aktualu pagyvenusio amžiaus asmenims,
gaunantiems pagalbos namuose paslaugas. Tokio amžiaus asmenims būdingas prieraišumas, kuris
suteikia patikimumą ir saugumą. Devyni darbuotojai įstaigoje dirba virš 10 metų.
2005 m. Centrui skirti asignavimai sudarė 4797166 litų. Didžiausią išlaidų dalį per 2005
m. sudarė socialinės išmokos (pašalpos I pusm.) – 4357284 Lt, darbo užmokesčio lėšos – 296156
Lt. Prekių ir paslaugų naudojimui - 52027 Lt.
Analizuoti bei lyginti ankstesnių metų Centrui skirtų asignavimų vykdymus nėra
tikslinga dėl 2005 m. liepos 1 d. įvykusios įstaigos reorganizacijos.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis rajone yra 227 probleminės šeimos, kuriose
auga 620 vaikų. Nuo 1999 metų iki 2006 m. lankomų probleminių šeimų skaičius išaugo iki 50.
Lankomos probleminės šeimos sudaro 22 % visų šeimų skaičiaus. Šiose šeimose auga 56
ikimokyklinio ir 121 mokyklinio amžiaus vaikai (t.y. 28, 5 % visų neprižiūrimų vaikų). Pagrindinės
problemos – piktnaudžiavimas alkoholiu, vaikų nepriežiūra.
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis vykdomas parenkant ir skiriant technines
pagalbos priemones neįgaliems ar seniems žmonėms pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų
pateiktas rekomendacijas.
2004 m. Šiaulių mieste įkurtas Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyrius ( TPNC), kurio uždavinys efektyviai aprūpinti
neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis (neįgaliųjų vežimėliais, vaikštynėmis, ramentais,
čiužiniais praguloms išvengti, lazdelėmis ir kt.). Šiaulių rajone 2004 m. techninės pagalbos
priemonių gauta už 41876,77 Lt, o 2005 m. – už 76079 Lt ir aprūpinti 203 suaugę asmenys, 8
vaikai.
2005 m. buvo organizuojamas ir vykdomas specialiosios paskirties transporto paslaugų
teikimas pagal Savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-260 patvirtintą
Specialiosios paskirties transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką.
2005 m. labdara rajono gyventojams buvo teikiama jų minimaliems socialiniams
poreikiams tenkinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti likviduoti nelaimių, gaisrų pasekmes
pagal fizinių ir juridinių asmenų suteiktą paramą. Labdaros priėmimo ir paskirstymo apskaitą tvarko
Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija. Per metus iš viso gauta 14 prašymų iš pavienių
asmenų ir seniūnijų dėl labdaros ir paramos skyrimo. Skirta paramos ir labdaros už 1501,24 Lt.
Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų programą 2006-2008 m.,
patvirtintą 2005 m. lapkričio 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-328, tikimasi tenkinti
būtiniausius poreikius tų asmenų, kurių gebėjimai patiems pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų
nepriklausančių priežasčių yra nepakankami. Šios programos įgyvendinimas leis gerinti socialinių
paslaugų kokybę pagal nustatytus reikalavimus ir standartus, didinti socialinių paslaugų
prieinamumą, plėsti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, plėtojant socialinių
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paslaugų infrastruktūrą, tobulinti socialinės paramos teikimo formas bei padėti integruotis į
visuomenę neįgaliesiems.
Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka gavo lėšų: iš viso 1168200 tūkst. Lt., iš
Savivaldybės – 1049577 tūkst. Lt, iš Kultūros ministerijos – 68570 Lt, juridinių ir fizinių asmenų
parama – 15766 tūkst. Lt, projektų -34045 tūkst. Lt, mokamos paslaugos – 242 tūkst. Lt.
Išlaidos: iš viso -1118147 tūkst. Lt, darbo užmokesčiui- 620289 tūkst. Lt, dokumentams
įsigyti – 132989 tūkst. Lt, kompiuterinei įrangai – 7998 tūkst. Lt, kitos- 356871 tūkst. Lt.
Rajone yra 31 biblioteka, iš jų - 29 kaimo filialai. Dirba 245 knygnešiai. Per metus
knygnešiai nunešė 6160 vnt. spaudinių skaitytojams.
Šiaulių rajono savivaldybės bibliotekų fonde yra 342175 fiz. vnt., 40472 pavadinimų
dokumentų: Viešojoje bibliotekoje – 24403 fiz. vnt., 15485 pavadinimų, Kuršėnų miesto
bibliotekoje – 51294 fiz. vnt., 19976 pavadinimų, filialuose – 266478 fiz. vnt., 29931 pavadinimų.
Grožinės literatūros yra 21609 fiz. vnt., tai sudaro 63,1 %. Šakinės literatūros yra 126079
fiz. vnt., tai sudaro 36,8 %. Viso periodinių leidinių yra 11556 fiz. vnt., tai sudaro 3,3 %.
Iš Atviros Lietuvos fondo gauta parama už 479 Lt. Bibliotekų fondai pasipildė 429 egz. už
2198 Lt (vartotojų dovanoti leidiniai). Ypač vertingais leidiniais papildytas Kuršėnų miesto
bibliotekos fondas, kuriuos dovanojo kraštietis kalbininkas V. Vitkauskas.
Rajone gyvena daugiau kaip 1000 neįgalių asmenų, iš jų daugiau kaip 20 neįgalių vaikų
iki 16 metų. Bibliotekose skaito 293 neįgalūs žmonės. Namuose knygnešiai ir bibliotekininkės
aptarnauja per 100 neįgalių ir senyvo amžiaus žmonių, jiems nunešta 1556 egz. spaudinių.
Kompiuterizuotos bibliotekos internetu naudojasi nemokamai.
2005 m. Lietuvos kraštotyros draugijos XI suvažiavime Vilniuje penkiems Šiaulių rajono
kraštotyrininkams suteiktas Lietuvos Garbės kraštotyrininko vardas, tarp jų ir Viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Ritai Nesavaitei.
2005 m. pagerėjo kai kurių bibliotekų materialinė bazė. Į erdvias, šiltas ir šviesias patalpas
persikėlė Ginkūnų biblioteka. Kurtuvėnų biblioteka įsikėlė į naujas patalpas.
Trijose bibliotekose nuo 2005 m. birželio 1 d. įkurti Viešojo interneto prieigos taškai
(VIPT) - Raudėnuose, Meškuičiuose, Kužiuose.
Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo centro veiklos programai vykdyti 2005 m. patvirtinta
67 400 Lt ( iš jų 52 400 Lt darbuotojų atlyginimams), įsisavinta – 60 760 Lt.
Švietimo centras, vykdydamas savo tiesioginę veiklą 2005 m. organizavo 141
kvalifikacijos tobulinimo renginį mokytojams, 5 – kultūros darbuotojams, 2 - Savivaldybės
administracijos tarnautojams, 1 – policijos pareigūnams. Iš viso organizuojamuose renginiuose
dalyvavo 4691 klausytojas. Visus metus buvo organizuojami kompiuterinio raštingumo ir anglų
kalbos mokymo kursai rajono gyventojams (2005 m. kursus lankė 91 rajono gyventojas).
Įgyvendinant Šiaulių rajono plėtros strateginį planą, organizuoti 6 mokymai projektų rengimo,
kompiuterinio raštingumo temomis, kuriuose dalyvavo 137 klausytojai.
Centras parengė ir laimėjo 3 projektus (5400 Lt), tęsė mokymus pagal Mokyklų
tobulinimo programą, tam tikslui gavo 17700 Lt. Organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius
iš mokinių krepšelio buvo panaudota 32990 Lt. Gauta pajamų – 15609 Lt. Gautos pajamos
nepanaudotos, nes pinigai buvo taupomi rekonstruotoms patalpoms įrengti (baldai, žaliuzės,
kompiuterinė įranga). Tačiau 2006 m., patvirtinus biudžetą, sutaupytos lėšos paskirtos centrui
išlaikyti.
Įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 31d. įsakymą “Dėl
rekomendacijų mokytojų metodinei veiklai organizuoti” metodinę veiklą turi organizuoti švietimo
centras. Šiuo metu veikla neorganizuojama, nes trūksta žmogiškųjų išteklių.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centrui 2005 m. kultūrinės veiklos vystymosi ir
įgyvendinimo programai patvirtinta 2076014 Lt., iš jų: darbo užmokesčiui – 1066400 Lt, kultūros
programoms finansuoti – 107500 Lt, turtui įsigyti – 105000 Lt, paprastosioms išlaidoms – 97114
Lt.
Viešųjų darbų programai patvirtinta 13000 Lt – darbo užmokesčiui.

12
Kasinių išlaidų per 2005 m. padaryta už 2072514 Lt: kultūrai – 2016410 Lt, spec.
programoms – 43414 Lt, viešiesiems darbams-12690 Lt.
Pagrindinių priemonių įsigyta už 105000 Lt. Nupirkta kilnojama scena, kompiuterinė
įranga.
Mažaverčio inventoriaus įsigyta už 56620 Lt. Tai žaliuzės, šviesos efektai, CD grotuvai,
mikrofonai, stovai ir kt. – filialams, „Diemedėlio“ šokėjams – batai, Ginkūnų filialo kolektyvo
„Dobilas“ šokėjams nupirktos medžiagos rūbams.
Spec. lėšų į biudžetą įnešta – 43353 Lt, iš jų: Kuršėnai - 35354 Lt, Bazilionai – 1185 Lt,
Bazilionai -921 Lt, Meškuičiai – 640 Lt, Kairiai – 555 Lt ir t.t.
Remonto darbų per 2005 m. atlikta už 46000 Lt: Kultūros centro kamerinės salės,
laiptinės, stogo remontas, laukinių durų, muziejaus pertvaros įrengimas, choreografijos salės
apšvietimas, Autobusų garažo durų įstatymas, remontas, Micaičių filialo remonto darbai, Gilaičių
filialo stogo ir patalpų remontas, Šakynos filialo, Žarėnų salės remontas, Raudėnų filialo remontas,
Gilvyčių filialo stogo remontas.
Transportui išlaikyti per 2005 m. išleista 90500 Lt: kurui įsigyti – 67800 Lt, transporto
priemonių atsarginėms dalims įsigyti ir remontuoti – 20000 Lt, autobusų nuomai – 2700 Lt.
Kultūros centro struktūrą sudaro administracija ir 13 juridinio asmens statuso neturinčių
filialų. Iš viso centre yra patvirtintos 109 pareigybės, dirba 140 darbuotojų.
2005 m. nors ir nedideles, bet šiltas ir jaukias patalpas Kultūros centras gavo Kurtuvėnų
miestelyje.
Savivaldybėje yra 3 uždarosios akcinės bendrovės, kurių steigėjas yra Savivaldybė, turinti
100 proc. akcijų. Tai UAB Gruzdžių komunalinis ūkis, UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB
Kuršėnų autobusų parkas. Savivaldybės bendrovės, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių
rajono savivaldybės tarybai, praėjusius metus baigė pelningai.
Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2004 m. veiklos rezultatas –192
052 Lt nuostolio. 2005 m. buvo imtasi papildomų priemonių veiklos nuostolingumui mažinti.
Ataskaitiniais metais bendrovė ženkliai padidino statybos, remonto, elektros apšvietimo (remonto),
aplinkos tvarkymo darbų apimtis, 2005 m. gruodžio mėnesį vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas
bei valymas Ginkūnų gyvenvietėje buvo perduotas UAB ,,Šiaulių vandenys“. Visa tai leido gerokai
sumažinti tradiciškai nuostolingo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo padalinio nuostolį. Iš Šiaulių
rajono savivaldybės biudžeto 2005 m. bendrovei skirta 80000 Lt tikslinė dotacija naujai technikai
įsigyti. Dėka šių ir kitų organizacinių priemonių bendrovė 2005 m. gavo 156145 Lt grynojo pelno.
Kuršėnų autobusų parko uždaroji akcinė bendrovė 2005 m. gavo 85724 Lt grynojo pelno
(2004 m. gauta 112665 Lt). Pelno sumažėjimą ataskaitiniu laikotarpiu įtakojo išaugusios kuro,
darbo užmokesčio, autobusų remontui sunaudotų detalių ir medžiagų sąnaudos. 2005 m. spalio
mėn., Šiaulių rajono savivaldybės tarybai laidavus, bendrovė pasirašė kredito sutartį ilgalaikei 350
000 Lt paskolai autobusams įsigyti. Nupirkti 4 autobusai. Atnaujintas autobusų parkas, kaip
tikimasi, leis sumažinti bendrovės pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagerins galutinį veiklos
rezultatą.
Gruzdžių komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2005 m. veiklos rezultatas –
1416 Lt grynojo pelno (2004 m. buvo 1263 Lt nuostolis). Bendrovėje ir toliau išlieka nuostolingas
nuotekų priėmimas. Padidinus statybos-remonto, aplinkos tvarkymo darbų, gyvūnų globos ir
reguliavimo tarnybos veiklos pajamas, finansinius metus bendrovei pavyko užbaigti pelningai.
Įstatinis kapitalas bendrovėse 2005 m. nesikeitė ir 2006 m. sausio 1 d. buvo: UAB
,,Kuršėnų komunalinis ūkis“ – 1870064 Lt, UAB ,,Gruzdžių komunalinis ūkis“ – 336000 Lt, UAB
,,Kuršėnų autobusų parkas“ – 777860 Lt.
Savivaldybės taryba 2005 m. svarstė daugelį klausimų, susijusių su uždarųjų akcinių
bendrovių veikla. 2005 m. balandžio 28 d. posėdyje Savivaldybės taryba išklausė ir sprendimais Nr.
T-124, T-125, T-126 patvirtino Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės, Gruzdžių
komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės ir Kuršėnų autobusų parko uždarosios akcinės
bendrovės 2004 m. finansines atskaitomybes (balansus) ir pelno (nuostolio) ataskaitas. 2005 m.
rugsėjo 12 d. posėdyje Savivaldybės taryba išklausė ir pritarė Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus

13
informacijai dėl bendrovių finansinių rezultatų per 2005 m. I pusmetį ir 2005 m. veiklos finansinių
rezultatų prognozės.
2005 m. balandžio mėn. ir rugsėjo mėn. Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintos
naujos sudėties valdybos Kuršėnų autobusų parko ir Gruzdžių komunalinio ūkio uždarose akcinėse
bendrovėse.
2005 m. rajono savivaldybėje vertinami kaip sėkmingi. Atlikta daug planuotų darbų, gauta
viršplaninių pajamų. Manau, kad ir šiais metais spręsime svarbias rajonui problemas.
2006 m. Savivaldybė turės plėsti ir tobulinti strateginį planavimą, savo veikloje plačiau
diegti programinį finansavimą, privalės ne tik užtikrinti iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų
projektų įgyvendinimą, bet ir aktyviai ruoštis jau kitai finansinei perspektyvai.
2006 – ieji, artėjant savivaldos rinkimams, bus vis didesnio politikavimo metai. Tikiu, kad
Taryba ir visos institucijos dirbs produktyviai ir sąžiningai, domėsis rajono gyventojų problemomis
ir atsakingai jas spręs.
_____________________________

