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I. SAVIVALDYBĖS TARYBA

Pasibaigę 2006 –ieji metai iš kiekvieno pareikalavo daug jėgų ir darbo, kad pasiektume
užsibrėžtų tikslų. Džiugina rezultatai, kuriuose atsispindi rajono ūkinė ir socialinė situacijos.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, Šiaulių
rajono savivaldybės veiklos reglamentu, teikiu 2006 m. veiklos ataskaitą, kuri aprėpia pagrindinę
Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės mero veiklą.
Rajono plėtrai mes skiriame pakankamai daug dėmesio. Strateginė Šiaulių rajono kryptis –
konkurencingas, išvystytas žemės ūkis, stabili ekonominė raida, išplėtota infrastruktūra, išsaugota
gamtinė aplinka. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau Savivaldybės taryba) 2006 m. kovo 30
d. sprendimu T-42 ,,Dėl pritarimo 2003-2013 metų Šiaulių rajono strateginio plano 2005 m.
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įvykdymo ataskaitai“ pritarta 2003-2013 m. Šiaulių rajono plėtros strateginio plano 2005 m.
veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai.
Savivaldybės taryba, vykdydama savo įsipareigojimus rajono žmonėms dirbo pakankamai
sklandžiai ir našiai. Keitėsi Tarybos sudėtis: mandatus grąžino Kazimieras Putramentas ir Dovilė
Molytė. Juos pakeitė Irena Pluščiauskienė ir Algimantas Kasparas. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko
18 Savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu apsvarstyta 382 klausimai, priimtas 371 sprendimas,
nepriimta 11 Tarybos sprendimų.
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Visuose savivaldybės tarybos posėdžiuose dalyvavo Algimantas Augys, Vytautas Budrys,
Vaida Čelkienė, Arūnas Grubliauskis, Raimundas Jakutis, Zigmas Klimavičius, Rymantas Norkus,
Antanas Sekreckis.
Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje per 2006 metus pateikė 13 teikimų ir 14
reikalavimų dėl priimtų teisės aktų neatitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės
aktams.
Tarybos Korupcijos prevencijos komisija kartu su UAB Auditorių aljansas 2006-05-05
organizavo seminarą ,,Kova su korupcija“. Lektorius ,,Transparensy International“ ekspertas
Artūras Paliušis. Dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas A. Sekreckis,
Savivaldybės tarybos nariai A. Jonuška, V. Čelkienė, E. Gasparaitis, A. Urbonavičius, Z.
Klimavičius, Korupcijos prevencijos komisijos nariai.
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2006 m. priimta 120 mero potvarkių.
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Savivaldybės tarybos komitetai prieš kiekvieną Savivaldybės tarybos posėdį svarstė
Savivaldybės administracijos teikiamus sprendimų projektus:

Pavadinimas

Iš jų neeilinių (organizuota
komiteto pirmininko
iniciatyva)
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Komitetai savo iniciatyva organizavo 4 neeilinius posėdžius:
Kaimo reikalų ir ekologijos – 2006 m. rugsėjo 6 d. dėl Šiaulių rajono kaimo rėmimo
programos nuostatų projekto, kadangi netenkino paruoštas Žemės ūkio skyriaus, pateikė nemažai
pasiūlymų, kurie įrašyti į sprendimo projektą;
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Švietimo, kultūros ir sporto – 2 posėdžius: 2006 m. balandžio 10 d. dėl moksleivių
maitinimo organizavimo Gilvyčių pagrindinėje, Kužių vidurinės mokyklos Gilaičių ir Kuršėnų
Daugėlių vidurinės mokyklos Smilgių skyriuose, kadangi vaikai pasijuto blogai po pietų mokyklų
valgyklose, masiškai sunegalavo mokiniai; balandžio 19 d. dėl Kuršėnų mokyklų tinklo pertvarkos,
pateikė pasiūlymus ruošiamam sprendimo projektui Savivaldybės tarybos posėdžiui, vyksiančiam
gegužės 18 d.;
Biudžeto, finansų ir valdymo – 2006 m. rugsėjo 6 d. dėl ilgalaikės paskolos Sutkūnų
gyvenvietės geriamo vandens įrenginiams įrengti, dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudėties
pakeitimo.
Kontrolės komitetas organizavo 4 posėdžius, svarstė 8 klausimus. Gegužės mėn. aptarė
Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2005 m. veiklos ataskaitą, birželio mėn. svarstė, kaip
įgyvendinamos Kontrolieriaus tarnybos 2005 m. pateikti pasiūlymai ir rekomendacijos, pateiktos
2005 m. atliktų auditų išvados, išklausyta informacija apie Švietimo paslaugų centre atliktą Ribotos
apimties finansinį auditą, rugsėjo mėn. aptarė teikiamą tvirtinti Savivaldybės tarybai 2005 m. rajono
savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto
ataskaitą, gruodžio mėn. svarstė Kontrolieriaus tarnybos 2007- 2009 m. veiklos programą, išklausė
informaciją apie Kuršėnų komunalinio ūkio UAB atliekamą veiklos auditą.
Savivaldybės taryba 2005 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-77 ,,Dėl Savivaldybės
kontrolieriaus tarnybos 2005 m. veiklos ataskaitos“ pritarė išklausytai Savivaldybės kontrolieriaus
tarnybos 2005 metų veiklos ataskaitai.
Administracinė komisija prie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos rinkosi į 12 posėdžių,
nagrinėta 71 administracinė byla.
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II. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VIEŠUMAS IR RAJONO
BENDRUOMENĖS INFORMAVIMAS
Siekiant geriau pajusti dabartinio gyvenimo pulsą, nuolat dalyvauta susitikimuose su rajono
gyventojais. Tokie susitikimai vyko Savivaldybės seniūnijų gyvenvietėse, ugdymo įstaigose,
organizacijose, kaimų bendruomenėse. Susitikimuose su rajono gyventojais, įvertintos svarbiausios
jų bėdos ir problemos, kurias bandyta spręsti priimant reikalingus sprendimus.
Šiaulių rajono savivaldybė nuolat informavo visuomenę apie savo veiklą, priimtus
sprendimus, atliekamus darbus, organizuojamus renginius, tuo užtikrindama darbo viešumą.
Informacijos sklaidai panaudotos įvairios žiniasklaidos priemonės:
- surengtos 4 spaudos konferencijos;
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- oficiali informacija buvo spausdinama laikraščiuose „Šiaulių kraštas“, „Mūsų dienos“
žurnale „Savivaldybės žinios“;
- dar vienas gyventojų informavimo šaltinis — televizijos laida „Sodžius“, transliuojama per
Šiaulių apskrities televiziją. 217-oje siužetų parodytas Savivaldybės tarybos ir administracijos
darbas, rajone vykę kultūros ir sporto renginiai, verslo įmonių ir ūkininkų pasiekimai, švietimo ir
kitų įstaigų veikla. Baigiantis metams buvo parengtas siužetų ciklas apie seniūnijas, pasakojantis
apie nuveiktus darbus, iškylančias problemas. Neliko pamiršta ir kaimo bendruomenių veikla.
-su aktualia informacija buvo galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje;
Parengti 8 šventiniai mero sveikinimai. Organizuotos septynių savivaldybės įgyvendinamų
Europos Sąjungos lėšomis remiamų projektų viešinimo kampanijos, pagal kiekvienam projektui
sudarytus viešinimo priemonių planus (straipsniai, TV laidų ir siužetų rengimas, leidiniai,
konferencijos ir kiti renginiai visuomenei).

III. SAVIVALDYBĖS RYŠIAI SU UŽSIENIO ŠALIMIS
2006 metais buvo bendraujama ir keičiamasi darbo vizitais su miestais partneriais:
Port-Sur-Saone (Prancūzija) miestu,
Teterovu (Vokietija),
Bersenbriuko miestu (Vokietija),
Grodzisk Mazowiecki savivaldybe (Lenkija).
Savivaldybės taryba 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-326 pritarė savivaldybės
bendradarbiavimui su Grodzisk Mazowiecki savivaldybe (Lenkija) ir įgaliojo Savivaldybės merą
Raimundą Jakutį pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.

Savivaldybės atstovai ir delegacijos lankėsi:
sausio 16-17 d. Lenkijoje dalyvauti seminare „Sportinės veiklos plėtra Lenkijoje“;
vasario 11 d. Rygoje (Latvija) dalyvauti tarptautinėje turizmo parodoje „BALTTOUR 2006“
balandžio 9-16 d. Vokietijoje ir Šveicarijoje dalyvauti kelionėje-seminare „VokietijosŠveicarijos švietimo sistemos ypatumai: rizikos grupės vaikų užimtumo projektai, vaikų teisių
apsaugos sistema“;
gegužės 23-27 d. Port-sur-Saone (Prancūzija) pagal tarpusavio bendradarbiavimo sutartį;
gegužės 23-30 d. Port-sur-Saone mieste (Prancūzija) dalyvauti verslo parodoje;
gegužės 25-30 d. Teterove (Vokietija) šventiniuose renginiuose;
gegužės 29 d. Rygoje (Latvija) į BSR INTERG III B Jungtinį Sekretoriatą dėl tolimesnių
projekto „Vandentvarkos paslaugų gerinimas mažose gyvenvietėse Šiaulių, Joniškio ir Jelgavos
rajonuose“ įgyvendinimo perspektyvų;
birželio 6-9 d. Hanau mieste (Vokietija) susipažinti su vakuuminių nuotakynų įrengimo
eksploatacijos patiritmi;
birželio 20-25 d. Briuselyje, Europarlamento narės M. Starkevičiūtės kvietimu, kartu su
Šiaulių apskrities bendruomenių atstovais, susipažinti su Europarlamento ir NATO struktūrų darbu;
liepos 21-30 d. Port-sur-Saone (Prancūzija);
rugpjūčio 8-16 d. Port-sur-Saone dalyvauti tarptautiniame folkloro festivalyje;
rugpjūčio 14-15 Punske (Lenkija) pristatyti Šiaulių rajono tautodailininkės V. Šufinskienės
dirbinius parodoje bei dalyvauti dailės mugėje ir amatų demonstravimo šventėje;
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rugsėjo 7-12 d. Bersenbriuko mieste (Vokietija) Kvankenbriuko nuotekų valymo įrenginių
statybos užbaigimo renginyje bei perimti hidrodinaminę mašiną kanalizacijos tinklams valyti;

Vizito Vokietijoje metu.

rugsėjo 17-19 d. Grodzisk Mozawiecki mieste (Lenkija) apžiūrėti naują sporto kompleksą ir
susipažinti su jame pritaikytomis naujovėmis bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius;
spalio 18-21 d. Lenkijoje dalyvauti seminare 2006 m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
komandų nugalėtojų vadovams;
lapkričio 17-18 d. Latvijoje dalyvauti seminare „Norime sportuoti-įsirengiame patys“;
gruodžio 3-10 d. Austrijoje, Italijoje Kroatijoje bei Vengrijoje dalyvauti tarptautiniame
seminare-kelionėje „Viešojo administravimo sektoriaus veikos kokybės apibūdinimas“.

Savivaldybėje apsilankė šios delegacijos:
iš Almhult miesto (Švedija) į Kuršėnų miesto šventę „Puodžių sostinei Kuršėnams – 425“
bei aptarti tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas, numatytas miestų bendradarbiavimo
sutartyje;
iš Port-sur-Saone miesto (Prancūzija) delegacija;
delegacija iš Grodzisk Mozawiecki miesto (Lenkija);
delegacija iš Teterovo (Vokietija).
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Delegacija iš Grodzisk Mozawiecki miesto (Lenkija)

Pasikeitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, juridinio asmens statusą bei
Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per Savivaldybės
tarybą, turi savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas. Atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimus Savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d.
sprendimu Nr. T-80 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T90 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos administracijos nuostatus ir įgaliojo Administracijos
Ekonomikos ir verslo plėtros skyrių perregistruoti Savivaldybės administracijos nuostatus valstybės
įmonės Registrų centro Šiaulių filiale. Taryba 2006 metais įsteigė Savivaldybės administracijoje
Aplinkos apsaugos skyrių, Kultūros paveldo tarnybą, Finansų skyriuje – Mokesčių ir rinkliavų
poskyrį, Švietimo ir sporto skyriuje – Sporto poskyrį. Patvirtino didžiausią leistą valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių Administracijoje – 232.
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IV. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
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Savivaldybės biudžeto pajamos
Patvirtintas 2006 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas – 73887.9 tūkst.Lt. Patikslintas
biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,9 proc., planuota gauti 79029.9 tūkst.Lt pajamų, gauta –
79775,3 tūkst.Lt, planas viršytas 745,4 tūkst.Lt.
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokesčiai
Kiti mokesčiai
Dotacijos
Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos
Metų pradžios likučiai skirti išlaidoms padengti
Kitos pajamos

38,42 %
1,80 %
0,45 %
48,82 %
2,39 %
0,04 %
5,71 %
2,37 %
100 %

5,71%
0,04%

2,37%

2,39%
38,42%

48,82%

1,80%
0,45%

11

Savivaldybės biudžeto išlaidos
Patvirtintas 2006 metų Šiaulių rajono savivaldybės išlaidų planas 73887,9 tūkst.Lt.
Patikslintas išlaidų planas įvykdytas 98,5 proc., planuota išleisti 79029,9 tūkst.Lt išleista - 77865,1
tūkst.Lt, 1910,2 tūkst.Lt mažiau negu planuota.
Bendros valstybės paslaugos
Gynyba
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
Ekonomika
Aplinkos apsauga
Būstas ir komunalinis ūkis
Sveikatos apsauga
Poilsis, kultūra ir religija
Švietimas
Socialinė apsauga

13,21%
0,25%
1,10%
5,81%
2,04%
6,30%
0,40%
7,55%
50,11%
13,23%
100%

13,23%

13,21%
0,25%
1,10%
5,81%
2,04%

6,30%
0,40%
7,55%
50,11%
Bendros valstybės paslaugos

Gynyba

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

Ekonomika

Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas

Socialinė apsauga

Gyventojų pajamų mokesčio 2006 metais planuota buvo gauti 28899,9 tūkst.Lt, o faktiškai
gauta 30650,5 tūkst.Lt. Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 106,1 %. Gyventojų pajamų
mokestis gautas iš VMI sudaro 13871,5 tūkst.Lt.
Turto mokesčių planuota gauti 1923,0 tūkst.Lt, faktiškai gauta 1429.5 tūkst.Lt, planas
įvykdytas 74,9 %, iš jų žemės mokesčio gauta 654,8 tūkst.Lt mažiau negu planuota, t.y planas
įvykdytas 15,3 %. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokesčio gauta 153,6 tūkst.Lt daugiau
negu planuota t.y. 113,5 % planuotų pajamų. Paveldimo ir dovanojimo turto mokesčio
savivaldybė 2006 metais gavo 17,7 tūkst.Lt daugiau negu planuota. Šio mokesčio planas
įvykdytas 260,9 %.
Prekių ir paslaugų mokesčių gauta 9,3 tūkst.Lt daugiau negu planuota, planas įvykdytas
102,7 %. Kitų pajamų planuota gauti 4178,1 tūkst.Lt, faktiškai gauta 3770,1 tūkst.Lt, planas
įvykdytas 90,2 %, iš jų nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius gauta 301,6 tūkst.Lt mažiau negu planuota, t.y. planas įvykdytas 32,2 %.
Žemės mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius pajamų surinkta mažiau, kadangi Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2006 m.
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rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-229 atleido visus Šiaulių rajono savivaldybės žemės sklypų
savininkus ir naudotojus nuo šių mokesčių.
Specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų programoje numatytiems objektams
finansuoti planuota 4334,0 tūkst.Lt, iš to skaičiaus: Melioracijai - 1460,0 tūkst.Lt, Tarnybinio
transporto melioracijos funkcijoms atlikti įsigijimui - 30,0 tūkst.Lt, Raudėnų pagrindinės mokyklos
rekonstravimui ir priestato statybai - 1000,0 tūkst.Lt, Turizmo informacijos centro pastato su
sanitarinėmis patalpomis prie Kryžių kalno statybai - 1844,00 tūkst.Lt. Savivaldybė pagal pateiktas
paraiškas Finansų ministerijai gavo - 4333,4 tūkst.Lt ir panaudojo pagal tikslinę paskirtį. Liko
nepanaudota 0,6 tūkst.Lt Turizmo informacijos centro pastato su sanitarinėmis patalpomis prie
Kryžių kalno statybai.
Šiaulių rajono savivaldybė 2006 metais iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus
Vyriausybės nutarimų vykdymui buvo gavusi 2241,5 tūkst.Lt, tačiau tikslinių lėšų faktiškai
panaudojo 1906,0 tūkst.Lt. Valstybės biudžetui buvo grąžinta 335,5 tūkst.Lt, iš to skaičiaus:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 536 ,,Dėl lėšų
paskirstymo savivaldybėms 2006 metams piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius
namus, jų dalis butus atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms
bendrijoms išmokėti” gauta 1000,0 tūkst.Lt, nepanaudota 9,4 tūkst.Lt, nes ši suma per maža nors
vienai valstybės garantijai įvykdyti;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 515 ,,Nuo gaisro
nukentėjusio gyvenamojo namo (Gruzdžių miestelis, Dariaus ir Girėno g. 55) stogo atstatymo
išlaidoms padengti” gauta 43,0 tūkst.Lt, nepanaudota 10,0 tūkst.Lt todėl, kad namo gyventojai
atsisakė Savivaldybės atliekamų jiems nuosavybės teise priklausančio pastato stogo dalies
atstatymo darbų;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro
pabrangimo paskirstymo savivaldybėms” gauta 232,0 tūkst.Lt, nepanaudota 168,4 tūkst.Lt ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30d. nutarimu Nr. 1072 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro
pabrangimo paskirstymo savivaldybėms” gauta 147,7 tūkst.Lt, nepanaudota 147,7 tūkst.Lt. Kadangi
šios lėšos yra tikslinės paskirties, todėl kitai socialinei paramai finansuoti negalėjo būti naudojamos.
Specialių tikslinių dotacijų pagal finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Savivaldybė gavo
32874,3 tūkst.Lt, faktiškai panaudojo 32755,6 tūkst.Lt. Valstybės biudžetui grąžinta 118,7 tūkst.Lt
lėšų, kurių nepanaudojo Savivaldybės asignavimų valdytojai, iš to skaičiaus:
- Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: paramai melioruotų žemių
savininkams melioracijos statiniams remontuoti - 0,1 tūkst.Lt, socialinėms išmokoms ir
kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti - 45,6 tūkst.Lt;
- Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenims perkelti į
elektroninę duomenų bazę - 0,4 tūkst.Lt;
- Mokinio krepšeliui finansuoti - 72,3 tūkst.Lt ir 0,3 tūkst.Lt mokinio krepšelio lėšų gautų iš
kitų savivaldybių.
Bendrosios dotacijos kompensacijų Savivaldybė gavo 1868,0 tūkst.Lt, faktiškai panaudojo
1853,4 tūkst.Lt. Valstybės biudžetui grąžinta 14,6 tūkst.Lt, tame skaičiuje:
-Dėl darbo užmokesčio koeficiento taikymo 2002-2004 m. - 2,6 tūkst.Lt;
-Pastatams pagal jų energetines savybes sertifikuoti 12,0 tūkst.Lt. Skirtos lėšos
nebuvo panaudotos, kadangi 2006 metais Lietuvoje nebuvo įmonės kuri turėtų licencijas atlikti
energetinį sertifikavimą.
2006 metais Šiaulių rajono savivaldybė paėmė paskolų už 863,1 tūkst.Lt iš AB banko
„Hansabankas“. 120,0 tūkst.Lt buvo panaudota autobuso pirkimui rajono moksleivių pavėžėjimui į
bendrojo lavinimo mokyklas, 322,7 tūkst.Lt panaudota materialiojo ir nematerialiojo turto
įsigijimui. 2006 metais buvo planuota ir grąžinta 1078,1 tūkst.Lt paskolų. Negrąžintų paskolų
likutis 2007 metų sausio 1d. už ilgalaikes paskolas sudarė 5428,7 tūkst.Lt.
Per 2006 metus Šiaulių rajono savivaldybė padarė 77863,1 tūkst.Lt išlaidų, t.y 1164,5 tūkst.Lt
mažiau negu planuota. Rajono biudžeto patikslintas išlaidų planas įvykdytas 98,5 %. Valstybės
paslaugų išlaidos mažesnės negu planuota 53,9 tūkst.Lt, planas įvykdytas 99,5 %, iš jų bendrosios
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dotacijos kompensacijos valstybės biudžetui išlaidos įvykdytos 100 %. Išlaidos gynybai bei viešajai
tvarkai ir visuomenės apsaugai įvykdytos 100 %. Ekonomikos išlaidos mažesnės negu planuota
193,2 tūkst.Lt. Išlaidų planas įvykdytas 95,9 %. Aplinkos apsaugos išlaidos mažesnės negu
planuota 95,6 tūkst.Lt, planas įvykdytas 94,3 %. Išlaidos būstui ir komunaliniam ūkiui mažesnės
negu planuota 43,3 tūkst.Lt, t.y. planas įvykdytas 99,1 %. Sveikatos priežiūros išlaikymo išlaidų
planas įvykdytas 100 %, kultūros įstaigų – 99,5 %. Švietimo įstaigų išlaikymui išleista 303,0
tūkst.Lt mažiau negu planuota, t.y. 99,2 %. Socialinės apsaugos globos ir rūpybos išlaidos mažesnės
negu planuota 448,5 tūkst. Lt. Išlaidų planas įvykdytas 95,8 %.
2007 m. sausio 1d. savivaldybės piniginių lėšų likučiai banko sąskaitose buvo 2010,2
tūkst.Lt, iš jų: 100 tūkst.Lt apyvartos lėšos, 43,2 tūkst.Lt aplinkos apsaugos rėmimo specialios
programos lėšų likutis, 50,8 tūkst. Lt specialiųjų programų lėšų likutis ir 1816,2 tūkst.Lt laisvi
biudžeto lėšų likučiai nukreipti išlaidoms dengti.
Šiaulių rajono savivaldybės kreditinis įsiskolinimas per 2006 metus sumažėjo 152,2 tūkst.Lt.
Biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje sudarė 5891,1 tūkst.Lt, iš jų: darbo
užmokesčiui - 0,6 tūkst.Lt, už prekes ir paslaugas įvairioms įmonėms ir organizacijoms -1,8
tūkst.Lt, savivaldybių sumokėtos palūkanos - 0,1 tūkst.Lt, subsidijos gamybai -235,4 tūkst.Lt,
išlaidos socialinei paramai – 14,0 tūkst.Lt, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 223,6 tūkst.Lt, ir 5415,6 tūkst.Lt ilgalaikių paskolų. Kreditinį įsiskolinimą ilgesnį kaip 45 dienos
sudaro: subsidijos gamybai (nuostolingų reisų išlaidų kompensavimas) -154,4 tūkst.Lt ir
negyvenamieji pastatai - 96,4 tūkst.Lt, likęs kreditinis įsiskolinimas išskyrus įsiskolinimą už
paskolas ir palūkanas, kurios dengiamos pagal grafiką yra trumpalaikis t.y. iki 45 dienų.
Debitinis įsiskolinimas 2006 metų pabaigoje sudarė 1208,9 tūkst.Lt, iš jų biudžeto lėšos 55,1 tūkst. Lt. Nebiudžeto lėšų didžiausias debitinis įsiskolinimas yra Kuršėnų komunalinio ūkio
UAB už išpirktas dujas gyventojų butų šildymui - 160,1 tūkst.Lt ir Šiaulių rajono policijos
komisariato už atliktą patalpų remontą - 81,1 tūkst.Lt .
V. INVESTICINIAI PROJEKTAI
Pažymėtina, kad Šiaulių rajono savivaldybė kasmet vis aktyviau pasinaudoja įvairių
fondų verslo plėtrai parama. Verslui, ūkiui ir infrastruktūrai plėtoti Šiaulių rajono savivaldybė
dalyvauja valstybės ir ES finansuojamose programose.
Per 2006 m. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta parama šiems poskyrio
specialistų parengtiems projektams:
1. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas – 500 612 Lt. Projekto esmė –
parengti teritorinio planavimo dokumentą – Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
2. Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmėms, Kryžių kalne sukūrimas – 1
176 915 Lt. Projekto esmė – tai viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimo projektas, siekiant
išsaugoti Kryžių kalno aplinką kuo mažiau pakitusią bei paversti šį objektą efektyviai veikiančiu
turizmo traukos objektu. Lygiagrečiai vykdomas iš Valstybės investicijų programos finansuojamas
projektas (Savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu T-129 ,,Dėl Kryžių kalno
detaliųjų planų keitimo detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino Kryžių kalno detaliųjų planų
keitimo, kuriame būtų numatyta kita vieta turizmo informacijos centro statybai, teritorijų tvarkymo
ir statybos reglamentų detalųjį planą), kurio metu bus pastatytas Turizmo informacijos centro
pastatas su sanitarinėmis patalpomis prie Kryžių kalno. Bendra šių projektų vertė – 4 068 638 Lt).
3. Aktyvaus turizmo traukos centro sukūrimas prie Pašvinio ežero Šiaulių rajone – 1 116
445 Lt. Projekto esmė – sukurti turistų traukos centrą prie Pašvinio ežero, sukuriant viešąją turizmo
infrastruktūrą – įrengiant paplūdimį, valčių prieplauką, sporto aikštelę, medicinos-gelbėjimo
punktą, WC, mašinų parkavimo aikštelę ir kitą būtiną infrastruktūrą.
Bendra 2006 m. įgyvendinamų projektų vertė siekė 11 636 173 Lt.
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2006 m. užbaigti įgyvendinti projektai
Projekto
Projekto
pavadinimas
vertė, Lt
1 446 050
Švietimo paslaugų
kokybės specialiųjų
poreikių
moksleiviams
užtikrinimas,
modernizuojant
Šiaulių rajono
Pavenčių vidurinės
mokyklos
mokymosi aplinką ir
vystant
žmogiškuosius
išteklius
Lygių galimybių
specialiųjų poreikių
moksleiviams
užtikrinimas,
modernizuojant
Šiaulių rajono
Pavenčių vidurinės
mokyklos fizinę
aplinką ir gerinant
mokyklos
infrastruktūrą
Šiaulių
rajono 1 789 600
Gudelių tvenkinio
žemių
užtvankos
šlaito renovacija

Trumpas projekto esmės aprašymas
Šiais projektais siekta pagerinti specialiųjų poreikių
moksleivių švietimo kokybę technologijų ugdymo
srityje ir sudaryti galimybę įgyti pradinių profesinių
įgūdžių, įgauti daugiau savarankiškumo, gebėjimų ir
motyvacijos lengviau prisitaikyti prie socialinių –
ekonominių gyvenimo bei verslo sąlygų. Įgyvendinus
minėtus projektus, buvusios Pavenčių vidurinės
mokyklos technologijų klasių patalpos rekonstruotos
ir pritaikytos technologijų mokomajam centrui,
sukurta inovatyvi pedagogų kompetencijos ir
specialiųjų poreikių mokinių ugdymo sistema, kuri
jau 2006 - 2007 mokslo metais pritaikyta Šiaulių
rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinėje mokykloje.

Atlikus rekonstrukciją maksimaliai sumažinta
Gudelių tvenkinio įrenginių avarijų tikimybė, grėsmė
žmonių saugumui, jų turtui bei aplinkai. Atnaujinta
užtvanka saugi turėtų būti mažiausiai 50 metų.

Per 2006 m. parengta:
- du projektai Europos ekonominės erdvės/Norvegijos finansinių mechanizmų paramai
gauti, kurie šiuo metu vertinami. Parengtų projektų vertė – 8 500 545 Lt;
- 7 projektai 2007-2009 m. Valstybės investicijų programai, kurių vertė apie 25 mln. Lt.
2006 m. buvo vykdomas smulkių projektų finansavimas pagal Projektų finansavimo
nuostatus, patvirtintus savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-136. Finansuoti
28 rajono viešųjų juridinių asmenų projektai už 33 574 Lt. Iš jų 9 projektus pateikė kaimo
bendruomenės – jiems skirta 9913 Lt parama.
Informacija apie pateiktas paraiškas:
Pateikti 32 projektai, prašyta paramos suma – 41,8 tūkst. litų.
Pagal pareiškėjus pateiktų ir finansuotų projektų skaičius:
- Bendruomenės (asociacijos) – 9,
- Mokyklos – 6,
- Darželiai – 1,
- Visuomeninės organizacijos (asociacijos) – 8,
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- Kitos įstaigos ir organizacijos, finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis, - 4.
2006 metais įgyvendinti šie investiciniai projektai, finansuojami valstybės bei ES
struktūrinių fondų lėšomis:
1. Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas modernizuojant Šiaulių
rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizinę aplinką ir gerinant mokyklos infrastruktūrą. Projekto
vertė – 1083,43 tūkst. Lt;
2. Šiaulių rajono Kuršėnų miesto ir miestelių bei kaimų gatvių gerinimo galimybių studijos
ir techninės dokumentacijos parengimas. Projekto vertė – 1225,80 tūkst. Lt;
3. Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas.
Projekto vertė – 2526,91 tūkst. Lt;
4. Viešosios infrastruktūros, pritaikytos turizmo reikmėms, Kryžių kalne sukūrimas.
Projekto vertė – 1307,68 tūkst. Lt;
5. Turizmo informacijos centro pastato prie Kryžių kalno statyba. Projekto vertė – 2865
tūkst. Lt;
6. Raudėnų pagrindinės mokyklos rekonstravimas ir priestato statyba. Projekto vertė –
8455 tūkst. Lt;
VI. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMAS
Rajono gyvenamasis fondas
Šiaulių rajono savivaldybės socialinio būsto priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui
2006 metais skirta 50 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto ir 203 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto. Už
valstybės skirtas lėšas socialiniam būstui įsigyti nupirkti 4 butai už bendrą 203 tūkst. Lt sumą.
(Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-106 ,,Dėl butų pirkimo
savivaldybės socialinio būsto fondui“)
Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos savivaldybės butų remontui. Atlikta remonto
darbų už 50 tūkst. Lt.
2006 m. savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 1000 tūkst. Lt valstybės garantijoms
nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, jų dalyse,
butuose, vykdyti. Savivaldybės taryba 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-180 ,,Dėl
gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, skirtų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintinuose
namuose, iškeldinti, pirkimo“ įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių organizuoti
gyvenamųjų namų, jų dalių, butų, skirtų nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose
gyvenamuosiuose namuose, pirkimą. Įvykdytos 26 valstybės garantijos panaudojant 990,60 tūkst.
Lt šiam tikslui skirtų valstybės lėšų, iš jų: nupirkti 8 butai nuomininkams, gyvenantiems
savininkams grąžintuose namuose už bendrą 659 tūkst. Lt sumą, išmokėtos piniginės
kompensacijos nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose namuose, kompensuojant
nuomotų patalpų rinkos vertę (bendra kompensacijų suma – 331,60 tūkst. Lt)
Valstybės parama būstui įsigyti

Metai
2005
2006

Išduota pažymų
9
11

Gavo paskolą
9
11
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Savivaldybės gyvenamasis fondas
Šiaulių rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo:
1. 426 butus, iš jų: 317 mūriniuose namuose, 109 mediniuose namuose;
2. 6 specialiojo socialinio būsto fondo butus;
3. 27 kambarius bendrabučiuose
Valstybės parama būstui išsinuomoti
Metai
2005
2006

Našlaičiai

Jaunos šeimos

Neįgalieji

Bendrasis

4
6

41
44

25
30

52
44

Sąlygų
gerinimas
1
2

60
50
40
30
20
10
0
2005
Našlaičiai

Jaunos šeimos

2006
Neįgalieji

Bendrasis

Sąlygų gerinimas

Nekilnojamasis turtas
Savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 28 sprendimu Nr. T-237 ,,Dėl vandenvietės statinių
ir trasų pirkimo Gilvyčių kaime“ neskelbiamų derybų būdu nuspręsta pirkti komunalinės paskirties
objektą – Gilvyčių kaime vandenvietės statinius ir trasas. Nupirkti Gilvyčių žemės ūkio bendrovės
vandentiekio tinklai, giluminis gręžinys ir bokštas už 17,65 tūkst. Lt.
Savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-238 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-291 ,,Dėl sutikimo perimti nuotekų
valymo įrenginius Bazilionų kaime“ pakeitimo“ savivaldybės meras Raimundas Jakutis įgaliotas
pasirašyti perdavimo ir priėmimo sutartį ir aktus. Perimti iš Šiaulių miesto savivaldybės Bazilionų
valymo įrenginiai, kurių likutinė vertė 19,55 tūkst. Lt.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T- 108 ,,Dėl sutikimo perimti
dalį nekilnojamojo turto iš Gruzdžių žemės ūkio mokyklos“, atsižvelgdama į Gruzdžių žemės ūkio
mokyklos prašymą sutiko perimti valstybei nuosavybės teise priklausiusi Gruzdžių katilinę, kurios
likutinė vertė 1975,82 tūkst. Lt.
Taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-142 sumažino Šiaulių rajono juridiniams
ir fiziniams asmenims apskaičiuotą 2006 metų nekilnojamojo turto mokesčio sumą 50 procentų,
tačiau ne mažiau negu buvo deklaruota ir sumokėta 2005 metais.
Pastatų priežiūra
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Apskaityti 232 rajono teritorijoje esantys statiniai, kurie neturi savininkų arba jie nežinomi.
Paruošta medžiaga perduoti teismui dėl šių objektų pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo
savivaldybės nuosavybėn.
2006 metais vykdyta statinių naudojimo priežiūra. Surašyti 23 statinių techninės priežiūros
patikrinimo aktai.
Atlikta savivaldybės administracinių pastatų ir patalpų remonto darbų už 213,46 tūkst. Lt,
švietimo įstaigų pastatų – už 326,19 tūkst. Lt.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimais T-98, T-99, T-100 ir T-101 pagal
panaudos sutartį perduotos patalpos visuomeninėms organizacijoms Kairių, Micaičių, Sauginių ir
Meškuičių bendruomenėms. Savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 29 sprendimais T-181 ir T-182
perduota visuomeninėms organizacijoms Ginkūnų ir Piktuižių kaimo bendruomenėms. Tarybos
2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu T-285 – visuomeninei organizacijai Bridų bendruomenė ir 2006
m. gruodžio 21 sprendimais T-328 ir T-329 – visuomeninėms organizacijoms Pakumulšių ir
Verbūnų bendruomenėms.

Komunalinis ūkis ir inžinerinė infrastruktūra
Šiaulių rajono savivaldybės komunalinio ūkio ir inžinerinės infrastruktūros rekonstravimui
ir statybai 2006 metais skirta: 2894,27 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžeto, 2844 tūkst. Lt iš Valstybės
investicijų programos, 151 tūkst. Lt iš Valstybės privatizavimo programos, 1455,40 tūkst. Lt iš
valstybės tikslinių dotacijų, 2977,15 tūkst. Lt iš Kelių priežiūros ir plėtros programos.
Vykdant Komunalinio ūkio priežiūros ir plėtros programą 2006 metais atlikta darbų,
įsigyta paslaugų, prekių ir įrengimų (panaudota lėšų) už 10100,70 tūkst. Lt, iš jų:
- savivaldybės biudžetas – 2878,64 tūkst. Lt;
- Valstybės investicijų programa – 2843,36 tūkst. Lt;
- valstybės tikslinės dotacijos – 1182 tūkst. Lt;
- Valstybės privatizavimo programa – 151 tūkst. Lt;
- kiti fondai ir programos – 348,26 tūkst. Lt;
- ES struktūrinių fondų parama – 2697,44 tūkst. Lt.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu T-88 patvirtinta Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarka. Vykdant Vietinių kelių ir gatvių priežiūros
ir plėtros programą 2006 metais atlikta darbų ir įsigyta paslaugų (panaudota lėšų) už 3867,05 tūkst.
Lt, iš jų:
- Kelių priežiūros ir plėtros programa – 2976,99 tūkst. Lt;
- valstybės tikslinės dotacijos – 273,35 tūkst. Lt;
- ES struktūrinių fondų parama – 616,71 tūkst. Lt.
Vykdant Vietinių kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programą 2006 metais atlikta darbų ir įsigyta
paslaugų (panaudota lėšų) už 3867,05 tūkst. Lt, iš jų:
Kelių priežiūros ir plėtros programa
Valstybės tikslinės dotacijos
ES struktūrinių fondų
parama
2976,99 tūkst. Lt
273,35 tūkst. Lt
616,71 tūkst. Lt

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra
Duomenys apie šiems keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti 2003-2006 m. skirtas
lėšas :
Lėšos Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti,
taisyti (remontuoti), prižiūrėti Lt
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Iš jų:
Metai

Iš viso

2003 m
2004 m.
2005 m.
2006 m.

2 986 630
3 264 640
3 479 950
3 498 770

Kelių plėtros ir Savivaldybės Privačios
priežiūros prog. biudžeto lėšos lėšos
lėšos
2 713 330
273 300
2 878 160
386 480
3 109 700
370 250
3 250 340
248 430

Vienam
kilometrui

Vienam
gyventojui

1 792
1 958
2 087
2 099

58
63
68
69

VII. SAVIVALDYBĖS BENDROVĖS
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius savo
veiklą 2006 metais vykdė vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 12 d. sprendimu
Nr. T-133 patvirtintu 2003 – 2013 m.m. Šiaulių rajono plėtros strateginiu planu.
Savivaldybės bendrovės, kurių akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių rajono
savivaldybės tarybai - UAB,,Kuršėnų komunalinis ūkis“, UAB,,Gruzdžių komunalinis ūkis“ ir
UAB,,Kuršėnų autobusų parkas“ - praėjusius metus užbaigė skirtingais finansiniais rezultatais.
Savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtino Kuršėnų
komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2005 metų finansinės atskaitomybės, bendrovės
veiklos ir pelno (nuostolių) ataskaitas.
Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2005 m. bendras veiklos rezultatas
buvo 156 145 Lt grynojo pelno. 2006 m., lyginant su praėjusiais metais, iš bendrovės vykdomos
pagrindinės veiklos – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – gauta 158 tūkst.Lt pajamų mažiau.
Nuolat didėjančios darbo jėgos ir kitų materialinių techninių resursų kainos didina bendrąsias
sąnaudas, papildomų sąnaudų reikalauja techniškai susidėvėjusių vandens ir nuotekų tinklų,
pasenusių įrengimų eksploatavimas, ypač daug papildomų lėšų (apie 150 tūkst.Lt) pareikalavo
praėjusią žiemą įvykusių avarinių gedimų šalinimas. Iš pagrindinės veiklos gauta 417 tūkst.Lt
nuostolių ir tai neigiamai atsiliepė bendrovės galutiniam finansiniam rezultatui. Šiuo metu esama
materialinė bazė neleidžia pagerinti vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, padidinti paslaugų
kainų.
Savivaldybės taryba 2006 m. gruodžio 21 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr. T-337, kuriuo
įsipareigojo iš 2007 m. savivaldybės biudžeto padengti bendrovei vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo 2006 m. veiklos nuostolius, susidariusius dėl patvirtintos vandens tiekimo ir nuotekų
šalinimo paslaugos kainos neatitikimo šios paslaugos sąnaudų
Imtasi ir kitų priemonių veiklos nuostolingumui mažinti: ataskaitiniais metais bendrovė
žymiai padidino statybos, remonto, elektros apšvietimo (remonto), aplinkos tvarkymo darbų
apimtis. Iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto 2006 metais bendrovei skirta 119 759 Lt tikslinė
dotacija nuostolingai pirčių paslaugai kompensuoti, didinant bendrovės įstatinį kapitalą, nupirkta ir
bendrovei perduota įvairios technikos už 152 347 Lt. Dėl šių ir kitų organizacinių priemonių
bendrovei pavyko kiek sumažinti pagrindinės veiklos nuostolius. 2006 metų bendrovės veiklos
bendras finansinis rezultatas - 351 297 Lt nuostolių.
Savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T- 139 patvirtino Gruzdžių
komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2005 metų finansinės atskaitomybės, bendrovės
veiklos ir pelno (nuostolių) ataskaitas.
Gruzdžių komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės 2006 m. veiklos rezultatas – 1311
Lt neaudituoto grynojo pelno (2005 m. buvo 1416 Lt). Padidinus statybos darbų apimtis,
rekonstravus dalį vandentiekio ir kanalizacijos tinklų ir padidėjus abonentų skaičiui, bendrovė
praėjusiais metais gavo 8,2 proc. pajamų daugiau, tačiau darbo jėgos, energetinių resursų kainų
augimo tempai irgi pakankamai dideli. Bendrovėje ir toliau išlieka nuostolingas nuotekų priėmimas.
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Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-304 patvirtino
Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros programą 2006-2010 metams, kuria
siekiama kompleksiškai atnaujinti ir rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius ir
tinklus, automatizuoti ir įdiegti centralizuotą įrenginių valdymą, atnaujinti komunalinio ūkio įmonių
techninę bazę. Programos tikslas – gerinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas
vartotojams, mažinti aplinkos taršą bei mažinti šių paslaugų kainą. Programos įgyvendinimas
pareikalaus daugiau kaip 70 mln.Lt Savivaldybės ir valstybės biudžetų, Europos Sąjungos fondų bei
kt. finansavimo šaltinių lėšų.
Savivaldybės taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T- 139 patvirtino Kuršėnų
autobusų parko uždarosios akcinės bendrovės 2005 metų finansinės atskaitomybės, bendrovės
veiklos ir pelno (nuostolių) ataskaitas.
Kuršėnų autobusų parko uždaroji akcinė bendrovė 2006 m. gavo 128 249 Lt neaudituoto
grynojo pelno (2005 m. gauta 85 724 Lt). Bendrovės pelningumui ataskaitiniu laikotarpiu darė įtaką
atnaujintas autobusų parkas, tai leido gerokai sumažinti autobusų remontui reikalingų detalių ir
medžiagų sąnaudas, sutaupyti kuro. Daugiau negu 200 tūkst. Lt pajamų gauta iš papildomos
veiklos: užsakomųjų reisų, naftos produktų talpyklų nuomos, privataus transporto aptarnavimo.
Eil. Nr.
1.
2.
3.

Bendrovės pavadinimas
Kuršėnų komunalinio ūkio UAB
Gruzdžių komunalinio ūkio UAB
Kuršėnų autobusų parko UAB

Grynasis pelnas (nuostolis), Lt
2006 m.
2005 m.
-351 297
156 145
1 311
1 416
128 249
85 728

200000

128249
100000

0

156145
85728

1311

2006

1416

2005

Kuršėnų komunalinio ūkio UAB
Gruzdžių komunalinio ūkio UAB

-100000

Kuršėnų autobusų parko UAB
-200000

-300000

-351297
-400000

Įstatinis kapitalas bendrovėse 2006 m. keitėsi ir 2007 m. sausio 1 d. buvo: Kuršėnų
komunalinio ūkio UAB – 2 022 411 Lt, Gruzdžių komunalinio ūkio UAB – 356 000 Lt, Kuršėnų
autobusų parko UAB – 777 860 Lt.
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Kuršėnų komunalinio ūkio UAB
Gruzdžių komunalinio ūkio UAB
Kuršėnų autobusų parko UAB

777860
356000

2022411

Savivaldybės taryba 2006 m. svarstė nemažai klausimų, susijusių su uždarųjų akcinių
bendrovių veikla. 2006 m. gegužės 18 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 2005 m. finansines
atskaitomybes (balansus) ir pelno (nuostolio) ataskaitas, 2006 m. rugpjūčio 17 d. posėdyje
Savivaldybės taryba išklausė ir pritarė Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus informacijai dėl
bendrovių finansinių rezultatų per 2006 m. I pusmetį ir 2006 m. veiklos finansinių rezultatų
prognozės, 2006 m. rugsėjo 28 d. posėdyje išklausė ir pritarė skyriaus informacijai dėl Kuršėnų
komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės ūkinės finansinės padėties.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-141 patvirtinta naujos
sudėties Kuršėnų komunalinio ūkio uždarosios akcinės bendrovės valdyba.
Vykdant Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A423 patvirtintą Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus priemonių planą Savivaldybės kontrolieriaus
tarnybos nustatytiems trūkumams ir rekomendacijoms vykdyti, 2006 m. kovo 30 d. Savivaldybės
tarybos posėdyje išklausyta ir pritarta skyriaus pateiktai informacijai dėl viešųjų įstaigų, kurių
steigėjas arba dalininkas yra Savivaldybės taryba, 2005 m. veiklos rezultatų.
2006 m. Šiaulių rajono verslas buvo remiamas VšĮ ,,Šiaulių rajono verslo informacijos
centras“ vykdomų švietimo priemonių pagalba, Savivaldybės tarybos sprendimais teikiant
mokestines lengvatas bei skiriant lėšas iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo.
VšĮ ,,Šiaulių rajono verslo informacijos centras“2006 m. rajono verslininkams suteikė
daugiau kaip 2 tūkst. verslo informacijos ir įvairaus pobūdžio konsultacijų. Viešosios įstaigos
darbuotojai rajono verslininkams teikė praktinę paramą ruošiant įmonių steigimo dokumentus,
rengiant verslo planus, paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti, aktyviai dalyvavo
sprendžiant rajono gyventojų užimtumo problemą – parengti 3 Vietinių užimtumo iniciatyvų
projektai, kurių sėkmingo įgyvendinimo atveju Kuršėnų mieste jau artimiausiu metu bus sukurta 15
naujų darbo vietų. 2006 m. VšĮ ,,Šiaulių rajono verslo informacijos centras“, pasinaudojęs Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos nacionaline parama, siekiant pritraukti investicijas į rajoną, išleido
knygą lietuvių-anglų kalbomis, kurioje atspindėtos krašto amatininkystės tradicijos, pristatyta
Šiaulių rajono ekonominė socialinė aplinka. Sėkmingai sprendžiami Verslo informacijos centro
plėtros klausimai: Ūkio ministerijos ir Savivaldybės lėšomis įkurtas virtualus biuras, kuris suteikė
galimybę pradedantiems verslininkams pasinaudoti naujausiomis orgtechnikos priemonėmis verslo
ryšiams užmegzti ir plėtoti.
Savivaldybės administracijos, Šiaulių rajono verslininkų asociacijos ir VšĮ ,,Šiaulių rajono
informacijos centras“ iniciatyva jau tradiciniais tapo metų pabaigoje organizuojami konkursai
geriausią rajono įmonę išaiškinti. 2006 metais geriausių rezultatų plėtojant verslą pagal atskiras
nominacijas pasiekė: UAB ,,Justluka“, UAB ,,Grąžulas“ ir Rimvydo Pašakinsko individuali įmonė.
Padėkos raštais taip pat apdovanoti: UAB ,,Doseris“ vadovas, jauniausias rajono verslininkas Vaidas Lukšas, metų verslininkė, ,,Kaimo klėties“ savininkė – Elona Paniulaitienė, netradicinio
verslo atstovas, Kuršėnų buitinių paslaugų akcinės bendrovės vadovas – Stasys Lembutis.
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Šiaulių rajono savivaldybės 2006 m. biudžete buvo skirta 150 tūkst.Lt rajono smulkaus ir
vidutinio verslo įmonėms paremti. Panaudota 149,62 tūkst. Lt. Iš jų:
35,01 tūkst. Lt Šiaulių rajono verslininkų asociacijai remti;
24,50 tūkst. Lt įmonių dalyvavimo verslo švietimo renginiuose išlaidoms padengti;
27,81 tūkst. Lt Šiaulių rajono verslo informacijos centrui (dalininko lėšos ir parama
įgyvendinant verslo informacijos centro plėtrą);
59,86 tūkst. Lt banko paskolų palūkanoms kompensuoti;
2,44 tūkst. Lt naujų ūkio subjektų registravimo ir dokumentų rengimo išlaidoms padengti.
Šia parama pasinaudojo daugiau kaip 30 rajono verslininkų.
Įgyvendintų Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dėka sumažėjo nedarbo lygis Kuršėnų
miesto ir Kuršėnų kaimiškojoje, Raudėnų, Šakynos ir Gruzdžių seniūnijose, kur pastaraisiais metais
sukurta daugiau kaip septynios dešimtys naujų darbo vietų.
Savivaldybės tarybos sprendimais 2006 metais savivaldybės biudžeto sąskaita rajono
gyventojams ir ūkio subjektams suteikta mokestinių lengvatų už 1549,8 tūkst.Lt: 66,8 tūkst. Lt
gyventojų pajamų mokesčio už verslo liudijimus; 18,6 tūkst.Lt (negalutiniais duomenimis)
nekilnojamojo turto mokesčio; 988,8 tūkst.Lt žemės mokesčio; 475,6 tūkst.Lt žemės nuomos
mokesčio.
VIII. EKONOMIKA IR VERSLO PLĖTRA
2007 m. sausio 1 d. Šiaulių rajone veikiančių subjektų yra 1132, iš jų: individualių įmonių 568, uždarųjų akcinių bendrovių – 251 ir kt. Per 2006 metus įregistruota 64 nauji ūkio subjektai,
išregistruota – 48. Įregistruotų ūkio subjektų sąraše - 33 uždarosios akcinės bendrovės, 19
individualių įmonių, 10 asociacijų ir kt.
Praėjusiais metais 49 rajono gyventojams, nukentėjusiems nuo 1939-1990 metų okupacijos,
sutvarkyti dokumentai dėl teisinio statuso įgijimo ir iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro gauti tremtinių pažymėjimai. 4 rajone gyvenančios šeimos, nukentėję nuo gaisrų ir
kitų stichinių nelaimių, įgijo teisę laisvai disponuoti atkurtomis santaupomis.
2004 m. liepos 21 d. įregistruota asociacija „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ (VVG)
šiuo metu vienija 29 bendruomenių, verslo partnerių ir valdžios atstovų narius. Teritoriniu principu
VVG apima viso Šiaulių rajono kaimus ir mažus miestelius su juose gyvenančiais 35 tūkst. rajono
gyventojų bei juose įsikūrusiomis 38 kaimo bendruomenėmis. 2006 metais pradėtas įgyvendinti
pagrindinis asociacijos tikslas – veikiant kartu su rajono kaimo ir mažų miestelių bendruomenėmis
ruošti paraiškas ir projektus pagal ,,Leader + pobūdžio priemonė” ir keisti gyvenimo kokybę kaime.
Paruošta ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikta paraiška
,,Šiaulių rajono kaimų ir mažų miestelių plėtros galimybių studijos ir parengtos integruotos
bandomosios strategijos tobulinimas“.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko ir Pagėgių Vietos veiklos grupe.
IX. ŽEMĖS ŪKIS
Rajono savivaldybės bendras žemės plotas 2006 m. sausio 1 d. 180732 ha. Iš jų žemės ūkio
naudmenos 103609 ha. Iš to skaičiaus 88902 ha ariama žemė, 1186 ha sodai, 13521 ha pievos ir
natūralios ganyklos. Rajone yra 59015 ha miškų. Iš viso privačios žemės rajone buvo 93455 ha ir
87273 ha valstybinės žemės, nusausintos žemės 89538 ha.
Rajone 2007 m. sausio 1 d. 4066 galvijų augintojai laikė 22451 galviją, 11457 melžiamų
karvių. Iš 3567 karvių laikytojų, 2148 pieno gamintojai turėjo 40886 tonas nustatytą pieno gamybos
kvotą 2006-2007 kvotos metams. Iš jų pardavimo perdirbti – 37.940 tonų, tiesiogiai perdirbti –
2946 tonos.
Rajone Ūkininkų ūkių registre įregistruota 1697 ūkininkų ūkiai, per 2006 m. įregistruotas
191 ūkininko ūkis.
Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimu Nr.T-223,
patvirtintais „Šiaulių rajono kaimo rėmimo programos nuostatais“ , 2006 m. rugsėjo 28 d. naujai
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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
– 4813 Lt;
- Ūkių elektrifikavimo išlaidoms kompensuoti - 2088 Lt;
- darbo kompiuteriu mokymo išlaidoms kompensuoti – 1575 Lt;
- kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo, mokymų, ūkininkų švietėjišką veiklą
organizuojančių institucijų mokomos medžiagos išlaidoms kompensuoti – 10000Lt;
- gyvūnų pavojingų ligų vakcinacijos išlaidoms kompensuoti – 3999 Lt;
- žemdirbiškų švenčių organizavimo bei dalyvavimo jose išlaidoms padengti – 7380 Lt;
(rajono žemdirbių šventei „Dėkojame žemei“ – 1380 Lt, rajono arimo varžyboms – 3000 Lt,
respublikinei derliaus šventei „Ievaro sodai“ - 3000 Lt);
- ekologinių produktų mugės organizavimo išlaidoms kompensuoti – 3095 Lt;
- ekologinių ūkių sertifikavimo išlaidoms kompensuoti – 20717 Lt;
- ūkininkų dalyvavimo seminaruose išlaidoms kompensuoti – 2340 Lt;
- žemės ūkio subjektų reklamos išlaidoms kompensuoti – 1773 Lt;
- investicinių projektų rengimo išlaidoms kompensuoti – 370 Lt;
iš dalies kompensuoti glifosatų grupės herbicidų išlaidoms – 13241 Lt.
Kaimo rėmimo programai rajono biudžete numatyta 150 000 Lt, panaudota - 149999 Lt.
Melioracija
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.
Pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės
,,Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas” veiklos sritį ,,Žemės ūkio vandentvarka“ baigtas
vykdyti ,,Gudelių tvenkinio žemių šlaito renovacija” projektas, kurio 2006 m darbų vertė yra
1497849 Lt.
2006 metais Šiaulių rajonui skirta 1847 tūkst. Lt melioracijos statinių eksploatacijai,
remontui ir rekonstrukcijai..
Buvo vykdomi melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo darbai, kurių
darbų vertė – 250,29 tūkst. Lt.
2006 m. liepos 14 d. Gruzdžių seniūnijoje įvyko rajono Arimo varžybos tradiciniais ir
apverčiamaisiais plūgais.
2006 m. lapkričio 24 d. Kuršėnų kultūros centre organizuota rajono Žemdirbių šventė
„Dėkojame žemei...“. Šventės metu buvo pagerbti žemdirbiai, pasiekę geriausių rezultatų žemės
ūkio produkcijos gamyboje, taikantys pažangias technologijas, gražiai tvarkantys savo ūkius.

X. ŠVIETIMAS
Savivaldybės taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu T-69 pritarė Šiaulių rajono
savivaldybės mokyklų strateginiams švietimo planams.
Priimtas Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-150 ,,Dėl Šiaulių
rajono savivaldybės mokyklų pedagoginių pareigybių sąrašo bei mokyklų darbuotojų etatų ugdymo
aplinkos finansavimo normatyvų patvirtinimo“. Nustatyti normatyvai bendrojo lavinimo mokyklų
darbuotojams, išskyrus mokytojus, finansuojamiems iš mokinio krepšelio; mokyklų darbuotojų
etatams, finansuojamiems iš savivaldybės biudžeto; mokyklų ugdymo aplinkos finansavimui.
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Tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-152 patikslinti Šiaulių rajono
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrasis planas ir
Mokyklų vidaus struktūros pertvarkos iki 2007 m. planas.
Savivaldybės taryba 2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T- 176 pervadino Šiaulių rajono
Gruzdžių Augustino Griciaus vidurinę mokyklą į Šiaulių rajono Gruzdžių gimnaziją.
Rajono bendruomenės švietimo reikmės buvo įgyvendinamos – veikė visų tipų (išskyrus
jaunimo) mokyklos: 2 gimnazijos, 5 vidurinės, 19 pagrindinių, 2 pradinės, 9 lopšeliai-darželiai, 1
darželis, 3 papildomojo ugdymo įstaigos. 2006 m. rugsėjo 1 d. į mokyklas atėjo 7125 mokiniai (iš
to skaičiaus 345 vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupes, iš kurių 189 – ikimokyklinio ugdymo
įstaigose). Bendras ugdytinių skaičius, palyginus su 2005 m. rugsėjo 1 d., sumažėjo 278 vaikais.
2005-2006 mokslo metais rajone mokėsi 324 abiturientai. Pagrindinio ugdymo programą
baigė 639 dešimtokai. Pradinio ugdymo programą baigė 596 mokiniai.
2006 m. papildomojo ugdymo veikla buvo užimta 8948 mokiniai (rajono bendrojo
lavinimo mokyklose ugdomi 6959 mokiniai), t. y. tas pats mokinys dalyvauja keliuose papildomojo
ugdymo būreliuose. Panaudojama 80,5 % papildomajam ugdymui skirtų valandų. Skirtingose
mokyklose nuo 44,6 % (Šilėnų pagrindinė) iki 100 % (Bazilionų vidurinė, Aukštelkės, Drąsučių
pagrindinės, Kurtuvėnų, Micaičių pradinės).
Savivaldybės taryba 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimais Nr. T-350 patvirtino Mokinių,
gyvenančių Šiaulių rajone, aprūpinimo mokinio reikmėmis tvarkos aprašą, T-351 - Mokinių
nemokamo maitinimo organizavimo Šiaulių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą ir T-355
- Mokinių krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perdavimo tvarkos aprašą.
Aktyviai rajono mokyklos dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame Vaikų ir
paauglių nusikalstamumo prevencijos programų konkurse, kuriame 20 000 Lt (2003 m. – 17000 Lt,
2004 m. – 12 000 Lt, 2005 m. – 21 000 Lt) finansinę paramą laimėjo visos 19 programų, pateiktų
konkursui. Programose dalyvavo 5700 vaikų. Vaikų vasaros užimtumo organizavimo programų
konkursui buvo pateiktos 23 programos, kurios laimėjo 41 000 Lt finansinę paramą (2003 m. –
30000 Lt, 2004 m. – 31 000 Lt, 2005 m. – 32 000). Programose organizuotai buvo užimta 952
rajono vaikai, iš jų 710 socialiai remtini vaikai. Pirminės narkomanijos prevencijos programų
konkursui buvo pateikta 10 programų, finansuotos – 9 (21 480 Lt), programose dalyvavo 2890
vaikų. Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms lėšas skiria vadovaujantis šiais kriterijais:
savivaldybės teritorijoje besimokančių vaikų skaičius, savivaldybės skiriamos lėšos programoms
vykdyti. Programų įgyvendinimui panaudojamos ne tik Švietimo ir mokslo ministerijos,
savivaldybės skiriamos lėšos. Programų vykdytojai ieško ir kitų finansavimo šaltinių, rėmėjų.
Rajono mokyklos dalyvavo Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų konkurse
„Sportiškiausia mokykla“.
Rajono konkurso nugalėtojai pagrindinių mokyklų grupėje – Raudėnų pagrindinė mokykla
– šalies pagrindinių mokyklų grupėje užėmė 5-ąją vietą, o rajono sportiškiausia mokykla vidurinių
mokyklų grupėje Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla pelnė laureatų apdovanojimus (3 vieta) šalies
vidurinių mokyklų grupėje.
Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių olimpiniame festivalyje
aštuonių sporto šakų varžybose rajonui atstovavo aštuonių mokyklų 18 komandų. Šalies varžybų
prizininkais tapo 7 komandos (3 – pirmos, 1 - antra, 3 – trečios vietos). Olimpinio festivalio
programos “Sportiškiausios mokyklos” konkurse Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla užėmė 2-ąją
vietą.
Lietuvos Respublikos kaimo vietovės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių taurės
varžybose 3 sporto šakų varžybose dalyvavo dviejų mokyklų šešios komandos. Nugalėtojomis tapo
lengvosios atletikos merginų komanda iš Meškuičių vidurinės mokyklos, dar dvi komandos užėmė
4-ąsias vietas.
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XI. SVEIKATA
Rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigoms Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2006
metais skyrė 255 000 Lt. Iš jų:
• Viešajai įstaigai Kuršėnų ligoninei - 150 000 Lt;
• Viešajai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui - 80 000 Lt;
• Viešajai įstaigai Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijai - 25 000 Lt.
Viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė pabaigė pagrindinio pastato fasado dažymo darbus ir
pakeitė rentgeno kabineto pastato langus.
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pakeitė Kuršėnų
poliklinikos pastato langus ir pagrindinio įėjimo duris, Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninėje įrengė 4 vietų palatą globos lovoms patalpinti.
Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija toliau tęsė pagrindinio ambulatorijos
pastato renovacijos darbus.
Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2006 metų lapkričio l d. padidintas Meškuičių
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje globos lovų skaičius nuo 20 iki 24.
Taryba 2006 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-58 sudarė VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro stebėtojų tarybą, sprendimu Nr. T-59 – VšĮ Kuršėnų ligoninės stebėtojų tarybą,
sprendimu T-60 - VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos stebėtojų tarybą.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-81 pritarta VšĮ Šiaulių rajono
pirminės sveikatos priežiūros centro 2005 metų veiklos ataskaitai, sprendimu Nr. T-82 – VšĮ
Kuršėnų ligoninės ataskaitai, sprendimu Nr. T-83 – VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos 2005
metų veiklos ataskaitai.
XII. APLINKOS APSAUGA
Taryba 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-78 įsteigė Savivaldybės administracijoje
Aplinkos apsaugos skyrių.
Tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-7 patvirtintos Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklės.
Savivaldybės taryba 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-11 patvirtino 2006 m. Šiaulių
rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo
sąmatą, kuri 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-290 buvo patikslinta atsižvelgiant į metų
eigoje atsiradusius faktinius poreikius.
2006 metų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos sąmatoje buvo
numatytos ir vykdomos priemonės, įvardintos Šiaulių regiono 2004-2006 metų plėtros bei Šiaulių
rajono strateginiame planuose. Parengtas Kuršėnų m. vandenviečių apsaugos zonų projektas,
paruošta Kuršėnų miesto lietaus kanalizacijos tinklų schema.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo atliekama pesticidų
sandėlių inventorizacija, konservuojami ir tamponuojami bešeimininkiai arteziniai gręžiniai.
Buvo parengtos Gilvyčių ir Gilaičių kaimų valymo įrenginių topografinės nuotraukos, kurios
vėliau bus panaudotos šių valymo įrenginių rekonstrukcijai. Perimti Bazilionų kaimo valymo
įrenginiai, kurių rekonstrukcijai skirta 30250 Lt.
Įgyvendinamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Šiaulių regiono buitinių atliekų
tvarkymo sistemos sukūrimo projektas. Regioninė buitinių atliekų tvarkymo sistema apima senų
sąvartynų regione uždarymą (Tarybos 2006 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-13 rajono gyventojams
uždrausta buitines atliekas šalinti į Šiaulių rajono savivaldybės neįrengtus kaimo sąvartynus),
atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelių įrengimą, naujo regioninio sąvartyno statybą. 2006 metais
įrengtas rajoninis ir seniūnijų atliekų priėmimo punktai. Priimtas svarbus rajono savivaldybei
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Tarybos sprendimas Nr. T-316 „Dėl vietinės rinkliavos dydžio už atliekų surinkimą ir tvarkymą, ir
lengvatų nustatymo“. Šiuo Tarybos sprendimu buvo nuspręsta nuo 2007 m. balandžio 1 d. įvesti
Šiaulių rajone vieningą visame regione rinkliavą. Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T315 patvirtintas Šiaulių rajono komunalinių atliekų tvarkymo planas, nustatantis komunalinių
atliekų tvarkymo užduotis Savivaldybei. Planuojama įgyvendinti išvardintas pagrindines užduotis:
- iki 2007 m. užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visuose miestuose, miesteliuose ir
kaimuose;
- pastačius ir pradėjus eksploatuoti regioninį sąvartyną, uždaryti visus rajone esančius
sąvartynus;
- organizuoti antrinių žaliavų surinkimą savivaldybėje ne vėliau, kaip nuo 2007 m;
- 2007 m savivaldybėje įdiegti žalių atliekų kompostavimą.
Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos lėšų 2006 m. papildomai įsigyta konteinerių
antrinėms žaliavoms rinkti už 17 000 Lt.
Taryba 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-288 patvirtino Šiaulių rajono komunalinių
atliekų tvarkymo taisykles.
Vykdydama Ventos-Lielupės baseino vandentvarkos plano ir investicinės programos
parengimo projektą, Savivaldybės taryba 2006 m. liepos 21 d. ir 2006 m. gruodžio 21 d.
sprendimais pritarė ir pasirašė sutartis dėl Ventos-Lielupės upių baseino I ir II investicijų paketų
pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimo. Šiuo metu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija vykdo savivaldybių apklausą ir ketina Šiaulių rajono savivaldybei pavesti vykdyti iš
Sanglaudos fondo finansuojamo Ventos-Lielupės baseino projekto pirkimų procedūras.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pritarus, Ventos-Lielupės baseino II paketo
prioritetinių objektų sąrašo finansavimui papildomai buvo skirtos lėšos Kužių, Meškuičių, Šilėnų,
Raudėnų, Dirvonėnų, Vinkšnėnų, Verbūnų, Bazilionų kaimų vandens gerinimo įrenginiams.
Papildomai finansuojamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos paruoštos Gedinčių
ir Paringuvėnų kaimų bei Smilgių ir Žarėnų kaimų vandentvarkos sistemų renovacijos ir plėtros
projektai. Šių projektų finansavimui savivaldybei yra skirta 2 843 000 Lt.
2006 metais iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos lėšų buvo nugriautas centrinis
Šiaulių rajono savivaldybės pesticidų sandėlys Mažaičių kaime, Šakynos kaimiškojoje seniūnijoje.
Griovimo darbams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija skyrė 30 tūkst. Lt.
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo
finansuojamos sveikatos programos. Programų lėšomis buvo vykdomi paviršinių ir požeminių
vandenų monitoringai. Sveikatos programoms vykdyti iš aplinkos apsaugos rėmimo programos
buvo skirta 53 000 Lt.
2006 metais buvo skiriamos lėšos seniūnijoms ir švietimo organizacijoms gamtosaugos
projektams finansuoti. Iš šiems tikslams skirtų lėšų buvo tvarkoma aplinka, organizuojamos talkos,
tvarkomi parkai, gėlynai, organizuojamos vaikų stovyklos, gamtotyros darbai.
Tarybos 2006 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-284 patvirtintos Jurgaičių (Domantų)
piliakalnio, vadinamo Kryžių kalnu lankymo taisyklės.
Savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-341 patvirtino Šiaulių rajono
savivaldybės kapinių tvarkymo ir laidojimo jose taisykles, sprendimu T-342 – suteikė Neveikiančių
kapinių statusą (laidoti draudžiama) visoms Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančioms
kapinėms, įrašytoms į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, Riboto laidojimo kapinių statusą
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančioms kapinėms, kuriose gali būti laidojama praėjus ne
mažiau kaip 20 metų po paskutinio laidojimo ir Veikiančių kapinių statusą kapinėms, kuriose gali
būti suformuotos naujos kapavietės ir galimi laidojimai.

XIII. TERITORIJOS PLANAVIMAS
2006 m. buvo planuota atlikti darbų teritorinio planavimo dokumentams (detaliesiems bei
specialiesiems planams) ir geodeziniams matavimams bei toponuotraukoms už 280 000 Lt. Visos
planuotos lėšos buvo panaudotos.
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Parengti ir patvirtinti keletas teritorijų planavimo dokumentų, kurie turi svarbią reikšmę
Šiaulių rajonui. Patvirtintas detalusis sklypų ribų suformavimo prie Lauryno Ivinskio a. planas,
kuriame yra komercinės ir visuomeninės paskirties sklypai. Taip pat suformuoti žemės sklypai
Kuršėnų mieste prie poliklinikos, garažų, centrinės ligoninės bei kitų pastatų.
Parengtas ir patvirtintas specialusis planas Šiaulių miesto kapinių vietai parinkti.
UAB „Urbanistika“ parengė ir pristatė Šiaulių rajono bendrojo plano erdvinės raidos
koncepciją, kuri rugpjūčio mėnesį buvo aprobuota Savivaldybės taryboje.
Paruošta daug sprendimų projektų Savivaldybės tarybai dėl detaliųjų planų rengimo keisti
žemės sklypų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį į kitą paskirtį, dauguma iš jų keičiama į
gyvenamąją paskirtį ir komercinių- gamybinių objektų statybai, taip pat ir kaimo turizmo statinių
statybai.
Seniūnų ir bendruomenių prašymais parengti ir Savivaldybės taryboje patvirtinti gatvių
pavadinimai Bubių seniūnijoje (Piliakalnio, Dubysos, Slėnio Šilojų, Ąžuolų, Greitkelio, Pliažo,
Liepų, Čiaušos), Šiaulių kaimiškoji seniūnijoje (Pievų, Vaivorykštės, Volungės, Kėkšto, Gerdo,
Sodo, Pailių, Lubinų, Žygimanto, Lankų) ir kt.
XIV. KULTŪRA
Kultūros skyrius sėkmingai ir nuosekliai įgyvendina kultūros politiką Šiaulių rajone. Rajono
gyventojų kultūrinius poreikius tenkina Kultūros centras ir 13 jo filialų bei Viešoji biblioteka su 29
filialais.
Per 150 meno mėgėjų kolektyvus, studijas, būrelius ir klubus jungia apie 2000 dalyvių.
Plėtojant kultūrinę veiklą, lėšų ieškoma rengiant projektus įvairiems fondams. Per šiuos
metus iš įvairių projektinio finansavimo programų gauta 58100 Lt, didžioji dalis gauta iš LR
Kultūros ministerijos ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos.
Ypatingas dėmesys skiriamas kultūros paveldui. Strateginė veiklos kryptis – kompleksiškas
kultūros paveldo objektų tvarkymas, jų pritaikymas ir panaudojimas ypatingą dėmesį skiriant
Kryžių kalnui, medinio kultūros paveldo išsaugojimui, Kurtuvėnų ir Kuršėnų dvaro sodybų
atkūrimui. Lėšas kultūros paveldo objektų tvarkymo ir kitiems išsaugojimo darbams skiria Kultūros
paveldo departamentas ir Šiaulių rajono savivaldybė. 2006 metais savivaldybė skyrė 205
tūkstančius, Kultūros paveldo departamentas – 194 tūkst. litų ir iš Vyriausybės rezervo – 110 tūkst.
litų, iš viso – 509 tūkst. litų.
2006 metais atlikta:
- užbaigtas Jurgaičių, Domantų piliakalnio, vadinamo Kryžių kalnu, apsaugos techninių
priemonių įrengimas: sutvirtinti eroduojantys šlaitai, įrengtas apžvalgos ratas ir nauji laiptai, bendra
išlaidų suma – 250 tūkst. litų. 2006 m. rugpjūčio 4 d. padėtas būsimo Turizmo informacijos centro
kertinis akmuo. Investiciniam projektui Kryžių kalno infrastruktūrai sutvarkyti ir pritaikyti turizmo
reikmėms numatyta skirti 4,7 mln. litų.
- liepos 21-23 dienomis Kurtuvėnų miestelyje per Šv. Jokūbo atlaidus atvėrė duris
Kurtuvėnų dvaro svirnas, lygiai toks, koks buvo XVIII amžiuje. Jam, visiškai sunaikintam gaisro,
iš naujo prikelti prireikė daugiau kaip milijono litų;
- parengta galimybių studija ir projektas „Kuršėnų dvaro medinių rūmų pastato pritaikymas
Šiaulių rajono etninės kultūros ir amatų centrui“ ir pateikta paraiška bendrai Lietuvos Respublikos
ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai pagal pirmąjį kvietimą
gauti. Bendra projekto įgyvendinimo suma – 3,5 milijono litų.
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Kurtuvėnų dvaro svirnas

Jau dešimt metų tęsiasi bendradarbiavimas su Volksbund′u – Vokiečių karių kapų globos
tautine sąjunga, kuri skiria lėšas pirmojo pasaulinio karo kapinių tvarkymui bei priežiūrai,
finansuoja tarptautinę jaunimo stovyklą „Darbas taikos labui“. 2006 m. tarptautinės jaunimo
stovyklos dalyviai dirbo Tamošiūnų kapinėse, Meškuičių seniūnijoje, kur palaidoti Pirmajame
pasauliniame kare žuvę vokiečių ir rusų kareiviai, susipažino su rajono ir visos šalies kultūros
paveldu.
Šiais metais daliniai remonto darbai atlikti kultūros centro Gilaičių, Šakynos, Drąsučių,
Naisių, Bazilionų, Raudėnų, Micaičių filialuose bei baigiami remonto darbai kultūros centre
Kuršėnuose. Šiems darbams šiais metais išleista virš 48 tūkstančių litų. Savivaldybė skyrė 40
tūkstančių litų Bazilionų kultūros centro stogo dangos pakeitimui.
XV. TURIZMAS
Savivaldybės taryba 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-325 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės programos ,,Turizmo paslaugų plėtra Šiaulių rajone 2006 – 2008 metais“
patvirtinimo“ patvirtino ,,Turizmo paslaugų plėtra Šiaulių rajone 2006 – 2008 metais“ programą.
Šios programos įgyvendinimui buvo skirta 15 000 Lt.
2006 m. Šiaulių rajono savivaldybė kartu su visos Šiaulių apskrities savivaldybėmis
dalyvavo tarptautinėse turizmo, laisvalaikio ir sporto parodose ,,VIVATTUR 2006“, Vilniuje ir
,,Balttour‘2006“, Rygoje. Šiaulių rajono leidiniai buvo pristatyti tarptautinėje turizmo ir verslo
parodoje Port-sur-Saone mieste, Prancūzijoje.
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Parodoje „VIVATTUR 2006“

2006 m. gegužės mėnesį Australijos televizija (Australan Broadcasting Corporation) lankėsi
Šiaulių rajono savivaldybėje. Jie kūrė filmą apie Kryžių kalną. Filmas buvo rodomas per Australijos
nacionalinę televiziją.
Sukurtas bendras informacinis – pažintinis leidinys ,,Saulės kraštas“. Jis yra išleistas kartu
su visomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis. Leidinys buvo pristatytas tarptautinėje žemės ūkio ir
maisto pramonės parodoje ,,Agrobalt 2006“.
Sukurti ir pagaminti informaciniai lankstinukai apie Kryžių kalną.
Šiaulių rajono turizmo ištekliai buvo nufilmuoti ir nufotografuoti iš oro.
Surinkta ir susisteminta filmuota medžiaga reprezentaciniam filmui („Tarp Dubysos ir
Ventos“) apie Šiaulių rajoną. Parengtas, išverstas į anglų kalbą bei įrašytas į garso takelį šio filmo
tekstas.
Paruoštas knygos „Šiaulių rajonas“ naujas leidimas. Pakartotiniai išleistas anksčiau
spausdintas „Šiaulių rajono žemėlapis“ lietuvių ir anglų kalbomis. Straipsniais bei
fotoiliustracijomis prisidėjome prie knygų „Raudėnų kraštas“, „Gruzdžių valsčius“, „Lietuvos
didžioji medžioklė“ (II d.), „Krašto tyrėjai: darbai ir tradicijos“, „Virš Naisių vieversys nepaliauja
plasnoti“ bei kitų leidinių apie Šiaulių rajoną leidimo. Parengtas ir išleistas lankstinukas „Kryžių
kalnas“. Kaupiamas fotonuotraukų ir filmuotos medžiagos archyvas. Rengiamos fotoparodos apie
svarbiausias rajono šventes bei įvykius, pvz. tradicinės šventės Dargaičiuose, Kryžių kalnas.
Sukurti siužetai ir filmai apie bendradarbiavimą su Prancūzijos Port-Sur-Saone miestu,
svečių dalyvavimą verslo parodoje, Šiaulių rajono delegacijos viešnagę Prancūzijoje.

XVI. JAUNIMO REIKALAI
Savivaldybės taryba 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-324 ,,Dėl Šiaulių rajono
savivaldybės ,,Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikis 2006 – 2008 metais“ programos patvirtinimo“
patvirtino ,,Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikis 2006 -2008 metais“ programą. Šios programos
įgyvendinimui 2006 m. buvo skirta 35 000 Lt, iš kurių 30 000 Lt – Šiaulių rajono jaunimo
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organizacijų projektinei veiklai finansuoti. 2006 m. buvo gauta 20 paraiškų jaunimo veiklos
finansavimo bendrajam konkursui už 58 528,50 Lt, iš jų finansuota 13 paraiškų už 30 000 Lt.
2006 m. gruodžio 3 – 4 d. vyko seminaras, skirtas Šiaulių rajono jaunimui ,,Regioninė
jaunimo organizacijų taryba“. Šiam renginiui lėšos (4 650 Lt- keturi tūkstančiai šeši šimtai
penkiasdešimt litų) buvo skirtos iš programos ,,Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikis 2006 -2008
metais“.
XVII. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS
Savivaldybės taryba yra įsteigusi šias biudžetines įstaigas: Kultūros centrą, Viešąją
biblioteką, Švietimo centrą, Socialinių paslaugų centrą, Švietimo paslaugų centrą, ir Etninės
kultūros ir tradicinių amatų centrą.
Kultūros centras
2006 m. rajono kultūros įstaigos suorganizavo 1647 renginius. 250 renginių vyko rajono
Kultūros centre ir 1397 renginiai – filialuose.
Savivaldybės iniciatyva vykdomi kapitaliniai remontai Meškuičių kultūros centre, pakeista
Bazilionų kultūros centro stogo danga, Šakynos kultūros centro langai.
Ūkiniams darbams atlikti išleista 50100 litų. Kultūros centre iš pagrindų pakeisti sanitariniai
mazgai kultūrinių renginių lankytojams ir administracinėje pusėje, atlikti einamieji kabinetų
remonto darbai Bazilionų kultūros centre pakeistos paradinės durys, naujai perdažytos Šakynos ir
Naisių kultūros centrų grindys, atliktas Drąsučių filialo salės grindų remontas, įstiklinti langai
Raudėnų ir Micaičių kultūros centruose. Gilaičių kultūros centre atliktas einamasis remontas.
Iš biudžetinių lėšų įsigyta įgarsinimo aparatūra už 80000 litų.
Už teikiamas paslaugas rajono kultūros įstaigose, surinka 50900 litų. Iš jų įsigyta 8
kompiuteriai su spausdintuvais, kurie paskirti Kairių, Bazilionų, Šakynos, Gruzdžių, Ginkūnų,
Meškuičių, Verbūnų ir Bridų filialams (34000 Lt), įsigytas klavišinis instrumentas „Casio“ (2500
Lt), kultūros centro diskotekai „Šėlsmas“ reikalinga aparatūra (3000 Lt.), mušamųjų komplektas
(1250 Lt) , mikrofonai, stovai, CD grotuvai, šviesos efektai ir kt.
Pirkta mažesnės komplektacijos įgarsinimo aparatūra Naisių (3103 Lt.) ir Šakynos (4662
Lt.) filialams .
Parengus projektus, iš fondų ir programų gauta 69060 Lt: iš rajono administracijos 8560 Lt.
Įvykdyti 9 projektai.
Iš kitų šaltinių rajono renginiams gauta 13300 Lt.
Viešoji biblioteka
2006 metais pagerėjo kai kurių bibliotekų materialinė bazė. Į erdves, šiltas ir šviesias
patalpas persikėlė Verbūnų, Ringuvėnų ir Šiupylių bibliotekos. Nešildomų bibliotekų rajone nėra. Iš
dalies šildoma yra 12 filialų. Visi jie šildomi elektra.
2006 metais rajono bibliotekose sutelkta 9 504 skaitytojai, iš jų 3 689 vaikai. Kaime skaito
6 995 skaitytojai, o Kuršėnų mieste – 2 471. Skaitytojams išduota 245 603 vnt. spaudinių, iš jų 76
464 vnt. vaikams. Vidutinis skaitomumas rajono bibliotekose 25,8 (2005 m.- 25,7), Kuršėnų miesto
bibliotekoje 20,1 (2005 m. – 19,4), filialuose – 28,1 (2005 m. – 28).
Skaitytojai per metus rajono bibliotekose apsilankė 80 409 kartus, iš jų 34 270 kartų vaikai.
Rajono bibliotekose ir skaityklose skaitytojams buvo 281 darbo vieta, iš jų 24
kompiuterizuotos. Kompiuterių turime 36, iš jų 12 skirti darbuotojams.
Švietimo centras
Birželio mėnesį atlikta Švietimo centro patalpų rekonstrukcija: įrengta kompiuterių mokymo
klasė (13 kompiuterizuotų darbo vietų), administracinės patalpos ( 3 kabinetai, 4 darbo vietos).
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Švietimo centras, vykdydamas savo tiesioginę veiklą 2006 metais organizavo 158
kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams, 50 – kitoms tikslinėms grupėms (kultūros
darbuotojai, moksleiviai, tėvai, gyventojai, Savivaldybės administracijos darbuotojai). Organizuoti
kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursai. Įgyvendinant savivaldybės strateginį planą
organizuoti 8 kompiuterinio raštingumo kursai savivaldybės gyventojams (apmokyti 106
gyventojai) ir 2 – savivaldybės darbuotojams (apmokyti 74 darbuotojai).
Centro veiklos programai vykdyti 2006 metais skirta 65,400 Lt (darbuotojų atlyginimams) iš
savivaldybės biudžeto. Lėšos visiškai įsisavintos. Pagal specialiąją programą surinkta ir įsisavinta
25,918 Lt.
Centras parengė ir laimėjo 3 projektus, (skirtus prevencijai ir gabių vaikų ugdymui).
Įsisavinta 11.000 Lt. Švietimo ir mokslo ministerija nupirko 4 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
programas. Jų vykdymui skirta 11.000 Lt. Gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Švietimo ir
mokslo ministerija vykdyti profesinio informavimo sistemos įgyvendinimą Šiaulių apskrityje.
Socialinių paslaugų centras
2006 metų Centrui skirti asignavimai sudarė 339200 litų.
Analizuoti bei lyginti 2006 metų asignavimus su 2005 metų išlaidomis nėra tikslinga dėl
2005-07-01 įvykusios įstaigos reorganizacijos.
Nuo 2006-10-01 Centro darbuotojams vidutiniškai 14 proc. didėjo darbo užmokestis ,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimais.
Socialinių paslaugų teikimas 2006 metais Centre buvo organizuojamas vykdant šias veiklas:
- Vertinant ir analizuojant socialinio darbuotojo seniūnijoje nustatytus socialinės pagalbos
poreikius asmeniui (šeimai).
- Planuojant socialines paslaugas asmeniui (šeimai).
- Organizuojant socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą asmeniui (šeimai).
- Vertinant socialinio darbo su asmeniu (šeima) ir pagalbos teikimo jiems veiksmingumą.
Statistikos departamento duomenimis 2006 m. pradžioje rajone gyveno 50880 žmonių. Iš jų
10367 vaikai iki 15 metų (20 %), darbingo amžiaus – 30294 (60 %) ir pensijinio amžiaus – 10219
(20 %) . Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis vaikų su negalia
(iki 18 m.) -274, o iš jų sunkaus neįgalumo - 47. Daugiausia pensijinio amžiaus bei neįgalūs,
gyvenantys vieni, atokiose kaimo vietovėse rajono gyventojai reikalingi valstybės skiriamos
socialinės pagalbos, paslaugų į namus.
Aštrėja socialinės problemos, auga socialinės rizikos šeimų skaičius, daugėja neprižiūrimų
vaikų. Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis rajone yra 175 socialinės rizikos šeimos, kuriose
auga 537 vaikai.
2006 m. lapkričio 16 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas naujas
Specialiosios paskirties transporto paslaugų įkainio nustatymo ir specialiosios paskirties transporto
paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašas. 2006 m. buvo surinkta 101,00 Lt ir įnešta į Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos sąskaitą.
2006 m. lapkričio 16 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo papildyta Šiaulių rajono
savivaldybės socialinių paslaugų programa 2006-2008 metams, skiriant 2006 m. nepanaudotas
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti specialiąsias tikslines dotacijas (iš viso 40
tūkst.):
- Socialiniam neįgaliųjų sveikatinimui – 20 tūkst. Lt;
- Informacinės aplinkos prieinamumui neregiams ir silpnaregiams kūrimui – 10 tūkst. Lt;
- iš Socialinių paslaugų centro socialinėms reikmėms tenkinti skirtų 10 tūkst. Lt.
Švietimo paslaugų centras
Asignavimų planas 2006 metams, įskaitant patikslinimus, buvo 31627592 Lt, iš jų
17427614 Lt - mokinio krepšelio lėšos. Tai sudaro 55,10 % viso asignavimų plano. Iš mokinio
krepšelio lėšų pedagogams buvo mokamas darbo užmokestis (12823762 Lt), įsigyti vadovėliai
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(308628 Lt) bei mokymo priemonės (59500 Lt), kelta kvalifikacija (181020 Lt), sumokėta už
mokinių pažintinę veiklą (20954 Lt).
Ugdymo aplinkai skirtos lėšos nuo bendro asignavimų plano sudarė 44,90 % (14199978 Lt).
Iš jų buvo mokamas darbo užmokestis aptarnaujančiam personalui (7600848Lt), maitinimui
(396540 Lt), šildymui (1331341 Lt), elektros energijai (425551 Lt), ryšiams (114272 Lt), transporto
išlaikymui (173153 Lt), vandentiekiui ir kanalizacijai (128541 Lt) ir kt.
Sporto programoms ir priemonėms asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus, buvo
170000 Lt. Išleista 169119 Lt. Iš jų spaudiniams – 130 Lt, prekėms – 43989 Lt, kitoms išlaidoms –
125000 Lt.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 1450000 Lt socialiai remtinų šeimų
nemokamam moksleivių maitinimui. Papildomai buvo skirta 98900 Lt kalėdinėms dovanėlėms.
Bendrojo lavinimo mokyklose iš viso mokėsi 7403 mokiniai. Nemokamas maitinimas buvo skirtas
2167 mokiniams. Tai sudaro beveik 29.27 % besimokančiųjų. Maitinimo norma pietums 2006
metais buvo 3 litai, pusryčiams- 1.2 Lt. Už metus maitinimo antkainio priskaičiuota 265043 Lt. Iš jų
2185 Lt sumokėta darbo užmokesčio, 255181 Lt sumokėta už elektros energiją, 7000 sumokėta už
šildymą. Taip pat buvo skirta 189700 Lt. mažas pajamas gaunančių šeimų aprūpinimui būtiniausiais
mokinio reikmenimis.
Įvairių programų įgyvendinimui iš viso išleisti 375024 Lt. Nusikalstamumo prevencijos
programoje dalyvavo 12 mokyklų. Šiai programai skirta 10200 Lt. Gamtosaugos programoje
dalyvavo 1 mokykla. Šiai programai skirta 3500 Lt. Sveikatingumo programoje dalyvavo 2
mokyklos, išleista 3422 Lt. Vaikų vasaros poilsio organizavimo programoje dalyvavo 10 mokyklų,
išleista 15500 Lt. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 21800 Lt valstybės paramą gaunantiems
mokiniams bendrojo lavinimo dalykų ir specialiojo ugdymo vadovėlių įsigijimui. 20877 Lt skirta
bibliotekų fondams papildyti. Narkomanijos prevencijos programoje dalyvavo 4 mokyklos. Šiai
programai buvo skirta 4700 Lt. Įvairių kitų programų įgyvendinimui išleista 295025 Lt.
Specialiųjų programų lėšų per 2006 metus buvo surinkta 324345 Lt. Tai yra specialioji
mitybos antkainio programa (265043 Lt), specialioji gyventojų aptarnavimo programa ( 3358 Lt),
specialioji kopijavimo paslaugų programa (5200 Lt), specialioji vaikų ir jaunimo poilsio programa
(950 Lt), neformaliojo muzikinio ugdymo programa (5396 Lt), sporto plėtojimo programa (4997
Lt),specialiojo meninio ugdymo programa (39401 Lt). Pagal mitybos išlaidų padengimo iš tėvų
įnašų programą surinkta 337617 Lt. Iš jų panaudota maisto produktų įsigijimui 292478 Lt, prekių
pirkimui 45139 Lt.
Įsigyta ilgalaikio turto už 393061 Lt.
Švietimo įstaigų avariniams ir kitiems remonto darbams išleista 49065 Lt.
Nupirkta virtuvinės įrangos už 195420 Lt.
Aukštelkės, Ginkūnų, Voveriškių pagrindinėse mokyklose, Daugėlių vidurinės mokyklos
stadiono pastate, Pavenčių vidurinės mokyklos Pakumulšių skyriuje, Kurtuvėnų, Micaičių pradinėse
mokyklose įrengta apsauginė-gaisrinė signalizacija. Atlikti Ginkūnų pagrindinės mokyklos
avariniai vandentiekio sistemos darbai.
Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
Biudžetinė kultūros įstaiga - Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų
centras įsteigtas 2006 m. rugpjūčio 17 d. (Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-220).
Ši įstaiga sudaro sąlygas išsaugoti ir atgaivinti krašto tradicijas, papročius, tradicinius
amatus. Jų pagrindu organizuoja edukacines programas, išsaugančias tautos sukurtas vertybes,
gyvąsias tradicijas, tradicinius amatus, įtraukdama įvairaus amžiaus rajono gyventojus.
Taryba nustatė didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių
darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių Etninės kultūros ir tradicinių amatų
centre – 7, įsteigė direktoriaus pareigybę.
Aktyviai darbuojasi Šiaulių rajono tautodailininkai, kurių gretose net 75 nariai. Surengta
rajono tautodailininkų paroda Kuršėnuose bei apskrities metinė paroda Šiauliuose, 7 autorinės
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parodos. Veikia pastovi tautodailės darbų ekspozicija etninės kultūros ir tradicinių amatų centre.
Geriausia 2006 m. Metų tautodailininke išrinkta keramikė Regina Mataitienė.
***
Kaip sugebėjome dirbti, tokie mūsų darbo rezultatai. Esu dėkingas Savivaldybės tarybos
nariams ir Savivaldybės administracijos darbuotojams, Savivaldybės institucijoms, įmonėms,
organizacijoms, bendruomenėms bei visiems Šiaulių rajono gyventojams, net tik jų sutelkto ir
bendro darbo dėka pasiekta džiuginančių rezultatų. Žinoma, lieka ir daug kasdien spendžiamų
problemų.
Atsiprašau, jei praeitais metais būta ir nesusikalbėjimų ar nesutarimų. Pradėtus darbus tęs
rajono žmonių naujai išrinkta Savivaldybės taryba ir Savivaldybės meras. Ir tik kasdien dirbant
visiems kartu, spendžiant rajono problemas bus galima pasiekti norimų rezultatų, nes tik nuo mūsų
priklauso Šiaulių rajono savivaldybės ateitis.
Baigiantis šios Savivaldybės tarybos kadencijos įgaliojimams, noriu kiekvienam Jūsų
palinkėti širdies šilumos, dvasios ramybės, prasmingų ir darbingų metų.

Savivaldybės meras

Raimundas Jakutis

