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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
2017–2023 METAMS RENGIMO DALYVIAI
Šiaulių rajono strateginio plano priežiūros komisija
Komisijos pirmininkas:
Antanas Bezaras

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Komisijos sekretorė:
Kristina Smirnovienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė

Komisijos nariai:
Audronė Birutienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros
skyriaus vedėja

Algimantas Gaubas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto narys

Arūnas Grubliauskis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto pirmininkas

Gipoldas Karklelis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Algis Mačiulis

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Martynas Rusteika

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas

Simona Striogienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus vedėja

Ingrida Venciuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams projekto rengimo
darbo grupės
Verslo, ekonomikos, žemės ūkio, turizmo, kultūros paveldo, miesto ir kaimo plėtros sričių
darbo grupė:
Pirmininkas:
Antanas Bezaras

Šiaulių rajono savivaldybės meras

Pirmininko pavaduotoja:
Simona Striogienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vedėja

Nariai:
Arūnas Grubliauskis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto pirmininkas

Alfredas Jonuška

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
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tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto pirmininko pavaduotojas
Česlovas Greičius

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininkas

Darius Krištaponis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys

Laisvūnas Neimanas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto narys, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

Žydrūnas Grinius

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto narys

Rymantas Norkus

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto narys

Darius Ramančionis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Kaimo reikalų ir ekologijos komiteto pirmininko pavaduotojas

Rita Balčiuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja

Emilija Rimeikienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja

Asta Šukienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

Audronė Birutienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vedėja

Kristina Smirnovienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Steponavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros
paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja

Vytautas Kirkutis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausiasis
specialistas

Laura Teišerskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Vytautas Slabys

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos seniūnas

Artūras Šulčius

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kairių seniūnijos seniūnas

Jolanda Rudavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijos seniūnė

Artūras Žilinskas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos seniūnas

Vilija Kvasienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ginkūnų seniūnijos seniūnė

Edita Mileikienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios
seniūnijos seniūnė

Jolanta Baškienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos
seniūnė

Jonas Obrikas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šiaulių kaimiškosios
seniūnijos seniūnas

Nijolė Bagdonavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Gruzdžių seniūnijos seniūnė
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Vytautas Gedmontas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos
seniūnas

Antanas Venckus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Raudėnų seniūnijos
seniūnas

Kristina Duseikaitė

viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro
direktorė, asociacijos „Kuršėnų miesto VVG“ vadovė

Raimundas Juknevičius

Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas

Rimvydas Tamulaitis

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos direktorius

Povilas Zaveckas

asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ pirmininkas

Rita Žukauskienė

asociacijos „Naisių bendruomenė“ pirmininkė

Violeta Budreckienė

asociacijos Aukštelkės kaimo bendruomenės „Aukštarūžė“ pirmininkė

Romaldas Adeikis

Šiaulių rajono verslininkų asociacijos tarybos narys

Švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio, socialinės apsaugos, sveikatos, jaunimo ir
nevyriausybinių organizacijų sričių darbo grupė:
Pirmininkas:
Algis Mačiulis

Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Pirmininko pavaduotoja:
Judita Šertvytienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vedėja

Nariai:
Martynas Rusteika

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas

Ramūnas Karbauskis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys

Pranas Andruškevičius

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narys

Roma Albrikienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė

Ingrida Volosova

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų pirmininkė

Aurelija Rapševičienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja

Rolandas Tamošaitis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys

Raimondas Galkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Tomas Vaitkus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas

Laimutė Marytė Varkalienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjo
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pavaduotoja
Irena Simanauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja

Silva Timinskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Aldona Laukienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėja

Jolanta Šiuparienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vedėjo pavaduotoja

Irena Brokienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Simona Dambrauskienė

Šiaulių rajono
koordinatorė

Kristina Steponavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros
paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja

Inga Rimgailienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji sanitarijos
inspektorė

Gintarė Bakanienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šiaulių kaimiškosios
seniūnijos specialistė socialiniam darbui

Loreta Matolienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ginkūnų seniūnijos seniūno
pavaduotoja

Alma Macijauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kairių seniūnijos seniūno
pavaduotoja

Jurgita Jakubėnaitė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijos specialistė
socialiniam darbui

Lina Maižiuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos
socialinė darbuotoja

Gražina Slavikienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Gruzdžių seniūnijos seniūno
pavaduotoja

Violeta Laurinavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos specialistė
socialiniam darbui

Loreta Ščipokienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos
specialistė socialiniam darbui

Rasa Vaitkienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios
seniūnijos specialistė socialiniam darbui

Vidmantas Lubys

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Raudėnų seniūnijos seniūno
pavaduotojas

Liongina Kirtiklienė

Šiaulių rajono savivaldybės
specialistė socialiniam darbui

Kristina Pinskienė

Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro vadovė

Juozas Vasiliauskas

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius, Šiaulių rajono švietimo
įstaigų direktorių asociacijos pirmininkas

savivaldybės
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Jovita Lubienė

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė

Ingrida Klupšaitė

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Rasa Sabaliauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė

Vaida Markauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė

Birutė Poškienė

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro
direktorė

Daiva Diktanienė

Šiaulių r. švietimo centro direktorė

Edvinas Pečiukėnas

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

Aloyzas Rapševičius

viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorius

Arvydas Krilius

viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės direktorius

Virginija Norvaišienė

viešosios įstaigos „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“
direktorė

Kristina Smirnovienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Transporto, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, energetinio ūkio infrastruktūros, aplinkos
apsaugos ir kito savivaldybės valdomo turto sričių darbo grupė:
Pirmininkas:
Gipoldas Karklelis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius

Pirmininko pavaduotojas:
Alfredas Budrys

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
vedėja

Nariai:
Algimantas Gaubas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Biudžeto, finansų ir valdymo komiteto narys

Regina Rupšienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto pirmininkė, Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto narė

Vaclovas Motiejūnas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto narys, Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto narys

Artūras Dunauskas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto pirmininko pavaduotojas

Algirdas Jonas Vertelis

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto narys

Judita Šakočiuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto narė

Alvydas Žirgulis

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
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vedėjo pavaduotojas
Vytautas Breikštas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis inžinierius

Tatjana Plukienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus
vedėja

Jolanta Ignotienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Vytautas Slabys

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bubių seniūnijos seniūnas

Artūras Šulčius

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kairių seniūnijos seniūnas

Jolanda Rudavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kužių seniūnijos seniūnė

Artūras Žilinskas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šakynos seniūnijos seniūnas

Vilija Kvasienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ginkūnų seniūnijos seniūnė

Edita Mileikienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų kaimiškosios
seniūnijos seniūnė

Jolanta Baškienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos
seniūnė

Jonas Obrikas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Šiaulių kaimiškosios
seniūnijos seniūnas

Nijolė Bagdonavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Gruzdžių seniūnijos seniūnė

Vytautas Gedmontas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kuršėnų miesto seniūnijos
seniūnas

Antanas Venckus

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Raudėnų seniūnijos
seniūnas

Vytautas Budrys

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis direktorius

Algimantas Jonas Glodenis

UAB „Kuršėnų vandenys“ direktorius

Vidmantas Šulčius

UAB Kuršėnų autobusų parkas direktorius

Karolina Kiesienė

viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Viešųjų ryšių
specialistė

Povilas Zaveckas

asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ pirmininkas

Kristina Duseikaitė

viešosios įstaigos Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro
direktorė, asociacijos „Kuršėnų miesto VVG“ vadovė

Kristina Smirnovienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

Viešojo valdymo ir žmogiškųjų išteklių tobulinimo, teritorijų planavimo, informacinių
technologijų, viešojo saugumo ir kitų sričių darbo grupė:
Pirmininkė:
Ingrida Venciuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Pirmininko pavaduotoja:
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Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo
administravimo skyriaus vedėja

Nariai:
Vaida Gricienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė

Irena Laurinaitienė

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė, Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė

Irena Brokienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Vaičekauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros
paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vedėja

Jovita Rūkienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė

Rita Kirtiklytė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus
vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja)

Jonas Kiriliauskas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas
darbo ir civilinei saugai, mobilizacijai

Ersida Medžiūnienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus
vedėja

Diana Greičė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo
administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Audrius Dešrius

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų
skyriaus vedėjas

Stanislava Bartkuvienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų
skyriaus vyriausioji specialistė

Inga Butkienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Archyvo vedėja

Valerija Mikalauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Birutė Babrauskienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja

Gedas Bičiušas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ūkio ir transporto skyriaus
vedėjas

Valentas Plukas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjo pavaduotojas

Nerijus Adomavičius

Šiaulių apskrities
pavaduotojas

Ričardas Šiumberevičius

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir
rajono policijos komisariato viršininkas

Kristina Smirnovienė

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
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I. BENDROJI INFORMACIJA
Šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybė vadovaujasi Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu
plėtros planu (toliau – SPP) 2011–2017 metams1. 2014 metais prasidėjo naujas Europos Sąjungos
(toliau – ES) struktūrinės paramos skirstymo laikotarpis. Pasikeitusi Šiaulių rajono, o kartu ir
visos Lietuvos vidinės ir išorinės aplinkos situacija nulėmė poreikį atnaujinti Šiaulių rajono
savivaldybės strateginį plėtros planą. Atsižvelgus į rajono vystymosi tendencijas, valstybinio
lygmens ilgalaikio strateginio planavimo dokumentus bei naują ES struktūrinės paramos
skirstymo laikotarpį, kai kurios Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–
2017 metams numatytos priemonės tapo nebe tokios aktualios, be to, atsirado naujų poreikių bei
galimybių. Atsižvelgdama į tai, Šiaulių rajono savivaldybė inicijavo projektą Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams atnaujinimas, kurio tikslas – atnaujinti
Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2011–2017 metams ir kartu parengti naują SPP
2017–2023 metams.
Pagrindinis šio projekto siekis – užtikrinti darnų Šiaulių rajono plėtros planavimą gerinant
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos valdymą ir tobulinant viešąjį administravimą. Viena iš
esminių priežasčių, lemiančių strateginio plano poreikį, yra efektyvus turimų išteklių arba
planuojamų gauti lėšų panaudojimas.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams yra kompleksinis
teisinis strateginio planavimo dokumentas, kuriuo nustatoma bendroji Šiaulių rajono savivaldybės
plėtros strategija ir priemonės jai įgyvendinti. Šiaulių rajono savivaldybės SPP nustato plėtros
prioritetus, tikslus, priemones šiai strategijai įgyvendinti bei įgyvendinimo etapus ir preliminarius
finansavimo poreikius. Šiaulių rajono savivaldybės SPP yra skirtas Šiaulių rajono savivaldybės
politikams, Šiaulių rajono savivaldybės administracijai (toliau – ŠRSA) ir jai pavaldžioms
įstaigoms bei įmonėms, investuotojams, verslo, kultūros ir kaimo bendruomenėms, kitoms
interesų grupėms, rajono gyventojams ir svečiams.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams rengtas remiantis
patvirtinta Strateginio planavimo metodika 2, Regionų plėtros planų rengimo metodika 3,
Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis 4 ir kitais dokumentais bei teisės aktais.
Rengiant Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams
vadovautasi kryptingumo, orientavimosi į rezultatus, efektyvumo, atvirumo (partnerystės) ir
bendrumo principais.
Ruošiant Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams taikyti
lyginamosios, aprašomosios ir santykinių rodiklių bei loginės priežasčių ir pasekmių analizės bei
ekspertinio vertinimo metodai.
Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos ir išteklių analizei buvo pasirinktas laikotarpis nuo
2011 m. iki 2015 m., o nesant duomenų – laikotarpis nuo 2011 m. iki 2014 m. Analizė vykdyta
lyginant šalies, Šiaulių apskrities ir Šiaulių apskrities savivaldybių (Akmenės, Joniškio, Kelmės,
Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių) duomenis. Analizei taikytas
dokumentinio tyrimo metodas, kuris apima oficialiai pasiekiamus antrinės informacijos šaltinius,
standartizuotas išorines duomenų bazes, antrinę informaciją ir kitą išorinę informaciją apie
analizuojamus sektorius.
1

Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-11
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (nauja redakcija nuo 2010-0901)
3
Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706
4
Patvirtintomis Lietuvos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435
2
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Rengiant Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 metams atliktas ir
Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, įmonių ir organizacijų nuomonių bei nevyriausybinių
organizacijų, visuomeninių ir bendruomeninių organizacijų tyrimas.
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II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS
PLANO 2011–2017 METAMS ĮGYVENDINIMO EIGOS IR REZULTATŲ
ANALIZĖ
2.1. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2011–2017
METAMS RENGIMO EIGOS APŽVALGA
Strateginiai planavimo dokumentai pagal Strateginio planavimo metodiką 5, Regionų
plėtros planų rengimo metodiką 6 ir Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas7
savivaldybėse formuojami dviem tipais – strateginės plėtros ir veiklos.
Šiuo metu Šiaulių rajono savivaldybė strateginį planavimą vykdo pagal Strateginio
planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą 8. Remiantis juo rengia šie
strateginio planavimo dokumentai: savivaldybės strateginis plėtros planas, savivaldybės atskiros
ūkio šakos (sektoriaus) plėtros programos pagal poreikį, savivaldybės strateginis veiklos planas,
savivaldybės administracijos ir seniūnijų metiniai veiklos planai bei savivaldybės biudžetinių
įstaigų metiniai veiklos planai.
Iki 2015 m. rugsėjo 17 d. Šiaulių rajono savivaldybė vadovavosi Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu9, pagal kurį Šiaulių
rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–2017 metams apibrėžta Šiaulių rajono
vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai, numatytas priemonių planas, priemonių pasiekimo
indikatoriai bei SPP įgyvendinimo eiga (vizijos ir prioritetų rodiklių pasiekiamumas).
Šaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2011–2017 metams10 rengtas
remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, apimančia 2006–2010 m. laikotarpį (arba 2006–
2009 m. laikotarpį). Galima teigti, kad esamo SPP atnaujinimas yra labai aktualus, nes
aplinkos analizėje atsispindės 2011–2015 m. arba 2011–2014 m. laikotarpis, taip pat bus
atsižvelgta į naujausią turimą informaciją (2016 m.).
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–2017 metams įtvirtinta
Šiaulių rajono vizija iki 2017 metų:

Šiaulių rajonas – bendruomeniškas, konkurencingas, atviras investicijoms,
pritraukiantis naujų verslo galimybių, pažangaus žemės ūkio kraštas, pasižymintis
palankia gyvenimui ir poilsiui aplinka.
Minėtame plane numatyti 3 rajono viziją atitinkantys prioritetai:
I prioritetas. Pilietiškos, apsišvietusios, kūrybiškos, sveikai ir saugiai gyvenančios
bendruomenės kūrimas;
II prioritetas. Verslo aplinkos ir verslumo plėtra;
III prioritetas. Subalansuotas rajono infrastruktūros vystymas.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–2017 metams 3 prioritetams
įgyvendinti buvo suformuluoti 9 tikslai, 27 uždaviniai ir 137 priemonės.
5

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (nauja redakcija nuo 2010-0901)
6
Patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706
7
Patvirtintomis Lietuvos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435
8
Patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-229
9
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-12
10
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-11
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Daugiausia priemonių (iš viso 65) buvo numatyta I prioritetui, t. y. pilietiškos,
apsišvietusios, kūrybingos, sveikai ir saugiai gyvenančios bendruomenės kūrimui įgyvendinti.
Mažiausiai priemonių (iš viso 32) numatyta III prioritetui, t. y. subalansuotam rajono
infrastruktūros vystymui įgyvendinti. 40 priemonių buvo numatyta II prioritetui, t. y. verslo
aplinkos ir verslumo plėtrai įgyvendinti. Atsižvelgiant į tokį priemonių paskirstymą darytina
išvada, kad planuodama 2011–2017 m. priemones Šiaulių rajono savivaldybė didžiausią dėmesį
skyrė žmogiškiesiems ištekliams stiprinti bei socialinei gerovei rajone didinti.
2.1.1. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams tikslų,
uždavinių ir priemonių paskirstymas
Prioritetas

I prioritetas. Pilietiškos, apsišvietusios, kūrybiškos,
sveikai ir saugiai gyvenančios bendruomenės kūrimas
II prioritetas. Verslo aplinkos ir verslumo plėtra
III prioritetas. Subalansuotas rajono infrastruktūros
vystymas

Tikslų
skaičius

Uždavinių
skaičius

Priemonių
skaičius

4

11

65

3

8

40

2

8

32

Iš viso:
9
27
137
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017
metams duomenimis
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2011–2017 metams buvo patvirtintas Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T–11, o Šiaulių rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas – 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr.
T–12 (pastarasis neteko galios 2015 m. rugsėjo 17 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
T–229 priėmus Strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašą).
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–2017 metams buvo numatyta rajono
vizija iki 2017 m., 3 prioritetai, 9 tikslai, 27 uždaviniai ir 137 priemonės. Daugiausiai priemonių numatyta
I prioritetui, o mažiausiai – III prioritetui įgyvendinti.

2.2. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO 2011–2017
METAMS ĮGYVENDINIMO EIGA IR REZULTATAI
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams įgyvendinimo
priežiūros tvarkos aprašo sudedamosios dalys:
-

įgyvendinimo tvarkos paskirtis;
įgyvendinimo institucinė struktūra;
įgyvendinimo procesas;
rodiklių sistema (vizijos ir prioritetų rodikliai).

2.2.1. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo institucinės
struktūros, proceso ir rodiklių sistemos vertinimas
Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo institucinę struktūrą
sudarė trys lygmenys: politinis, administracinis ir visuomeninis.
14
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2.2.1.1. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo institucinė
struktūra ir įgyvendinimo procesas
Institucinis lygmuo
Politinis lygmuo
1. Šiaulių rajono savivaldybės taryba
2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
komitetai
3. Strateginio plano priežiūros
komisija (toliau – SPPK).

Administracinis lygmuo
1. Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius
2. Savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir savivaldybės
įstaigų darbuotojai, atsakingi už SPP
dalių įgyvendinimo priežiūrą

Visuomeninis lygmuo
1. Socialiniai ekonominiai partneriai

Pagrindiniai uždaviniai
1. Tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės SPP, metinę įgyvendinimo ataskaitą
ir Šiaulių rajono savivaldybės SPP pakeitimus bei papildymus.
2. Pagal kompetenciją svarsto su Šiaulių rajono savivaldybės SPP
įgyvendinimo priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės tarybai
teikiamų sprendimų projektus.
3. Svarsto metines Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo ataskaitas
ir pasiūlymus dėl Šiaulių rajono savivaldybės SPP pakeitimo ar papildymo,
teikia pasiūlymus dėl SPP įgyvendinimo metinių ataskaitų, SPP
koregavimo ateinantiems metams.
1. Kaupia, apibendrina ir sistemina duomenis, reikalingus metinėms Šiaulių
rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo ataskaitoms ruošti, rengia metines
Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo ataskaitas. Apibendrina ir
sistemina
Savivaldybės
administracijos
padalinių,
Savivaldybės
administracijos teritorinių padalinių, biudžetinių įstaigų bei kitų
visuomeninių įstaigų ar visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl SPP
įgyvendinimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo.
2. Teikia Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui informaciją apie
struktūriniams padaliniams priskirtų vykdyti SPP dalių įgyvendinimą bei
pasiūlymus dėl Šiaulių rajono savivaldybės SPP koregavimo ar papildymo.
1. Dalyvauja pristatant Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo
metines ataskaitas, teikia informaciją apie SPP įgyvendinimą ir pasiūlymus
dėl SPP nuostatų koregavimo ar papildymo.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo
priežiūros tvarkos aprašu.

Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos
apraše buvo numatytas ir kasmetinis SPP įgyvendinimo priežiūros ataskaitų, rodiklių ir pasiūlymų
dėl SPP koregavimo pateikimo veiklų grafikas.
2011–2016 m. laikotarpiu buvo atliktas vienas Šiaulių rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano papildymas11.
Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo priežiūros tvarkos apraše numatyta dviejų
lygių kiekybinių rodiklių sistema, kuria kontroliuojamas SPP įgyvendinimas: vizijos rodikliai
(pirmojo arba aukščiausio lygio) ir prioritetų rodikliai (antrojo arba vidurinio lygio).

2.2.2. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams vizijos rodiklių įgyvendinimo
rezultatai
Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo rodiklių sistemoje
numatyti 9 vizijos pasiekimo rodikliai, kurių informacijos šaltiniai: Lietuvos statistikos
departamentas (toliau – LSD) ir Lietuvos darbo birža (toliau – LDB). Pagal Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą vizijos rodiklius
Šiaulių rajono savivaldybė turėjo stebėti 2014 m. ir 2017 m. bei palyginti juos su 2009 m. arba
2010 m. vizijos rodiklių reikšmėmis. Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo priežiūros
tvarkos apraše prie kiekvieno rodiklio yra pateiktas paaiškinimas, kaip buvo apskaičiuota 2009 m.
arba 2010 m. vizijos rodiklio reikšmė.
Lietuvos statistikos departamentas daugumą duomenų už 2014 metus teikia tik 2015 m.
pabaigoje arba 2016 m. pradžioje, todėl vizijos rodiklių įgyvendinimas už 2014 m. buvo stebimas
rengiant 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės SPP įgyvendinimo ataskaitą.
11

Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 10 birželio 27 d. sprendimu Nr. T-159

15

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Vizijos rodiklių analizei naudotas žymėjimas:
Rodiklio tendencijos teigiamos (atsižvelgiant į bendrąsias socialines ekonomines normas)
Rodiklio tendencijos neigiamos (atsižvelgiant į bendrąsias socialines ekonomines normas)

/
/

Toliau pateikiama lentelė su Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–
2017 metams išskirtų vizijos rodiklių reikšmių įvertinimu 2014 m. 12 (kai 2009 m. arba 2010 m.
rodiklis – bazinė reikšmė) ir palyginimu su planuotu 2014 m. vizijos rodikliu.
2.2.2.1. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams vizijos rodiklių vertinimas
2014 m.
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodiklio pavadinimas
Tiesioginių užsienio
investicijų (toliau – TUI),
tenkančių 1 gyventojui,
santykis su šalies
vidurkiu, proc.
Materialinių investicijų
(toliau – MI), tenkančių
1 gyventojui, santykis su
šalies vidurkiu, proc.
Verslumo lygis –
veikiančių ūkio subjektų
skaičius, tenkantis 1000
gyventojų
Bendras vidutinis
mėnesinis darbo
užmokestis (bruto)
(EUR) ir santykis su
šalies vidurkiu, proc.
Bedarbių procentas nuo
darbingo amžiaus
gyventojų, proc.

Rodiklio dinamika
(lyginant 2014 m. su
2009 / 2010 m.)

Būklė
2009 /
2010 m.

4,67

55,37

Prognozė
2014 m.

8

60

Faktas
2014 m.

7,20

50,79

Informacijos
šaltinis

LSD

LSD

15,4

17

19,92

LSD

74,8

77

73,72

LSD

13,6

12

9,3

LSD, LDB

–3

–2,8

–4,88

LSD

6.

1000 gyventojų tenka
natūralios kaitos

7.

100000 gyventojų tenka
užregistruotų
nusikalstamų veikų

1 495

1 200

1 920

LSD

8.

Pagaminta žemės ūkio
produkcija 1 gyventojui,
tūkst. EUR

1,08

1,59

2,13

LSD

9.

Turistų skaičius
(apsilankiusių turizmo
informacijos centruose
(TIC)), tūkst. per metus

113

120

123,28

LSD

2014 m. fakto apskaičiavimo paaiškinimas
2014 m. TUI, tenkančios 1 šalies gyventojui,
siekė 4 404 EUR, 1 Šiaulių rajono
savivaldybės (ŠRS) gyventojui – 317 EUR,
tai sudarė 7,20 proc. šalies rodiklio.
2014 m. MI, tenkančios 1 šalies gyventojui,
siekė 1 908 EUR, 1 ŠRS gyventojui – 969
EUR, tai sudarė 50,79 proc. šalies rodiklio.
2014 m. pabaigoje ŠRS veikė 832 ūkio
subjektai, ir tai sudarė 19,92 veikiančių ūkio
subjektų 1000 gyventojų (ŠRS gyventojų
skaičius 2014 m. pabaigoje – 41 767)
2014 m. bendras vidutinis darbo užmokestis
šalyje siekė 677,4 EUR, ŠRS – 499,4 EUR,
tai sudarė 73,72 proc. šalies rodiklio
2014 m. registruotų LDB ŠRS bedarbių
procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų
sudarė 9,3 proc.
2014 m. natūrali gyventojų kaita ŠRS siekė –
204, tai sudarė –4,88 natūralios gyventojų
kaitos 1000 gyventojų (ŠRS gyventojų
skaičius 2014 m. pabaigoje – 41 767)
LSD duomenimis, 2014 m. ŠRS užregistruotų
nusikalstamų veikų, tenkančių 100000
gyventojų buvo 1 920
2014 m. ŠRS buvo pagaminta 89,1 mln. EUR
bendrosios žemės ūkio produkcijos, o 2014
m. pabaigos gyventojų skaičius ŠRS –
41 767; pagaminta produkcija, tenkanti 1
gyventojui ŠRS – 2,13 tūkst. EUR
LSD duomenimis, ŠRS turizmo informavimo
centre apsilankė 123 278 lankytojai per 2014
m.

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo
priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos statistikos departamento ir Lietuvos darbo biržos duomenimis

Parinktų vizijos rodiklių pagrindiniai informaciniai šaltiniai yra Lietuvos statistikos
departamentas (9 rodiklių) ir Lietuvos darbo birža (1 rodiklio). Faktinės 2014 m. rodiklio reikšmės
žymėjimas raudona spalva reiškia, kad rodiklis pablogėjo lyginant su 2009 / 2010 m. situacija,
violetine spalva – kad pagerėjo, bet nepasiekė planuojamo 2014 m. lygio, žalia spalva – kad
pagerėjo ir pasiekė (viršijo) 2014 m. lygį.
Vertinant Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams
įgyvendinimą, pažymėtina, kad teigiamas Šiaulių rajono savivaldybės vystymosi tendencijas rodė
12

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams rengiamas 2016 m., todėl 2017 m. vizijos
rodiklių dar nėra, jie nebus vertinami.
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5 rodikliai iš 9 (56 proc.). Teigiamos tendencijos Šiaulių rajone pastebimos vertinant tiesioginių
užsienio investicijų, tenkančių 1 gyventojui, santykį su šalies rodikliu (fiksuojamas rodiklio
augimas); verslumo lygio rodiklį (fiksuojamas verslumo lygio augimas); nedarbo lygio rodiklį
(fiksuojamas nedarbo lygio mažėjimas); pagamintos žemės ūkio produkcijos 1 gyventojui rodiklį
(fiksuojamas pagamintos žemės ūkio produkcijos augimas) ir turistų skaičiaus, apsilankiusių TIC,
rodiklį (fiksuojamas turistų skaičiaus augimas). Šie rodikliai, išskyrus Šiaulių rajono savivaldybės
TUI 1 gyventojui santykį su šalies rodikliu, viršijo prognozuotą 2014 m. reikšmę (iš viso keturi
rodikliai). Vadinasi, Šiaulių rajono savivaldybėje teigiami pokyčiai pastebimi verslo, žemės ūkio
ir turizmo srityse.
Iš viso 4 iš 9 rodiklių rodė neigiamas Šiaulių rajono savivaldybės plėtros tendencijas (4,4
proc.), tai reiškia, kad jie blogėjo lyginant su 2009 m. arba 2010 m. situacija (MI tenkančių 1
gyventojui santykis su šalies rodikliu, bendro vidutinio darbo užmokesčio santykis su šalies
rodikliu, 1000 gyventojų tenkanti natūrali gyventojų kaita bei užregistruotos nusikalstamos
veiklos 100000 gyventojų). Vadinasi, Šiaulių rajone blogėja gyvenimo kokybė (mažėja gyventojų
skaičius, didėja neigiama natūrali gyventojų kaita, auga nusikaltimų skaičius, mažėja atlyginimai).

2.2.3. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams prioritetų rodiklių ir priemonių
plano rodiklių įgyvendinimo rezultatai
Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo rodiklių sistemoje
numatyti 48 prioritetų pasiekimo rodikliai, kurie nurodo įgyvendinimo poveikį trims Šiaulių
rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011–2017 metams prioritetams.
Pagrindiniai prioritetų rodiklių informacijos šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas,
Lietuvos sveikatos informacijos centras, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, Šiaulių turizmo ir verslo informacijos centras, Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos struktūriniai skyriai (padaliniai), Šiaulių rajono savivaldybės
biudžetinės įstaigos, įmonės ir organizacijos.
Rodiklių reikšmių siekiamybės nebuvo iš anksto nustatytos rengiant Šiaulių rajono
savivaldybės SPP 2011–2017 metams, todėl vertinant prioritetų rodiklių rezultatus Šiaulių rajono
savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimo ataskaitoje yra pateiktos tik jų reikšmės
2010–2015 m. laikotarpiu.
Įvertinus prioritetų rodiklių reikšmes, nustatyta, kad iš I prioritetą vertinančių rodiklių (jų
yra 28) gerėjimo tendencijas turėjo 57 proc., blogėjimo tendencijas – 36 proc. ir 7 proc. rodiklių
reikšmių nekito. Iš II prioritetą vertinančių rodiklių, kurių fiksuojama 11, gerėjimo tendencijas
turėjo 64 proc., blogėjimo tendencijas – 36 proc. Iš III prioritetą vertinančių rodiklių, kurių yra 9,
gerėjimo tendencijas turėjo 78 proc., blogėjimo tendencijas – 22 proc. Kaip matome, geriausios
tendencijos Šiaulių rajone pastebimos gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos gerinimo bei žemės
ūkio plėtros srityse, o blogiausios – užtikrinant socialinę integraciją ir saugumą rajone bei siekiant
gerinti ekonominės veiklos sąlygas rajone.
Iš viso 30 iš 48 prioritetų rodiklių (arba 63 proc.) turėjo gerėjimo tendencijas, 16 iš 48
rodiklių (arba 33 proc.) – blogėjimo tendencijas, o 2 iš 48 rodiklių arba 4 proc. rodiklių reikšmės
nekito.
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2.2.3.1. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams prioritetų rodiklių
reikšmių įvertinimas 2014 m. arba 2015 m., lyginant su pradine situacija (2010 m. arba 2011
m.)
Prioriteto
pavadinimas

Tikslo pavadinimas

Rodiklių
skaičius

Iš jų rodiklių
reikšmės
tendencija
gerėjanti

Iš jų rodiklių
reikšmės
tendencija
blogėjanti

12

7

3

Iš jų
rodiklių
reikšmės
tendencija
nekintanti
2

5

3

2

0

8

4

4

0

3

2

1

0

1.1. tikslas. Plėtoti rajone visiems
prieinamą ir efektyviai veikiančią
modernią švietimo sistemą
1.2. tikslas. Didinti Šiaulių rajono
gyventojų visuomeninį ir kultūrinį
potencialą
1.3. tikslas. Užtikrinti socialinę
integraciją ir saugumą rajone
1.4.
tikslas.
Gerinti rajono
bendruomenės sveikatą ir skatinti
kūno kultūros ir sporto vystymąsi
IŠ VISO I PRIORITETAS:
proc.
2.1. tikslas. Gerinti ekonominės
II
veiklos sąlygas rajone
PRIORIETAS.
2.2. tikslas. Sudaryti palankias
Verslo aplinkos
sąlygas žemės ūkio plėtrai
ir verslumo
2.3. tikslas. Didinti rajono turizmo
plėtra
potencialą
IŠ VISO II PRIORITETAS:
proc.
3.1. tikslas. Gyvenamosios ir
III
PRIORIETAS. rekreacinės aplinkos gerinimas
Subalansuotas
3.2.
tikslas.
Viešosios
rajono
infrastruktūros ir plėtra
infrastruktūros
vystymas
IŠ VISO I PRIORITETAS:
proc.
IŠ VISO:
proc.
I
PRIORIETAS.
Pilietiškos,
apsišvietusios,
kūrybiškos,
sveikai ir
saugiai
gyvenančios
bendruomenės
kūrimas

28

16
100

10
57

2
36

7

6

3

3

0

3

3

0

0

2

1

1

0

11

7
100

4
64

0
36

0

3

3

0

0

6

4

2

0

9

7
100

48

2
78

30
100

0
22

16
63

0
2

33

4

Šaltinis: sudaryta autorių

Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams numatytos iš viso 137 priemonės.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių atstovų teigimu, iš jų 116
priemonių yra įgyvendinta arba vykdoma, o 21 priemonė neįgyvendinta arba nevykdoma. Tad
galima teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams iki 2016 m. vidurio
įgyvendintas 85 proc. Daugiausiai įgyvendinta ir (arba) vykdoma III prioriteto priemonių (88
proc.), o mažiausiai – II prioriteto priemonių (80 proc.)
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos apraše buvo
aiškiai išskirtos procedūros, atsakingi asmenys / institucijos bei duomenų pateikimo / tvirtinimo grafikas.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo rezultatai fiksuoti metinėse
įgyvendinimo ataskaitose, tvirtintose Šiaulių rajono savivaldybės tarybos.
Šiaulių rajono savivaldybės SPP 2011–2017 metams įgyvendinimas kontroliuojamas vertinant
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vizijos rodiklius ir prioritetų rodiklius. Vizijos rodikliams yra nurodytos siektinos reikšmės.
Įvertinus vizijos rodiklių pasiekiamumą 2014 m., nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybėje
teigiami pokyčiai yra pastebimi verslo, žemės ūkio ir turizmo srityse, o neigiami – gyvenimo kokybės
srityje.
Įvertinus prioritetų rodiklių pasiekiamumą, nustatyta, kad absoliutūs teigiami pokyčiai vyksta
žemės ūkio plėtros bei gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos gerinimo srityse, o daugiau neigiami nei
teigiami – socialinės integracijos, rajono saugumo bei ekonominės veiklos gerinimo srityse.
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III. APLINKOS ANALIZĖ
3.1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ
Šiaulių rajonas yra išsidėstęs Lietuvos šiaurės vakarų dalyje – Rytų Europos lygumos
pakraštyje, Lietuvos vidurio žemumoje. Šiaulių rajono savivaldybės teritorija žiedu juosia Šiaulių
regiono centrą – Šiaulių miestą. Šiaulių rajonas ribojasi su kitais 6 administraciniais vienetais: iš
šiaurės vakarų su Akmenės, iš šiaurės rytų – Joniškio, iš vakarų – Telšių, iš pietvakarių – Kelmės,
iš pietryčių – Radviliškio, iš rytų – Pakruojo rajonais.
Šiaulių rajonas išsidėstęs patogioje susisiekimo bei gerai išvystyto kelių ir geležinkelių
tinklo zonoje. Iki Lietuvos sostinės Vilniaus yra 220 km, iki Latvijos sostinės Rygos – 130 km, iki
Klaipėdos jūrų uosto – 160 km. Per Šiaulių rajono teritoriją šiaurės–pietų kryptimi eina
magistralinis Hanzos kelias (A–12) – tarptautinis transporto koridorius iš Sankt Peterburgo į
Berlyną. Magistraliniai keliai veda į Klaipėdą, Vilnių, Mažeikius. Geležinkelio linijos praeina
Vilniaus, Klaipėdos, Rygos, Liepojos, Daugpilio kryptimis. Prie Šiaulių miesto yra įsikūręs didelis
karinis–civilinis Zoknių oro uostas.
Šiaulių rajono savivaldybės plotas – 1 807 km2, ir jie sudaro 2,77 proc. Lietuvos teritorijos.
Rajono teritorija yra suskirstyta į 11 seniūnijų: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų
kaimiškąją, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškąją.

3.1.1. pav. Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijos
Šaltinis: www.wikiepdia.org

Gyventojų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje siekė 41,5 tūkst.
gyventojų. Vakarinėje rajono dalyje gyvena pietų žemaičiai varniškiai, o didžiojoje dalyje –
vakarų aukštaičiai šiauliškiai. Vienintelis Šiaulių rajono miestas – Kuršėnai, kuriuose gyvena 11,2
tūkst. gyventojų (2016 m. pradžios duomenys). Nuo Šiaulių Kuršėnų miestas yra nutolęs per 25
km. Kuršėnų miestas išsidėstęs abipus Ventos upės, prie Šiaulių–Palangos plento ir prie svarbios
geležinkelio atšakos, vedančios į Vilnių, Klaipėdą ir Mažeikius. Miesto plotas – 1 192 ha. Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje yra įsikūrę 7 miesteliai (Bazilionai, Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai,
Kužiai, Meškuičiai ir Šakyna) ir 579 kaimai (iš kurių stambesni yra šie: Aukštelkė, Bridai, Bubiai,
Drąsučiai, Ginkūnai, Naisiai, Raudėnai, Verbūnai, Varputėnai).
Šiaulių rajone susikerta 3 fizinių geografinių rajonų ribos – Rytų Žemaitijos plynaukštės
Žemaičių aukštumos šlaito, Ventos vidurupio žemumos bei Mūšos ir Nemunėlio žemumos ribos.
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Nors Šiaulių rajone vyrauja žemumos, fiziniu geografiniu požiūriu Šiaulių rajonas yra gana
įvairus, jo reljefas – nuo kalvoto iki banguotų lygumų. Aukščiausia rajono vieta yra netoli Bubių
esantis Girnikų kalnas, kuris siekia 183,4 m, žemiausia – Šakynos žemuma, esanti 82 m virš jūros
lygio.
Šiaulių rajonu teka upė Venta (41,7 km), Dubysa (17,2 km). Gana tankus upių ir upeliukų,
dažniausiai įtekančių į Ventą ir Dubysą, tinklas. Natūraliomis ir melioratorių tiesintomis vagomis
per Šiaulių rajoną teka 35 upės, kurių bendras ilgis – 474,4 km. Rajone tyvuliuoja 27 natūralūs
ežerai, yra dirbtinai patvenktų ežerų (Talšos, Geluvos, Ginkūnų), 51 dirbtinis tvenkinys, veikia
karpius auginantis žuvininkystės ūkis. Daugelio ežerų ir tvenkinių pakrantės yra mėgstamos
poilsiautojų. Didžiausias vandens telkinys – Rėkyvos ežeras (kurio dalis yra Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje, kita dalis – Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje). Kiti ežerai –
Gudelių, Paežerių, Kairių, Bijotės – yra mažesni. Šiaulių rajono miškingumas siekia 31,8 proc.
(didžiausi yra Gruzdžių, Gubernijos, Gulbinų, Rėkyvos miškai). Šiaulių rajonas turtingas
medžioklės ūkiui tinkamais miškais.
Į Šiaulių rajono savivaldybės teritoriją įeina dalis Kurtuvėnų regioninio parko, kurio
kraštovaizdis vertingas moksliniu, rekreaciniu ir pažintiniu požiūriu. Čia vystomas kaimo ir
ekologinis turizmas, yra įsikūręs įvairias paslaugas teikiantis žirgynas, veikia jojimo mokykla.
Šiaulių rajono teritorijoje vyraujančios žemumos yra tinkamos žemdirbystei, todėl čia
gausu žemės ūkio bei jo produktų perdirbimo įmonių. Yra ir laisvų žemės plotų, kuriuose įrengtos
netoliese esančios komunikacijos (dujotiekis, elektros bei vandentiekio magistraliniai tinklai),
tinkamų verslo plėtrai. Šiaulių rajone bei Šiaulių mieste sukurtas verslui reikalingų įstaigų tinklas
(bankai, draudimo kompanijos, interneto paslaugų bei vertimų biurai, darbo biržos padaliniai).
Apibendrinimas
Šiaulių rajonas yra išsidėstęs Lietuvos šiaurės vakarų dalyje. Šiaulių rajono savivaldybės plotas –
1 807 km2, teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų.
Šiaulių rajono savivaldybėje yra įsikūręs vienas miestas (Kuršėnai), 7 miesteliai (Bazilionai,
Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai, Kužiai, Meškuičiai ir Šakyna) ir 579 kaimai.
Šiaulių rajone susikerta 3 fizinių geografinių rajonų ribos – Rytų Žemaitijos plynaukštės Žemaičių
aukštumos šlaito, Ventos vidurupio žemumos bei Mūšos ir Nemunėlio žemumos ribos. Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijai priklauso dalis Kurtuvėnų regioninio parko, kurio kraštovaizdis vertingas
moksliniu, rekreaciniu ir pažintiniu požiūriu.
Šiaulių rajono teritorijoje vyraujančios žemumos yra tinkamos žemdirbystei, todėl čia gausu žemės
ūkio bei jo produktų perdirbimo įmonių, yra ir laisvų žemės plotų, tinkamų verslo plėtrai.
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3.2. DEMOGRAFINĖ APLINKA
3.2.1. Demografinė situacija
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje
gyveno 41 521 gyventojas (15,0 proc. Šiaulių apskrities ir 1,4 proc. šalies gyventojų). Lyginant
2011 m. ir 2015 m. duomenis, Šiaulių rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 4,3
proc., kai šalyje gyventojų skaičiaus mažėjimas siekė 3,8 proc., o Šiaulių apskrityje – 6,6 proc.
Taigi, nagrinėjamu periodu Šiaulių rajono savivaldybėje neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis
buvo didesnis negu šalyje, bet mažiausias apskrityje. Šiaulių apskrityje analizuojamu laikotarpiu
labiausiai mažėjo Kelmės rajono savivaldybės (–9,7 proc.), Pakruojo rajono savivaldybės (–9,6
proc.) ir Joniškio rajono savivaldybės (–9,5 proc.) gyventojų skaičius.
3.2.1.1. lentelė. Gyventojų skaičius 2011–2015 m.
Metai/
Administracinė
teritorija
2011 m.
2015 m.
Pokytis proc.

Lietuvos
Respublika

Šiaulių
apskr.

Šiaulių
m. sav.

Šiaulių
r. sav.

Akmenės
r. sav.

Joniškio
r. sav.

Kelmės
r. sav.

Pakruojo
r. sav.

Radviliškio
r. sav.

3 003 641
2 888 558
–3,8

295 824
276 329
–6,6

107 689
102 981
–4,4

43 374
41 521
–4,3

22 796
20 824
–8,7

25 584
23 147
–9,5

31 722
28 647
–9,7

23 170
20 956
–9,6

41 489
38 253
–7,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybėje yra įsikūręs vienas miestas – Kuršėnai, kuriame 2015 m.
gyveno 11 230 gyventojų ir šis skaičius sudarė 27,0 proc. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų.
Per penkerius metus Kuršėnų mieste gyventojų skaičius sumažėjo nuo 11 691 gyventojo iki 11230
gyventojų arba 3,9 proc. Mieste ir kaime gyvenančių gyventojų santykis Šiaulių rajono
savivaldybėje 2015 m. siekė 27,0 proc. ir 73,0 proc., kai šalyje šis santykis buvo 67,3 proc. ir 32,7
proc., o Šiaulių apskrityje – 62,9 proc. ir 37,1 proc., todėl Šiaulių rajono savivaldybę galima
vadinti kaimiškąja savivaldybe.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyventojų tankis (gyventojų skaičius 1–
ame km2) Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. siekė 23,1 (Šiaulių apskrities tankis – 33,0,
Lietuvos – 44,7) gyventojo.
3.2.1.2. lentelė. Gyventojai pagal amžiaus grupes 2015 m.
Gyventojai
Administracinė
teritorija
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.

Iš viso pagal
amžių

0–15 metų
amžiaus

Darbingo
amžiaus

Pensinio
amžiaus

Darbingo amžiaus
gyventojai
(proc.)

2 888 558
276 329
102 981
41 521
20 824
23 147
28 647
20 956
38 253

453 504
41 910
15 996
6 167
3 052
3 409
4 042
3 172
6 072

1 790 344
168 934
63 998
25 804
12 281
14 014
17 060
12 660
23 117

644 710
65 485
22 987
9 550
5 491
5 724
7 545
5 124
9 064

62,0
61,1
62,1
62,1
59,0
60,5
59,6
60,4
60,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje
gyveno 6 167 0–15 metų amžiaus gyventojai. Jie sudarė 14,9 proc. visų savivaldybės gyventojų
(prieš penkerius metus 2011 m. Šiaulių rajono savivaldybės 0–15 metų amžiaus gyventojai sudarė
16,3 proc., taigi, 0–15 metų amžiaus gyventojų dalis Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo 1,4
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procentinio punkto). 2015 m. šalyje ir Šiaulių apskrityje šios amžiaus grupės gyventojai sudarė
didesnę dalį (atitinkamai 15,7 ir 15,2 proc.).
Darbingo amžiaus gyventojai 2015 m. sudarė 62,1 proc. (25 804 gyventojai) visų Šiaulių
rajono savivaldybės gyventojų. Lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis, darbingo amžiaus
gyventojų dalis, skaičiuojama nuo visų Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, išaugo 1,3
procentiniais punktais, o bendras darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 2,2 proc. 2015 m.
darbingo amžiaus gyventojų skaičius procentais savivaldybėje buvo didžiausias, lyginant su
kitomis Šiaulių apskrities rajono savivaldybėmis, ir toks pat, kaip ir Šiaulių miesto (apskrities
vidurkis 61,1 proc.), taip pat didesnis nei šalies rodiklis (62,0 proc.).
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno 9 550 pensinio amžiaus gyventojų (jų dalis
bendrame gyventojų skaičiuje siekė 23,0 proc.). 2011–2015 m. laikotarpiu pensinio amžiaus
gyventojų skaičius savivaldybėje išaugo 0,1 procentinio punkto (2011 m. pensinio amžiaus
gyventojai sudarė 22,9 proc. savivaldybės gyventojų), kai tuo tarpu šalyje šis rodiklis sumažėjo
0,1 proc. punkto, o apskrityje išaugo 0,3 proc. punkto. Šiaulių apskrityje pensinio amžiaus
gyventojai 2015 m. sudarė 23,7 proc., šalyje – 22,3 proc. visų gyventojų.
Svarbus rodiklis, apibūdinantis visuomenės senėjimą, yra demografinis senatvės
koeficientas. Tai yra pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui
vaikų iki 15 metų amžiaus.

3.2.1.1. pav. Demografinis senatvės koeficientas 2011–2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. laikotarpiu šalyje demografinis senatvės koeficientas padidėjo 7,5 proc.,
Šiaulių apskrityje – 12,8 proc., Šiaulių rajono savivaldybėje – 20,5 proc. Savivaldybėje šis
koeficientas analizuojamu laikotarpiu padidėjo daugiausiai iš visų apskrities savivaldybių. 2015
m. Šiaulių rajono savivaldybėje demografinės senatvės koeficientas (141) buvo didesnis nei visos
šalies (129). Lyginant su Šiaulių apskritimi, šis rodiklis atitiko vidurkį, buvo didesnis nei Šiaulių
miesto (128) ir Radviliškio rajono savivaldybės (137).
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2015
m. veiklos ataskaita, 2011 m. savivaldybėje gimė 443 vaikai, 2015 m. – 450 vaikų, t. y. 7 vaikais
daugiau. Mažiausias gimusiųjų skaičius fiksuojamas 2012 m. (423 vaikai), didžiausias – 2015 m.
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(450 vaikų). Daugiausia mirčių analizuojamu laikotarpiu savivaldybėje užfiksuota 2013 m. (595),
mažiausia – 2015 m. (524). Gimstamumą viršijantis mirtingumas lemia neigiamą gyventojų kaitą
(toliau – NGK). Šiaulių rajono savivaldybėje NGK 2011–2015 m. svyravo nuo –161 (2013 m.) iki
–74 (2015 m.), taigi, natūralios gyventojų kaitos rodiklis Šiaulių rajono savivaldybėje nors ir buvo
neigiamas, tačiau per penkerius metus išaugo beveik 50 proc.

3.2.1.2. pav. Gimusieji, mirusieji ir natūrali gyventojų kaita Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–
2015 m.
Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2015 m. veiklos
ataskaita

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011–2015 m. neigiamas NGK
rodiklis šalyje sumažėjo 4,3 proc., Šiaulių apskrityje – 4,4 proc.

* pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2015 m. veiklos ataskaitos
duomenis

3.2.1.3. pav. Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita, tenkanti 1000 gyventojų,
2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės
metrikacijos skyriaus 2015 m. veiklos ataskaita

1 000–iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m.
siekė 10,8 ir buvo mažesnis nei šalyje (10,9), tačiau didesnis nei Šiaulių apskrityje (10,0). Tarp
Šiaulių apskrities savivaldybių šis rodiklis didesnis buvo tik Šiaulių miesto savivaldybėje (11,5).
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2015 m. 1 000–iui savivaldybės gyventojų teko 12,6 mirusiųjų. Šiaulių apskrityje
didžiausias mirtingumas, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2015 m. buvo Kelmės rajono
savivaldybėje (18,9). Mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, Šiaulių rajono
savivaldybėje 2015 m. buvo mažiausias iš visų Šiaulių apskrities savivaldybių, mažesnis nei šalyje
(14,5) ir Šiaulių apskrityje (15,7).
Mirtingumas Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje ir Šiaulių apskrityje,
daugelį metų yra didesnis nei gimstamumas, kas sąlygoja neigiamą natūralią gyventojų kaitą. 2015
m. neigiama NGK, tenkanti 1 000–iui gyventojų, Šiaulių rajono savivaldybėje siekė –1,8 ir buvo
mažiausia tarp Šiaulių apskrities savivaldybių, geresnė už šalies (–3,6) ir apskrities (–5,7)
rodiklius.
Nepaisant neigiamo NGK rodiklio ir didelio pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus, viena
didžiausių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių yra migracija. Migracijos saldo parodo
skirtumą tarp išvykstančių ir atvykstančių gyventojų skaičiaus. Vidinės ir tarptautinės migracijos
saldo rodiklis 2011–2015 m. laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, išliko
neigiamas, nors ir gerėjantis. Didžiausias migracijos mastas ir neigiamas migracijos saldo (–950)
fiksuotas 2011 m., kuomet iš rajono išvyko 2 269, o į jį atvyko 1 319 žmonių, ir nuo tada rodiklis
palaipsniui gerėjo. Lyginant 2015 m. ir 2011 m. duomenis, matyti, kad vidaus ir tarptautinė
migracija Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo net 90,7 proc. (ženkliai daugiau nei kitose Šiaulių
apskrities savivaldybėse), Šiaulių apskrityje vidinės ir tarptautinės migracijos saldo rodiklis
mažėjo 35,5 proc., o šalyje – 41,3 proc. Tarptautinė migracija Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–
2015 m. mažėjo nuo –802 (2011 m.) iki –273 (2015 m.), vadinasi, vidinės migracijos saldo
rodiklis tuo pačiu laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje buvo teigiamas ir siekė +185.
3.2.1.3. lentelė. Vidaus ir tarptautinė migracijos saldo rodiklis 2011–2015 m.
Administracinė teritorija
/ Metai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

–38 178
–5 774
–1 828
–518
–541
–612
–498
–827
–950

–21 257
–3 713
–1 011
–393
–479
–432
–414
–571
–413

–16 807
–3 086
–565
–361
–402
–466
–401
–577
–314

–12 327
–2 732
–840
–204
–345
–480
–256
–381
–226

–22 403
–3 725
–1 336
–335
–456
–611
–391
–508
–88

Pokytis 2015 m.,
lyginant
su 2011 m., proc.
–41,3
–35,5
–26,9
–35,3
–15,7
–0,2
–21,5
–38,6
–90,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinis siekis – bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga,
skleidimas, Šiaulių rajono savivaldybei, sprendžiant demografinės situacijos gerinimo klausimą,
aktualiausi yra šie pažangos strategijos užmojai:
Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms
[kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai
brandi [atsakomybė].
Siekiant užtikrinti demografinį stabilumą Šiaulių rajono savivaldybėje, svarbu kurti
laimingą, savimi pasitikinčią bendruomenę, kurioje siekiama didesnio asmeninio tobulėjimo,
veiklumo, socialinės įtraukties. Būtina stiprinti gyventojų tautinį tapatumą norint, kad žmonės,
suvokdami kartų kaitos būtinybę, tradicijų perimamumo svarbą, užtikrintų darnios, atsakingos,
kūrybingos bendruomenės, kurioje svarbus kiekvienas žmogus, tęstinumą.
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Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programą, kurios
strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir
saviraiškai Lietuvoje, siekiant gerinti demografinę situaciją, Šiaulių rajono savivaldybei
aktualiausi yra šie programos tikslai:
1) užtikrinti įvairius jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir
sveikatos sistemų plėtrą;
2) ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno
žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę;
3) išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo
infrastruktūros plėtrą.
Šių Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programos tikslų įgyvendinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje siejamas su jaunimo (ypač vaikų) skaičiaus augimu, įgytų gebėjimų
bendruomenėje pritaikymu, siekiant mažinti emigracijos mastą, skatinimu jaunus žmones aktyviai
dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir ugdyti jų pilietiškumą, taip pat formuoti teigiamą jaunimo
požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę ir gyvybės vertę.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės, kaip ir visos šalies, demografinė situacija blogėjo – mažėjo gyventojų
skaičius, augo pensinio amžiaus gyventojų dalis, išliko neigiama tarptautinė migracija.
Tačiau pastaraisiais metais šie rodikliai mažėjo lėtesniu tempu, vaikų gimstamumas nežymiai
augo, o natūrali gyventojų kaita, nors ir buvo neigiama, mažėjo ir šis rodiklis buvo geriausias tarp
apskrities savivaldybių.
Ateityje, visuomenei senstant, didės socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis. Mažas
jaunų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičius bei stabilus arba neženkliai augantis gimstamumas ir
neigiami migracijos saldo rodikliai neužtikrins pakankamos darbo jėgos pasiūlos.

3.2.2. Užimtumas ir darbo rinka
Vienas svarbiausių ekonominių procesų yra darbas, o makroekonominių problemų –
nedarbas. Nedarbas daro įtaką valstybės bendrajam vidaus produktui, infliacijai, darbo
užmokesčiui, emigracijai, mokesčių surinkimui, taip pat fizinei ir psichinei žmonių sveikatai,
skurdui bei socialinei atskirčiai ir nusikalstamumui.
3.2.2.1. lentelė. Užimtųjų gyventojų skaičius 2011–2015 m., tūkst.
Metai /
Administracin
ė teritorija
2011
2012
2013
2014
2015

Lietuvos
Respublik
a
1 253,6
1 275,7
1 292,8
1 319,0
1 334,9

Šiauli
ų
apskr.
115,7
114,8
118,2
121,7
114,4

Šiauli
ų m.
sav.
50,2
50,4
53,0
51,3
47,3

Šiauli
ų r.
sav.
14,5
15,6
16,7
17,8
19,0

Pokytis, proc.

6,5

–1,1

–5,8

31,0

Akmenė
s r. sav.

Joniški
o r. sav.

7,6
7,0
7,5
8,1
6,4

9,0
9,4
8,4
9,7
10,2

Kelmė
s r.
sav.
13,8
12,8
12,9
14,5
11,1

–15,8

13,3

–19,6

Pakruoj
o r. sav.

Radviliški
o r. sav.

5,9
6,3
7,5
6,7
7,0

14,7
13,3
12,2
13,6
13,4

18,6

–8,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nuo 2011 m. užimtųjų skaičius šalyje kasmet didėjo augančia kreive (augimas siekė 6,5
proc.). Užimtųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje nuo 2011 m. stabiliai augo ir, lyginant
2011 m. ir 2015 m. duomenis, padidėjo net 31,0 proc. Tuo tarpu 2015 m. užimtųjų gyventojų
skaičius, lyginant su 2011 m., Šiaulių apskrityje sumažėjo 1,1 proc.
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3.2.2.1. pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011–2015 m., EUR
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. siekė
554,2 EUR ir buvo vienas mažiausių tarp Šiaulių apskrities savivaldybių (lenkė Radviliškio rajono
savivaldybę ir Kelmės rajono savivaldybę). Šiaulių rajono savivaldybėje, lyginant 2011 m. ir 2015
m. duomenis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis išaugo 28,9 proc. Šiaulių apskrityje
2015 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 596,7 EUR ir buvo 7,1 proc. didesnis
nei Šiaulių rajono savivaldybėje. Regione 2015 m. didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis fiksuotas Akmenės raj. savivaldybėje (648,6 EUR). 2015 m. nuo šalies vidutinio
mėnesinio bruto darbo užmokesčio Šiaulių rajono dirbančiųjų vidutinių atlyginimų dydžiai atsiliko
apie 22 procentus.
Šiaulių rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir šalyje bedarbių skaičius 2011–2015 m.
laikotarpyje palaipsniui mažėjo. Lietuvoje bedarbių skaičius 2011–2015 m. sumažėjo 36,0 proc.
Šiaulių apskrityje, lyginant 2011 m. ir 2015 m., bedarbių skaičius sumažėjo 38,2 proc., o Šiaulių
miesto savivaldybėje – net 48,6 proc. Šiaulių rajono savivaldybėje bedarbių skaičius mažėjo
labiausiai (38,2 proc.) iš visų Šiaulių apskrities rajono savivaldybių.
3.2.2.2. lentelė. Bedarbių skaičius 2011–2015 m., tūkst.
Administracinė teritorija/
Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

247,2
23,9
7,4
2,4
2,4
3,4
1,6
3,3
3,4

216,9
21,3
6,1
2,2
2,1
3,3
1,5
3,1
3,0

201,3
20,4
5,4
2,1
2,2
3,2
1,6
3,0
2,9

173,0
17,0
4,2
1,9
1,8
2,7
1,3
2,7
2,4

158,2
15,6
3,8
1,7
1,7
2,5
1,2
2,6
2,1

Pokytis proc. 2015 m.,
lyginant su 2011 m.
–36,0
–34,7
–48,6
–29,2
–29,2
–26,5
–25,0
–21,2
–38,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis), kaip ir
bedarbių skaičius, 2011–2015 m. palaipsniui mažėjo tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių apskrityje ir
visose savivaldybėse. Vertinant 2011–2015 m. laikotarpį, savivaldybėje nedarbo lygis sumažėjo
4,1 proc. punktais (nuo 12,5 proc. (2011 m.) iki 8,4 proc. (2015 m.)). Šiaulių apskrityje registruotų
bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2015 m. mažėjo 3,9 proc. punktais (nuo
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12,9 proc. iki 9,0 proc.). 2015 m. Lietuvoje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų
santykis siekė 8,7 proc. ir buvo 4,4 proc. punktais mažesnis nei 2011 m. (13,1 proc.). Atkreiptinas
dėmesys į tai, kad 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje nedarbo lygis buvo mažesnis nei šalyje ir
apskrityje bei kitose Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse. Tik Šiaulių miesto savivaldybėje
nedarbo lygis buvo dar žemesnis ir siekė 5,7 proc.

3.2.2.2. pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2015 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje buvo registruotos 1 934 laisvos darbo vietos. 2011–
2015 m. laikotarpiu laisvų registruotų darbo vietų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje kito
netolygiai, registruotų laisvų darbo vietų mažiausiai buvo 2013 m. (1 494), daugiausia – 2012 m.
(2 990). Įdarbintų asmenų skaičius 2011–2014 m. mažėjo, o 2015 m. padidėjo. 2015 m. buvo
įdarbinti 2 354 asmenys, iš kurių 1 920 įdarbinti neterminuotam darbui. 2011–2015 m. laikotarpiu
mažėjo įdarbinimo mastai terminuotam darbui ir augo neterminuotam. 2011 m. neterminuotam
darbui buvo priimta 64,8 proc. darbuotojų, o 2015 m. šis skaičius siekė 81,5 proc.
2011–2014 m. laikotarpiu asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, skaičius
Šiaulių rajono savivaldybėje didėjo, tačiau 2015 m. kiek sumažėjo, tačiau vis tiek buvo beveik
dvigubai didesnis nei analizuojamo laikotarpio pradžioje. Mažiausias skaičius asmenų, vykdančių
veiklą pagal verslo liudijimą, Šiaulių rajono savivaldybėje buvo 2011 m. (863), didžiausias – 2014
m. (1 673).
Pagal aktyvias darbo rinkos politikos priemones Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–
2015 m. laikotarpiu įdarbinti 3 168 asmenys arba vidutiniškai 634 asmenys kasmet. Didžiausias
skaičius asmenų, įdarbintų pagal aktyvias darbo rinkos politikos priemones, buvo 2011 m. (690).
3.2.2.3. lentelė. Darbo jėgos pasiūla, paklausa ir įdarbinimas Šiaulių rajono savivaldybėje
2011–2015 m.

Rodiklio pavadinimas / Metai
Registruota laisvų darbo vietų
Įdarbinta asmenų, iš jų:

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

1 655
2 905

2 990
2 478

1 494
2 252

1 671
2 224

1 934
2 354
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Rodiklio pavadinimas / Metai
– pastovus darbas
– terminuotas darbas
Bedarbių veikla pagal lengvatinį
verslo liudijimą
Aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės
Registruota bedarbių per metus
Vidutinis metinis bedarbių skaičius

2016

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

1 883
1 022

1 822
656

1 742
510

1 660
564

1 920
434

Pokytis proc.
2015 m.,
lyginant
su 2011 m.
2,0
–57,5

863

1 136

1 484

1 673

1 542

78,7

690

590

559

676

653

–5,4

3 171
3 382

4 195
2 959

3 868
2 879

3 507
2 432

3 584
2 156

13,0
–36,3

Šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Šiaulių rajono savivaldybėje registruojamų bedarbių skaičius per metus 2011–2015 m. kito
netolygiai ir didžiausias buvo 2012 m. (4 195), o mažiausias – 2011 m. (3 171). Vidutinis metinis
bedarbių skaičius savivaldybėje nuo 2011 m. tolygiai mažėjo ir 2015 m. siekė 2 156.
2015 m. pradžioje didžiausią bedarbių dalį Šiaulių rajono savivaldybėje sudarė paslaugų
srities specialistai (38,8 proc.), toliau seka darbuotojai, dirbę pramonės (18,1 proc.), žemės ūkio,
medžioklės ir miškininkystės (14,2 proc.) bei statybos (9,3 proc.) srityse. 12,6 proc. bedarbių
rajone sudarė niekur nedirbę bedarbiai, 7,0 proc. teko bedarbiams, kurie vertėsi kita veikla.
Jaunimo bedarbių (16–24 m. amžiaus) dalis bendroje bedarbių statistikoje 2015 m.
pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje sudarė 10,6 proc. (šalyje – 8,9 proc., apskrityje – 9,2 proc.).
Didžiausią bedarbių dalį, žvelgiant į amžiaus grupes, sudarė asmenys nuo 45 iki 59 metų (48,0
proc.) amžiaus.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programą, kurios strateginis tikslas – pasiekti kuo didesnį
gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą
ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos
tikslai:
1. Skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą.
2. Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms.
3. Laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti.
Atsižvelgiant į tai, jog Šiaulių rajono savivaldybėje (kaip ir visoje šalyje) aktualios išlieka
struktūrinio nedarbo, užimtumo problemos, siektina aktyviau skatinti darbo vietų kūrimą
užtikrinant palankios verslo aplinkos plėtotę, didinant investicijų pritraukimo galimybes. Norint
pasiekti šiuos tikslus, būtina turėti kvalifikuotos darbo jėgos, todėl svarbu didinti švietimo ir darbo
rinkos sistemų veiksmingumą. Siektina, jog studijų ir mokymo programų pasiūla atitiktų
bendruomenės ir vietos verslo poreikius, taip pat užtikrinti, jog darbo rinkoje būtų išnaudojamas
ilgalaikių bedarbių (ypač vyresnio amžiaus žmonių) potencialas.
Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programą, kurios
strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir
saviraiškai Lietuvoje, Šiaulių rajono savivaldybei užimtumo ir darbo rinkos srityje aktualiausi yra
šie programos tikslai:
1) užtikrinti įvairius jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir
sveikatos sistemų plėtrą;
2) išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo
infrastruktūros plėtrą.
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Šiaulių rajono savivaldybėje fiksuojamas didelis jaunų žmonių nedarbas. Siekiant didinti
jaunimo užimtumo galimybes, būtina ugdyti jaunimo profesinį orientavimą, verslumo bei
profesinius įgūdžius skatinant jų ekonominį ir socialinį verslumą, sudarant sąlygas jauniems
žmonėms aktyviai dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat tikslinga plėtoti esamas ir kurti naujas
jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves, norint, kad jaunimas pasijaustų pilnaverte
bendruomenės dalimi, drąsiau imtųsi iniciatyvos įgyventi savo idėjas, dalytųsi gerąja patirtimi.
Įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinis siekis –
bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį
sėkminga, skleidimas, Šiaulių rajono savivaldybei užimtumo ir darbo rinkos srityje aktualiausi yra
šis pažangos strategijos užmojis:
Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms
[kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai
brandi [atsakomybė].
Sumanios visuomenės iniciatyva užimtumo srityje gali būti plėtojama raginant
bendruomenę keisti savo gyvenamąją aplinką, t. y. aktyviau skatinant verslumą, pasitikėjimą
vieni kitais, kūrybiškumą, solidarumą, atvirumą naujovėms, tobulėjimui. Be to, svarbu puoselėti
mokymosi visa gyvenimą principus, ir, esant būtinybei, gebėti pritaikyti savo kvalifikaciją darbo
rinkos poreikiams, domėtis verslo ir mokslo integracijos perspektyvomis siekiant sukurti ir
išlaikyti esamas darbo vietas, skatinti vietos ūkio konkurencingumą ir užimtumo didėjimą.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei apskrityje, nedarbo lygis mažėja ir šiuo metu yra
mažiausias tarp Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių ir šiek tiek mažesnis už šalies vidurkį. Tam įtakos
gali turėti savivaldybės geografinis išsidėstymas (savivaldybė išsidėsčiusi aplink Šiaulių miestą) bei
aktyviai taikomos darbo rinkos politikos priemonės. Tačiau darbo užmokestis Šiaulių rajono savivaldybėje
išlieka vienas mažiausių apskrityje ir apie 22 proc. mažesnis už šalies vidurkį.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys demografinės aplinkos sektoriuje yra šios:
– emigracijos mažinimas;
– geresnių sąlygų bendruomenei gyventi ir dirbti užtikrinimas;
– jaunimo užimtumo galimybių didinimas;
– švietimo ir darbo rinkos sistemų veiksmingumo didinimas;
– gimstamumo skatinimas, siekiant išlaikyti kartų kaitos balansą.

3.3. EKONOMINĖ APLINKA
3.3.1. Ekonomika ir verslas
Pagrindinių makroekonominių šalies rodiklių projekcijos. LR Finansų ministerijos
2016 m. kovą paskelbtame ekonominės raidos scenarijuje 2016–2019 metams numatoma, kad
sumažėjusi priklausomybė nuo Rusijos rinkos, santykinai stabili pagrindinių Lietuvos eksporto
rinkų raida, Europos Sąjungos mastu vykdoma skatinamoji ūkio valdymo politika vidutiniu
laikotarpiu sudarys pagrindą spartesniam nei 2015 m. ir subalansuotam Lietuvos ekonomikos
augimui. Vidutiniu laikotarpiu numatomas bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) augimas
(numatoma, kad 2016 m. BVP augs 2,5 proc., 2017 m. – 3,2 proc., 2018 m. – 3,1 proc., 2019 m. –
3,1 proc.). 2018–2019 m. prognozuojamas mažesnis BVP augimas dėl nepalankių demografinių
tendencijų. Pastaruoju metu besiformuojanti įtampa darbo rinkoje, t. y. neatitikimas tarp darbo
jėgos paklausos ir pasiūlos, vidutiniu laikotarpiu stiprės. Defliaciniai procesai pasibaigs 2016 m., o
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augančios kainos mažins gyventojų perkamąją galią ir šiek tiek prislopins namų ūkių vartojimą,
tačiau jis išliks svarbiu BVP augimo komponentu visą vidutinį laikotarpį.
3.3.1.1. lentelė. Pagrindiniai šalies makroekonominiai rodikliai
Makroekonominiai
Rodikliai / Metai
BVP palyginamosiomis kainomis pokytis, proc.
Suderinto vartotojų kainų indekso pokytis (vidutinis
metinis), proc.

2015 m.
1,6

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, EUR
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc. (pagal gyventojų
užimtumo tyrimo apibrėžtį)

Projekcija, 2016 m. kovas
2016 m.
2017 m.
2018 m.
2019 m.
2,5
3,2
3,1
3,1

–0,7

0,7

2,2

2,5

2,5

712,1
,
9,1

753,4

798,2

847,2

899,9

8,0

7,1

6,3

5,4

Šaltinis: LR Finansų ministerija

Žemas nedarbo lygis (2015 m. jis sumažėjo 1,6 procentinio punkto – iki 9,1 proc.), įtampa
darbo rinkoje dėl kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo ir Vyriausybės sprendimais dėl minimaliosios
mėnesinės algos didinimo 2015 m. skatino darbo užmokesčio augimą. 2011–2015 m. laikotarpiu
minimali mėnesinė alga didėjo kasmet nuo 231,7 EUR 2011 m. iki 312,5 EUR 2015 m.
(padidėjimas sudarė 34,9 proc.). Dėl augančios darbo jėgos paklausos atlyginimų didėjimo tempas
vidutiniu laikotarpiu išliks spartus. Augant darbo užmokesčiui, gyventojų pajamos vidutiniu
laikotarpiu taip pat augs, tačiau didėjanti infliacija mažins gyventojų perkamąją galią, todėl namų
ūkių vartojimo išlaidos (palyginamosiomis kainomis) vidutiniu laikotarpiu augs lėčiau nei 2015 m.
Grynoji infliacija, pastaruosius du metus pasižymėjusi stabilumu ir 2014–2015 m. vidutiniškai
sudariusi 1,2 proc., vidutiniu laikotarpiu, augant vidaus paklausai, palaipsniui spartės ir priartės
prie daugiamečio vidurkio (2,5 proc.). Numatoma, kad sparčiai augant darbo užmokesčiui,
paslaugų kainų kilimas, išryškėjęs 2015 m., tęsis visą vidutinį laikotarpį.
BVP – svarbiausias rodiklis, rodantis regiono išsivystymo lygį ir augimą. 2011–2014 m.
šalies BVP augo 16,6 proc. (nuo 31 263,1 mln. EUR iki 36 444,4 mln. EUR). Šio rodiklio augimą
reikšmingai paveikė gamybos apimčių augimas ir atsigaunantis vartojimas. 2011–2014 m. Šiaulių
apskrities BVP augo 11,0 proc.

3.3.1.1. pav. Šalies ir Šiaulių apskrities BVP 2011–2014 m., mln. EUR
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija, kasmet Šiaulių apskritis sukuria
apie 7 proc. viso šalies BVP. Didžiausią dalį šalies BVP kuria Vilniaus apskritis (2014 m. – 40,1
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proc.), Kauno apskritis (2014 m. – 19,7 proc.) ir Klaipėdos apskritis (2014 m. – 11,8 proc.). Pagal
kuriamo BVP dalį Šiaulių apskritis tarp apskričių yra ketvirtoje vietoje.

3.3.1.2. pav. BVP, tenkantis vienam gyventojui, Lietuvos apskrityse 2014 m., tūkst. EUR
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014 m. BVP, tenkantis vienam gyventojui, Šiaulių apskrityje atsiliko nuo šalies vidurkio
26,6 proc., taip pat atsiliko ir nuo Vilniaus (49,7 proc.), Kauno (26,0 proc.), Klaipėdos (30,5 proc.)
ir Telšių (1,1 proc.) apskričių rodiklių. Panevėžio apskrities rodiklis buvo toks pat, kaip ir Šiaulių
apskrities. Šis rodiklis priklauso nuo regiono inovatyvumo būklės, technologinės plėtros ir
žmogiškojo kapitalo.
Pastaruoju metu šalyje didžiausią pridedamąją vertę kūrė didmeninę ir mažmeninę veiklą
bei kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos veiklą vykdantys ūkio subjektai.
Šiaulių apskrities ir Šiaulių rajono savivaldybės kuriamos pridėtinės vertės struktūra buvo panaši į
bendrą šalies pridėtinės vertės struktūrą.
3.3.1.2. lentelė. Pridėtinė vertė gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą, 2015 m.
Ekonominė veiklos rūšis / Administracinė
teritorija
A02_A03 Miškininkystė ir žuvininkystė
B_C Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji
gamyba
D_E Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų
tvarkymas
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontas
H Transportas ir saugojimas
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J Informacija ir ryšiai
L Nekilnojamojo turto operacijos
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Lietuvos
Respublika

Šiaulių apskritis

Šiaulių r. sav.

tūkst.
EUR

proc.

tūkst.
EUR

proc.

tūkst.
EUR

proc.

153 895

1,2

18 657

2,1

5 236

6,8

2 968 542

22,8

226 879

26,1

18 889

24,4

851 865

6,5

66 041

7,6

2 390

3,1

1 083 287

8,3

77 196

8,9

3 793

4,9

3 139 167

24,1

205 328

23,6

30 107

38,9

1 808 082
238 130
723 808
431 984
735 993

13,9
1,8
5,6
3,3
5,7

164 587
10 107
18 446
18 481
21 030

18,9
1,2
2,1
2,1
2,4

10 943
762
177
1 016
1 183

14,1
1,0
0,2
1,3
1,5
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Ekonominė veiklos rūšis / Administracinė
teritorija
N Administracinė ir aptarnavimo veikla

Lietuvos
Respublika
tūkst.
EUR
516 960

Šiaulių apskritis

4,0

tūkst.
EUR
26 301

proc.

2016

Šiaulių r. sav.

3,0

tūkst.
EUR
2 394

proc.

proc.
3,1

P_TO_Q Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita
komunalinė ir socialinė aptarnavimo veikla

222 300

1,7

9 249

1,1

212

0,3

R_S Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo
veikla, kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio
reikmenų taisymas, kita aptarnavimo veikla

143 651

1,1

6 705

0,8

254

0,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Materialinės investicijos – rodiklis, iliustruojantis ekonominį ir socialinį potencialą, t. y.
rodantis išlaidas ilgalaikiam materialiniam turtui, naudojamam ilgiau nei vienerius metus, įsigyti,
sukurti ir esamam materialiniam turtui atnaujinti (jo vertei padidinti).
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Šiaulių apskričiai teko 6,0 proc.
(336,2 mln. EUR) visų šalies MI, o Šiaulių rajonui – 0,7 proc. (40,7 mln. EUR). Šiaulių rajono MI
2014 m. buvo didžiausios iš visų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių. Šiaulių miesto
savivaldybės MI 2014 m. sudarė 3,1 proc. šalies MI ir siekė 174,7 mln. EUR.

3.3.1.3. pav. MI, tenkančios vienam gyventojui, 2011–2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiek tiek informatyvesnis rodiklis, leidžiantis lyginti skirtingo dydžio teritorijų rodiklius,
yra materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui. Remiantis Lietuvos statistikos
departamento informacija, 2014 m. MI, tenkančios vienam gyventojui, Šiaulių rajone siekė 969
EUR ir buvo 18,2 proc. mažesnės už Šiaulių apskrities vidurkį ir beveik dvigubai mažesnės už
šalies vidurkį. Iš visų Šiaulių apskrities savivaldybių 2014 m. mažiausiai investuota Kelmės rajono
savivaldybėje, čia MI vienam gyventojui siekė tik 500 EUR. Didžiausios MI vienam gyventojui
teko Šiaulių miesto savivaldybėje (1 662 EUR) ir Akmenės rajono savivaldybėje (1 125 EUR).
Vienose Šiaulių apskrities savivaldybėse 2011–2013 m. laikotarpiu MI, tenkančios vienam
gyventojui, didėjo, kitose mažėjo. Šiaulių rajono savivaldybėje MI, tenkančios vienam gyventojui,
2011–2013 m. didėjo ir ypač išaugo 2013 m. (1 616 EUR), tačiau 2014 m. vėl sumažėjo ir buvo
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mažiausios analizuojamu laikotarpiu (969 EUR). Šalyje ir Šiaulių apskrityje 2014 m. taip pat buvo
stebimas MI, tenkančių vienam gyventojui, sumažėjimas.
Tiesioginės užsienio investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos yra svarbios ūkio
augimui, kadangi investuodami užsienio subjektai prisideda prie gamybos apimčių didėjimo,
prekybos srautų augimo ir darbo vietų kūrimo.
2014 m. Šiaulių rajono savivaldybėje TUI siekė 13,23 mln., tai yra 10,43 proc. mažiau nei
2013 m. 2011–2014 m. TUI srautai Šiaulių rajono savivaldybėje kito netolygiai. Mažesni TUI
srautai analizuojamu laikotarpiu buvo fiksuoti Joniškio, Kelmės ir Radviliškio rajonų
savivaldybėse, didesni – Akmenės, Pakruojo rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėse.
2014 m. vienam Šiaulių rajono gyventojui teko 317 EUR TUI. Šis rodiklis gerokai
atsilieka nuo Šiaulių apskrities TUI, tenkančių vienam gyventojui, (707 EUR) ir ypač atsilieka nuo
šalies vidurkio (4 404 EUR).
3.3.1.3. lentelė. TUI, tenkančios vienam gyventojui, 2011–2014 m.
Administracinė teritorija
/ Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

3 672
569
698
1 826
24
78
1 280
120
315

4 072
597
710
1 775
19
103
1 630
124
304

4 321
636
748
2 106
23
14
1 616
144
350

4 404
707
966
2 147
22
18
1 497
152
317

Pokytis proc., lyginant
2014 m. ir 2011 m.
19,9
24,3
38,4
17,6
–8,3
–76,9
17,0
26,7
0,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių apskrityje 2014 m. didžiausios TUI vienam gyventojui teko Akmenės rajono (2 147
EUR) ir Pakruojo rajono (1 497 EUR) savivaldybėse. Visą analizuojamą laikotarpį mažiausios
TUI vienam gyventojui teko Joniškio ir Kelmės rajonų savivaldybėse (2014 m. rodiklis
atitinkamai buvo 22 EUR ir 18 EUR). Šiaulių miesto savivaldybėje visą analizuojamą laikotarpį
TUI, tenkančios vienam gyventojui, didėjo. Šiaulių rajono savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu
TUI vienam gyventojui kito netolygiai – 2011–2012 m. mažėjo, 2013 m. išaugo iki 350 EUR, o
2014 m. vėl sumažėjo iki 317 EUR.
Šiaulių rajono savivaldybė yra išsidėsčiusi aplink apskrities centrą – Šiaulius, tačiau patogi
geografinė padėtis pritraukiant užsienio investicijas iki galo neišnaudojama. Užsienio
investuotojai analizuojamu laikotarpiu daugiau investavo Akmenės ir Pakruojo rajonų
savivaldybėse, kurios išsidėsčiusios apskrities periferijoje.
Ūkio subjektai. Ūkio subjektų skaičiaus pasikeitimas parodo teritorijos konkurencingumą,
atskleidžia, kaip keičiasi verslo aplinka.
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2015 m. pradžioje
Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 832 ūkio subjektai. Analizuojamu laikotarpiu veikiančių ūkio
subjektų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje keitėsi netolygiai, tačiau, lyginant 2011 m. ir 2015
m. duomenis, išliko panašus (atitinkamai 839 ir 832). 2015 m. pradžioje didžiojoje dalyje (75,1
proc.) Šiaulių rajono įmonių dirbo iki 10 darbuotojų, o 12,0 proc. ūkio subjektų turėjo 100 ir
daugiau darbuotojų. Šie duomenys rodo, kad rajone vyrauja ekonominiams pokyčiams jautrus
mikroverslas.

34

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

3.3.1.4. lentelė. Didžiausios Šiaulių rajono savivaldybės įmonės 2015 m.
Pavadinimas
UAB „Baltic Champs“
UAB „Grafų baldai“
UAB „Bageta“
Kuršėnų ŽŪB
UAB „Ageseta“
UAB „Devold AMT “
UAB „Prekių gausa“
UAB Kuršėnų komunalinis
ūkis
ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“
UAB „Verbūnų duona“
UAB „Paventys“
UAB „Šiaulių agrocentras“
UAB „Kuršėnų vandenys“
UAB „Autogedas“

Adresas

Veiklos sritis

Poviliškių k., Šiaulių r. sav.
Ežero g. 31, Kairiai, Šiaulių
r. sav.
Šiaulių g. 39, Meškučiai,
Šiaulių r. sav.
Svirbučių g. 50, Ringuvėnų
k., Šiaulių r. sav.
Sodo g. 9, Bubiai, Šiaulių r.
sav.
Pramonės g. 20D, Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.
Daugėlių g. 81, Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.
Sodo g. 18, Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.
Malavėnų g. 1, Ginkūnai,
Šiaulių r. sav.
Verbūnai, Šiaulių r. sav.
Vilniaus g. 49, Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.
Micaičiai, Šiaulių r. sav.
Gergždelių g. 44, Kuršėnai,
Šiaulių r. sav.
Pušyno g. 3, Pailių k.,
Šiaulių r. sav.

Grybų auginimas, komposto ruošimas
Baldų gamyba, prekyba
Medinių padėklų, medienos pjuvenų granulių ir briketų
gamyba
Žemės ūkio veikla
Batų prekybos tinklas
Stiklo ir anglies pluošto audinio gamyba
Mažmeninė prekyba dėvėtais drabužiais, pigiais rūbais,
avalyne
Gatvių apšvietimas, šiukšlių surinkimas ir išvežimas,
želdinių priežiūra, statyba, remontas, kelių priežiūra,
pirčių priežiūra
Žemės ūkio veikla
Duonos ir pyrago gaminių gamyba
Konditerijos gaminių gamyba
Žemės ūkio veikla
Vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas
Autoservisai

Šaltiniai: Šiaulių rajono savivaldybės administracija ir www.rekvizitai.lt

Šiaulių rajono savivaldybei priklausančios didžiausios įmonės: UAB „Kuršėnų vandenys“,
UAB Kuršėnų komunalinis ūkis ir UAB Kuršėnų autobusų parkas. 2015 m. pabaigoje šios įmonės
iš viso buvo įdarbinusios 186 darbuotojus.
Šiaulių rajone populiariausia ūkinė veikla pagal teisinę formą 2015 m. pradžioje buvo
uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – jų rajone buvo 55,8 proc. – ir individuali įmonė (IĮ) – jos
rajone sudarė 20,9 proc. visų ūkio subjektų. Asociacijos Šiaulių rajone sudarė 5,6 proc., mažosios
bendrijos – 2,2 proc. visų ūkio subjektų.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 metais
daugiausia veikiančių ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklą (218 ūkio
subjektų arba 26,2 proc.), transporto ir sandėliavimo veiklą (112 ūkio subjektų arba 13,5 proc.) ir
apdirbamosios gamybos veiklą (110 veikiančių ūkio subjektų arba 13,2 proc.). Tuo tarpu šalyje
2015 m. pradžioje labiausiai buvo išplėtota didmeninės ir mažmeninės prekybos veikla (26,2
proc.), profesinė, mokslinė ir techninė veikla (10,1 proc.) ir kita aptarnavimo veikla (9,8 proc.).
Šiaulių apskrityje 2015 m. pradžioje daugiausia ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės
prekybos veiklą (25,7 proc.), kitą aptarnavimo veiklą (13,8 proc.) ir apdirbamosios gamybos
veiklą (10,0 proc.). Kaip ir visoje šalyje, Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. vyravo didmeninės
ir mažmeninės prekybos veikla.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių rajone 2013 metais
didžiausia apyvartos dalis teko didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklą vykdančioms įmonėms
(236 959 tūkst. EUR arba 59,4 proc.). Kita didelė dalis apyvartos priskiriama apdirbamosios
gamybos veiklą vykdančioms įmonėms (74 069 tūkst. EUR arba 18,6 proc.) bei transporto ir
saugojimo veiklą vykdančioms įmonėms (38 076 tūkst. EUR arba 9,5 proc.).
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Vidaus prekyba. Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014 m. parduotuvių skaičius,
tenkantis 1 000–iui gyventojų, padidėjo 12,5 proc. – nuo 3,2 2011 m. iki 3,6 2014 m. pabaigoje.
Parduotuvių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2014 m. pabaigoje Šiaulių rajone siekė 3,6 ir
buvo mažiausias Šiaulių apskrityje (apskrities vidurkis – 5,7) ir mažesnis už šalies vidurkį (5,3).
Tokia situacija galėtų būti paaiškinama tuo, kad Šiaulių rajonas yra išsidėstęs aplink apskrities
centrą Šiaulius ir dalis rajono gyventojų apsiperka miesto parduotuvėse.

3.3.1.4. pav. Parduotuvių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2014 m. pabaigoje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Užsienio prekyba. Lietuvos statistikos departamente informacija apie užsienio prekybą
teikiama apskričių lygiu. Lietuviškos kilmės eksportas Lietuvoje 2011–2013 metais augo apie 12
proc., vėliau pradėjo mažėti ir 2015 m., lyginant su 2011 m., sumažėjo 1,8 proc. bei siekė 13 514,4
mln. EUR.

3.3.1.5. pav. Lietuviškos kilmės eksportas, 2011–2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Analizuojamu laikotarpiu eksportas labiausiai išaugo Vilniaus apskrityje (40,8 proc.).
2011–2015 m. Telšių ir Marijampolės apskrityse eksportas sumažėjo atitinkamai 33,2 proc. ir 6,7
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proc., tačiau Telšių apskritis vis tiek išliko daugiausia eksportuojančia apskritimi. Šiaulių
apskrityje eksportas analizuojamu laikotarpiu augo 42,7 proc. ir 2015 m. sudarė 6,2 proc. šalies
rodiklio. Pagrindinės Šiaulių apskrities įmonių užsienio partnerės buvo Vokietija, Švedija, Latvija,
Lenkija, Norvegija, Nyderlandai, Italija, Danija.
Verslumas. Verslumo lygis – mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000–iui
gyventojų. Jis parodo verslo aplinkos patrauklumą, leidžia lyginti skirtingo dydžio teritorijų
rodiklius.

3.3.1.6. pav. Verslumo lygis 2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2015 metais 1 000–iui Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų teko 16,4 veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių. Pagal šį rodiklį Šiaulių rajono savivaldybė nesiekė šalies (26,0 veikiančios
mažos ir vidutinės verslo įmonės, tenkančios 1 000 gyventojų) ir Šiaulių apskrities (18,0
veikiančių mažų ir vidutinių verslo įmonių, tenkančių 1 000 gyventojų) vidurkių, tačiau lenkė
visas Šiaulių apskrities rajonų savivaldybes. Šiaulių miesto gyventojų verslumo lygis (27,3
veikiančios mažos ir vidutinės verslo įmonės, tenkančios 1 000 gyventojų) viršijo šalies vidurkį.
2011–2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų verslumo lygis augo 17,1 proc. – 2011 m. 1
000–iui gyventojų teko 14,0 veikiančių mažų ir vidutinių įmonių. Šalies vidutinis verslumo lygis
analizuojamu laikotarpiu augo 19,3 proc.
Verslumo skatinimas. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo
plėtros skyrius organizuoja smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo veiklas – rūpinasi smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtra rajone, organizuoja ir koordinuoja verslininkams skirtus masinius renginius,
administruoja Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimą.
2014 m. spalio 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–240 buvo
patvirtinti Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo nuostatai (nauja redakcija),
kuriuose reglamentuojama smulkiojo ir vidutinio verslo paramos teikimo tvarka. Lėšos paramai
yra skiriamos atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros 2011–2017 m.
priemonių plano II prioriteto „Verslo aplinkos ir verslumo plėtra“ uždavinius – užtikrinti
informacijos verslui sklaidą rajone, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų kvalifikacijos
kėlimą, didinti verslo aplinkos konkurencingumą formuojant tam reikiamą infrastruktūrą,
finansiškai remiant Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje verslą pradedančius pagal verslo
liudijimą ar smulkiojo ir vidutinio verslo įmones steigiančius savivaldybės fizinius asmenis ir
veikiančias, labai mažas, mažas ir vidutines įmones bei jų filialus.
37

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 m. programą, kurios vienas pagrindinių
siekių – skatinti šalies konkurencingumą, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie plėtros
programos tikslai:
1. Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius.
2. Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę.
3. Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais.
Šiaulių rajono savivaldybės ekonominiai rodikliai regiono ir šalies kontekste yra stabilūs,
tačiau kai kuriose srityse nuo šalies ir regiono atsilieka (pavyzdžiui, nedideli tiesioginių užsienio
investicijų srautai, mažai stambių įmonių ir pan.), o tai gali turėti neigiamos įtakos savivaldybės
ekonomikos plėtrai, konkurencingumui, investiciniam patrauklumui. Siekiant užtikrinti ekonominį
stabilumą ir vietos ūkio plėtros perspektyvas, remiantis programos tikslais, būtina skatinti
investicijas į paslaugų ir ypač gamybos sektorių gerinant investicinę aplinką, skatinant viešojo ir
privataus sektoriaus partnerystę, investuotojus kviečiant įgyvendinti gamybos ir paslaugų srities
projektus (laisvųjų ekonominių zonų, pramonės parkų, viešųjų logistikos centrų ir kt. steigimas),
skatinant pramonės ir paslaugų įmonių steigimąsi, jungimąsi ir glaudesnį bendradarbiavimą
(klasterių kūrimas) ir pan. Be to, augant vietos ūkio konkurencingumui, svarbu užtikrinti
žmogiškųjų išteklių pakankamumą ir tinkamą jų pasirengimą konkuruoti, sukuriant optimalų
mokymo(si) įstaigų tinklą, pasirengusį reaguoti į nuolat kintančią padėtį darbo rinkoje, aprūpinant
kokybiškais, konkurencingais darbuotojais.
Įgyvendinant Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 m. programą, kurios strateginis tikslas
– didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą kuriant efektyvią inovacijų sistemą, skatinančią ūkio
inovatyvumą, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Plėtojant naujas žinias ir jų taikymą, ugdyti inovatyvią visuomenę.
2. Didinti verslo inovacinį potencialą.
3. Didinti inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo efektyvumą ir skatinti
inovacijas viešajame sektoriuje.
Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 m. programoje numatyta, jog inovacijų plėtros
pagrindas – nenutrūkstama mokslo ir studijų plėtra. Kuriant modernią, didesnę pridėtinę vertą
nešančią ekonomiką, teigiamą poveikį daro reikalingų žinių įgijimas, intelektinio potencialo
gausinimas. Šiaulių mieste esančios aukštojo mokslo, profesinio mokymo įstaigos turi didelę
reikšmę Šiaulių rajono ekonomikos, mokslo, verslo plėtotei bei šių sričių integracijai. Kuriant
žiniomis grįstą ekonomiką, tikslinga išnaudoti esamą Šiaulių rajono intelektinį kapitalą sudarant
sąlygas vykdyti aukšto lygio, bendruomenės bei ūkio poreikius atitinkančias mokslo ir
technologijų veiklas, skatinti besimokančiųjų kūrybiškumą bei žingeidumą, suteikti žinių apie
inovatyvaus verslo pradžią ir kt. Taip pat svarbu skatinti investicijas į tas verslo sritis, kurios
reikalautų aukštos kvalifikacijos darbo jėgos, sugebančios kurti konkurencingus produktus vietos
bei užsienio rinkoms. Inovacijų plėtra neįmanoma be tikslingos inovacijų politikos formavimo.
Dėl šios priežasties prioritetine kryptimi turi tapti ir reguliacinės viešojo sektoriaus aplinkos
stiprinimas.
Įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinis siekis –
bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį
sėkminga, skleidimas, Šiaulių rajono savivaldybei ekonomikos ir verslo plėtros srityje aktualiausi
yra šis pažangos strategijos užmojis:
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Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje [atvirumas], aukštą
pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu
[kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu [atsakomybė].
Siekiant palaikyti sumanios ekonomikos iniciatyvas, labai svarbu, pirmiausia, didelį
dėmesį skirti verslumo skatinimui ir remti verslo kūrimąsi, užtikrinti aukštą pridėtinę vertę
kuriančias darbo vietas, kurti paprastą, skaidrią ir prognozuojamą mokesčių sistemą, sąlygas
verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai, vietos ūkio struktūroje palaikyti pramonės ir
paslaugų dermę ir kt.
Apibendrinimas
Lietuvai prognozuojamos teigiamos artimiausio laikotarpio makroekonominių rodiklių projekcijos:
spartus BVP ir darbo jėgos paklausos augimas bei darbo užmokesčio didėjimas. Šiaulių rajono
savivaldybės ekonominiai rodikliai Šiaulių apskrities kontekste buvo vidutiniai. MI, tenkančios vienam
gyventojui, 2014 m. viršijo apskrities vidurkį, tačiau nuo šalies vidurkio atsiliko apie 20 proc. TUI,
tenkančios vienam gyventojui, 2014 m. daugiau nei dvigubai atsiliko nuo Šiaulių apskrities vidurkio.
Verslo struktūroje dominuoja ekonominiams pokyčiams jautrus mikroverslas. Šiaulių rajono
savivaldybėje daugiausia veikiančių ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto ir
sandėliavimo bei apdirbamosios gamybos veiklas. Pagal verslumo lygį Šiaulių rajono savivaldybė 2015 m.
lenkė Šiaulių apskrities rajonų savivaldybes, tačiau atsiliko nuo Šiaulių miesto savivaldybės ir šalies
vidurkio.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys ekonomikos ir verslo sektoriuje yra šios:
-

-

investicinės aplinkos gerinimas taikant informacines bei rinkodaros priemones investuotojų
pritraukimui, efektyviai naudojantis ES parama;
pagrindinių augančios ekonomikos dominančių – inovacijų ir technologijų – plėtra
pasinaudojant ES parama ir kitais finansavimo šaltiniais;
verslo kūrimosi iniciatyvų rėmimas, lengvatų suteikimas;
sąlygų mokslo ir švietimo, kultūros ir verslo integracijai sudarymas.

3.3.2. Žemės ūkis ir miškininkystė
Žemės ūkio fondas. Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
duomenimis, 2015 m. pabaigoje žemės ūkio naudmenos Šiaulių rajono savivaldybėje sudarė
55,0 proc. (apskrityje – 62,1 proc., šalyje – 52,6 proc.), miškai – 34,6 proc. (apskrityje – 27,2
proc., šalyje – 32,6 proc.) viso žemės ploto.
3.3.2.1. lentelė. Žemės ūkio fondo sudėtis 2015 m. pabaigoje
Administracinė teritorija /
Rodiklis
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Žemės ūkio
naudmenos

Miškai
(miško
žemė)

Keliai

Užstatyta
teritorija

Vandenys

Kita žemė

3 431 550
529 979
1 218
48 325
83 775
97 733
94 056
105 499
99 371

2 198 472
232 488
624
26 934
22 392
52 799
26 419
40 746
62 573

104 140
11 975
428
1 124
1 556
2 494
1 507
2 164
2 701

238 393
26 100
3 479
2 168
3 216
3 913
3 327
4 817
5 182

264 451
19 728
1 411
1 773
1 958
4 298
2 525
3 065
4 696

291 643
33 460
950
4 056
2 265
9 227
3 683
7 114
6 165

Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
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Šiaulių rajono savivaldybės žemės ūkio naudmenos sudaro 2,9 proc. šalies ir 18,7 proc.
Šiaulių apskrities žemės ūkio naudmenų.
Miškai ir miško žemė Šiaulių rajono savivaldybėje sudaro 34,6 proc. viso žemės ūkio
fondo (Lietuvoje – 33,7 proc., Šiaulių apskrityje – 27,2 proc.). Medienos ištekliai Šiaulių rajono
savivaldybėje (10 680 tūkst. m³) sudarė 2,3 proc. šalies ir 25,6 proc. Šiaulių apskrities išteklių.
Didelę žemės ūkio fondo dalį sudaro ariama žemė. Žemės ūkio naudmenų struktūroje
ariama žemė Šiaulių rajone sudaro net 91 proc. Šie duomenys parodo, kad žemės ūkis ir
miškininkystė užima gana svarbią vietą Šiaulių rajone.

3.3.2.1. pav. Šiaulių rajono savivaldybės žemės ūkio fondo sudėtis 2015 m. pabaigoje, ha
Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Ūkininkų ūkiai. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, Šiaulių
rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje bei Šiaulių apskrityje, dominuoja maži ūkiai, užimantys 3–10
ha plotą. Šiaulių rajono savivaldybėje smulkūs ūkiai, užimantys iki 1 ha, sudarė 6,3 proc., ir tai
buvo didžiausia dalis iš visų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių. Stambių ūkių, turinčių daugiau
nei 80 ha žemės, Šiaulių rajono savivaldybėje buvo mažiausiai lyginant su visa apskritimi.
3.3.2.2. lentelė. Ūkininkų ūkių žemėnaudų pasiskirstymas pagal bendrą plotą, proc., 2016 m.
kovo 1 d. duomenys
Administracinė
teritorija / Plotas, ha
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

iki 1 ha

1–3 ha

3–10 ha

10–20 ha

20–30 ha

30–50 ha

50–80 ha

>80 ha

6,6
2,8
0
3,3
1,0
1,3
1,6
2,5
6,3

26,3
23,1
100,0
20,7
23,9
18,4
27,2
21,8
27,7

40,7
40,2
0
38,5
34,3
45,5
39,9
41,4
36,8

16,4
18,8
0
18,7
17,4
21,6
17,3
17,5
18,0

5,2
7,2
0
7,6
9,1
7,0
7,8
6,7
6,1

3,0
4,7
0
6,1
8,5
3,6
4,2
5,1
3,5

1,1
1,8
0
2,8
2,7
1,6
1,3
2,3
1,1

0,7
1,5
0
2,2
0,3
1,0
0,6
1,6
0,5

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Šiaulių rajono savivaldybėje, remiantis 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus veiklos ataskaita, priskaičiuojama 2 619 ūkio vienetų. Tuo tarpu,
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, Šiaulių apskrities vidurkis siekia
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1941 ūkį. Vidutinis vieno ūkio dydis Šiaulių rajono savivaldybėje (9,34 ha) siekė šalies vidurkį
(9,37 ha), tačiau buvo mažesnis už vidutinį ūkio dydį apskrityje (12,58 ha) ir mažiausias iš visų
Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių.
Bendroji žemės ūkio produkcija. Bendrosios žemės ūkio produkcijos, kurią sudaro
augalininkystės bei gyvulininkystės produkcija, apimtys 2011–2014 m. Šiaulių rajono
savivaldybėje augo sparčiau nei šalyje ir Šiaulių apskrityje.

3.3.2.2. pav. Bendroji žemės ūkio produkcija 2014 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendrosios žemės ūkio produkcijos
apimtys analizuojamu periodu Šiaulių rajono savivaldybėje išaugo 4,5 mln. EUR (5,3 proc.),
Šiaulių apskrityje – 9,3 mln. EUR (2,1 proc.), šalyje – 96,9 mln. EUR (4,1 proc.). Augalininkystės
produkcijos apimtys Šiaulių rajono savivaldybėje didėjo 10,4 proc. (6,5 mln. EUR), Šiaulių
apskrityje – 3,4 proc. (10,3 mln. EUR), visoje šalyje – 4,2 proc. (58,7 mln. EUR). Gyvulininkystės
produkcijos gamybos apimtys Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014 m. laikotarpiu sumažėjo
8,6 proc. (1,9 mln. EUR), Šiaulių apskrityje fiksuotas 0,8 proc. sumažėjimas (1,0 mln. EUR), o
visoje šalyje 4,0 proc. (38,1 mln. EUR) augimas.
Šiaulių rajono savivaldybėje 2014 m. buvo pagaminta 19,8 proc. visos Šiaulių apskrities
žemės ūkio produkcijos. Bendroji žemės ūkio produkcijos vertė savivaldybėje siekė 89,1 mln.
EUR.
Šiaulių rajono savivaldybėje žemės ūkis daugiau orientuotas į augalininkystės produkcijos
gaminimą. 2014 m. augalininkystė sudarė 77,3 proc. bendrosios žemės ūkio produkcijos. Šalyje ir
Šiaulių apskrityje vyravo panašios tendencijos, kaip ir Šiaulių rajone – augalininkystė sudarė
didžiausią bendrosios žemės ūkio produkcijos dalį (atitinkamai 59,4 ir 70,7 proc.).
Šiaulių rajono savivaldybei būdingas gana aukštas derlingumas. 2015 m. grūdinių kultūrų
derlius buvo 20,7 proc. didesnis nei šalies ir 3,9 proc. didesnis nei Šiaulių apskrities vidurkiai,
bulvių derlingumas šalies vidurkį viršijo 25,8 proc., Šiaulių apskrities vidurkį viršijo 21,9 proc.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje vyravo vištų (147 616), galvijų (17 739) ir kiaulių (4
418) auginimas. 2015 m. savivaldybėje buvo auginama 67,6 proc. visų Šiaulių apskrities vištų,
17,5 proc. galvijų ir 2,6 proc. kiaulių. Didžiąją dalį vištų Šiaulių apskrityje užaugina Ginkūnų
paukštynas, įsikūręs Šiaulių rajono savivaldybėje, Malavėnuose.
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Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą, jos pagrindiniai prioritetai, taikytini ir Šiaulių
rajono savivaldybei, yra šie:
1. Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse.
2. Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą.
3. Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias
ekosistemas.
5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą nuo klimato kaitai atsparios mažo
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės
sektoriuose.
6. Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Numatytų krypčių įgyvendinimas suteiks galimybę skatinti žemės ūkio ir miškininkystės
sektoriaus konkurencingumą, inovatyvumą, o tai, atsižvelgiant į Šiaulių rajono ūkio struktūrą ir
itin palankias sąlygas žemės ūkio ir miškininkystės plėtotei, didins šios srities perspektyvumą
regiono lygiu.
Įgyvendinant Nacionalinę 2014–2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programą,
kurios strateginis tikslas – stiprinti į vidaus ir užsienio rinką orientuotą konkurencingą
gyvulininkystės sektorių, ūkinių gyvūnų augintojams užtikrinantį pajamas, o vartotojams – geros
kokybės produktus, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Didinti ūkinių gyvūnų skaičių ir plėsti gyvulininkystės produkcijos gamybą, drauge
užtikrinti aplinkos apsaugą.
2. Diegti naujausias technologijas gyvulininkystės ūkiuose, pritaikyti mokslo laimėjimus,
užtikrinti aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų rengimą.
3. Tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti veislinių ūkinių gyvūnų
skaičių, saugoti ūkinių gyvūnų genetinius išteklius.
4. Užtikrinti ūkinių gyvūnų gerovę ir sveikatingumą.
Atsižvelgiant į mažėjančias gyvulininkystės produkcijos apimtis Šiaulių rajono
savivaldybėje, būtina imtis priemonių, būtinų gyvulininkystės sektoriaus plėtrai. Tai įgyvendinti
padėtų gyvulininkystės ūkių konkurencingumo skatinimas, užtikrinant investicinę paramą
projektams šioje srityje, gyvulininkystės produkcijos gamybos ir eksporto didinimas, inovacijų ir
naujausių technologijų diegimas, gyvulininkystės ūkių aprūpinimas kvalifikuotais specialistais,
jaunimo skatinimas domėtis žemės ūkiu ir gyvulininkyste ir pan.
Įgyvendinant Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 m. programą, kurios
strateginis tikslas – didinti miškų teikiamą įvairiapusę naudą visuomenei atsižvelgiant į ilgą miško
augimo trukmę ir nuosavybės formų skirtumus bei sąveiką, taip pat užtikrinant darnaus miškų
ūkio principų įgyvendinimą visuose šalies miškuose, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra
šie plėtros programos tikslai:
1. Išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius.
2. Užtikrinti racionalų Lietuvos
produktyvumą.

miškų

išteklių

naudojimą

3. Didinti miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir konkurencingumą.
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4. Išsaugoti ir didinti miško ekosistemų tvarumą atsižvelgiant į jų ekologinį ir socialinį
vaidmenį, klimato kaitos įtaką.
Siekiant palaikyti miškų ūkio sektoriaus tvarumą, tikslinga didinti vietovės miškingumą
įvedant mišką nenaudojamoje ir žemės ūkiui netinkamoje žemėje, taip pat finansiškai skatinant
įveisti miškus privačioje ir valstybinėje žemėje, plėtojant miškų atkūrimą genetiniu–ekologiniu
pagrindu, užtikrinant tinkamą miškų apsaugą nuo ligų, kenkėjų ir gaisrų išplitimo, sudarant
prielaidas įgyvendinti nepertraukiamą miškotvarką, skatinant investicijas į miškus ir miškų ūkį,
ypač inovacijas, didinant miškų urėdijų veiklos efektyvumą, skatinant rekreacinių miško funkcijų
plėtrą, rekreacinės infrastruktūros objektų miškuose įrengimą ir tvarkymą, kultūros paveldo
objektų ir jų paminklinės aplinkos miškuose išsaugojimą ir kt.
Įgyvendinant Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, kurios svarbiausias numatomas
aplinkos apsaugos politikos tikslas – pasiekti, kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi,
darniai tenkinanti visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius, Šiaulių rajono
savivaldybei žemės ūkio ir miškininkystės srityje aktualiausia yra ši programos prioritetinė
kryptis:
1. Darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas.
Atsižvelgiant į šią kryptį, darnų miškų tvarkymą numatoma užtikrinti gausinant miškus ir
jų išteklius, išsaugant ir formuojant tvarias miško ekosistemas, miško išteklius naudojant
racionaliai. Šiaulių rajono savivaldybė pasižymi dideliu miškingumu, todėl šie prioritetai, siekiant
miškų tvarumo, yra itin svarbūs.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje esantys dideli ariamos žemės plotai ir didesnis nei vidutinis Šiaulių
apskrities ūkių skaičius sudaro palankias sąlygas žemės ūkio veiklos plėtrai. Šiaulių rajono savivaldybėje,
kaip ir visoje šalyje, vyrauja maži ūkiai, užimantys 3–10 ha, smulkūs ūkiai, užimantys iki 1 ha, rajono
savivaldybėje 2015 m. pabaigoje sudarė 6,3 proc., ir tai buvo didžiausia dalis iš visų Šiaulių apskrities
savivaldybių.
Šiaulių rajono savivaldybėje didžiausią bendrosios žemės ūkio produkcijos dalį sudaro
augalininkystė. Gyvulininkystė 2014 m. sudarė tik 22,7 proc. bendrosios žemės ūkio produkcijos, tačiau
nepaisant to, Šiaulių rajono savivaldybėje buvo auginama 67,6 proc. visų Šiaulių apskrityje auginamų
vištų.
Šiaulių rajono savivaldybė yra gana miškinga, jos medienos ištekliai 2015 m. pabaigoje sudarė
25,6 proc. visų Šiaulių apskrities medienos išteklių.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuje yra šios:
-

-

žemės ūkių modernizacijos skatinimas;
gyvulininkystės, miškininkystės sektorių plėtra;
ekologinių žemės ūkio produktų gamybos ir realizavimo plėtojimas.

3.3.3. Statyba ir gyvenamasis fondas
Statyba. Dėl savo socialinės ir ekonominės funkcijos statybos sektorius užima svarbią
vietą savivaldybės ūkio sistemoje. Statyba prisideda prie užimtumo lygio didinimo ir yra
ekonomikos augimą skatinantis veiksnys. Statybos padėtis didžiąja dalimi priklauso nuo į
savivaldybę ateinančių investicijų – jeigu investicijų yra pakankamai daug, statybos sektorius auga
bei plečiasi.
2015 m. pradžioje Šiaulių rajone veiklą vykdė 56 statybos įmonės ir bendrovės. Šiaulių
rajono savivaldybėje veikusių statybos įmonių ir bendrovių skaičius buvo didžiausias tarp visų
Šiaulių apskrities savivaldybių, išskyrus Šiaulių miesto savivaldybę. 2011–2015 m. šalyje ir
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Šiaulių apskrityje statybos įmonių ir bendrovių skaičius kito netolygiai, tačiau analizuojamu
laikotarpiu išliko bendras teigiamas pokytis. Akmenės ir Joniškio rajonų savivaldybėse statybos
įmonių ir bendrovių skaičius 2011–2015 m. padvigubėjo (nuo 13 iki 26), Pakruojo rajono
savivaldybėje šis skaičius sumažėjo 25,0 proc., o Šiaulių rajono savivaldybėje išaugo 7,7 proc.
3.3.3.1. lentelė. Veikusių statybos įmonių skaičius 2011–2015 m. metų pradžioje, vnt.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2015 m. ir
2011 m.

6 594
430
285
13
13
26
12
29
52

5 945
399
272
16
11
19
12
26
43

6 038
408
260
18
19
25
11
29
46

6 127
421
267
21
22
26
10
28
47

6 987
470
291
26
26
31
9
31
56

6,0
9,3
2,1
100,0
100,0
19,2
–25,0
6,9
7,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Statybos darbų apimtys Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2015 m. kito nepastoviai –
2011–2013 m. laikotarpiu mažėjo, vėliau pradėjo didėti ir, lyginant 2011 ir 2015 m. duomenis,
išaugo 6,5 proc. Šalyje analizuojamu laikotarpiu statybos darbų apimtys išaugo 30,4 proc., o
Šiaulių apskrityje sumažėjo 8,8 proc. Statybos darbų apimtys ypač sumažėjo Akmenės (59,2
proc.) ir Joniškio (39,6 proc.) rajonų savivaldybėse. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje statybos
darbų buvo atlikta už 58 560 tūkst. EUR. Tai sudarė 31,9 proc. visos Šiaulių apskrities statybos
darbų apimties, ir šis rodiklis buvo aukščiausias apskrityje. Už panašią vertę (57 109 tūkst. EUR)
statybos darbų buvo atlikta ir Šiaulių miesto savivaldybėje.
3.3.3.2. lentelė. Statybos darbų apimtys 2011–2015 m., tūkst. EUR
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

1 897 924
201 309
61 364
22 987
14 265
17 155
12 500
18 057
54 981

1 821 077
177 739
56 929
33 803
10 603
11 787
9 195
12 894
42 528

2 110 143
153 001
50 339
26 827
14 407
9 883
9 893
18 047
23 605

2 522 466
182 261
61 228
12 392
19 360
18 215
10 729
18 661
41 676

2 474 716
183 515
57 109
9 379
8 614
18 596
10 692
20 565
58 560

Pokytis proc.,
lyginant 2015 m. ir
2011 m.
30,4
–8,8
–6,9
–59,2
–39,6
8,4
–14,5
13,9
9
6,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje išduoti 194 leidimai gyvenamųjų pastatų statybai.
Per 2011–2015 m. išduotų leidimų gyvenamųjų pastatų statybai skaičius Šiaulių rajono
savivaldybėje kito netolygiai – daugiausiai leidimų išduota 2013 m. (245), mažiausiai – 2015 m.
(194). Lyginant 2011 ir 2015 m. duomenis, matyti, kad išduotų statybos leidimų skaičius

44

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

sumažėjo 14,9 proc. (nuo 228 iki 194 leidimų). Analizuojamu laikotarpiu šis rodiklis šalyje išaugo
28,4 proc., o Šiaulių apskrityje sumažėjo 6,6 proc.
2011–2015 m. šalyje pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius kasmet didėjo ir analizuojamu
laikotarpiu išaugo 52,9 proc. Šiaulių apskrityje analizuojamu laikotarpiu pastatytų gyvenamųjų
pastatų skaičius kito netolygiai, bendras pokytis buvo teigiamas – fiksuotas 16,1 proc. augimas.
Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2015 m. pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius išaugo 68,0
proc. (iki 168) ir 2015 m. sudarė 44,9 proc. visų Šiaulių apskrityje pastatytų gyvenamųjų pastatų.
Šiaulių miesto savivaldybėje 2015 m. pastatyti gyvenamieji pastatai sudarė 33,4 proc., o visose
likusiose savivaldybėse – tik 21,7 proc. visų Šiaulių apskrityje pastatytų gyvenamųjų pastatų.
3.3.3.3. lentelė. Pastatytų gyvenamųjų pastatų skaičius 2011–2015 m.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

3 733
322
135
5
5
45
10
22
100

3 198
261
105
7
9
17
10
12
101

3 467
245
95
5
4
14
3
18
106

4 456
250
101
3
13
6
3
16
108

5 707
374
125
5
15
25
5
31
168

Pokytis proc.,
lyginant 2015 m. ir
2011 m.
52,9
16,1
–7,4
0
200,0
–44,4
–50,0
40,9
68,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje pastatytų butų skaičius išaugo 69 proc. – nuo
100 (2011 m.) iki 169 (2015 m.). Šalyje 2015 m. butų pastatyta beveik dvigubai daugiau nei 2011
m. (atitinkamai 10 177 ir 5 066). Šiaulių apskrityje daugiausia butų buvo pastatyta 2011 m. (402),
vėliau šis rodiklis sumažėjo ir vėl išaugo tik 2015 m., kuomet buvo pastatyti 396 butai. Šiaulių
rajono savivaldybėje 2015 m. pastatyti butai sudarė 42,7 proc. visų Šiaulių apskrityje pastatytų
butų.

3.3.3.1. pav. Pastatytų butų skaičius Šiaulių apskrityje 2015 m. pagal savivaldybes, vnt.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Šiaulių rajono savivaldybėje negyvenamųjų pastatų statybai 2015 m. išduoti 33 leidimai
(28,4 proc. visų Šiaulių apskrities leidimų). 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje išduota
daugiausia leidimų negyvenamųjų pastatų statybai tarp visų Šiaulių apskrities savivaldybių.
Analizuojamu laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje daugiausia leidimų negyvenamiesiems
pastatams statyti buvo išduota 2013 m. – 69 leidimai.
Skirtingai nei gyvenamosios statybos, negyvenamųjų pastatų statybos mastai 2011–2015
m. mažėjo tiek šalyje, tiek Šiaulių apskrityje, tiek Šiaulių rajono savivaldybėje. Teigiamas pokytis
(7,7 proc.), lyginant 2011 ir 2015 m. duomenis, fiksuotas tik Šiaulių miesto savivaldybėje. 2015
m. Šiaulių rajono savivaldybėje pastatyti 28 negyvenamieji pastatai, kurių bendras tūris sudarė
61,9 tūkst. m3. Šiaulių apskrityje 2015 m. buvo pastatyti 94 negyvenamieji pastatai (341,9 tūkst.
m3 tūrio).
3.3.3.4. lentelė. Pastatytų negyvenamųjų pastatų skaičius 2011–2015 m.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

3 330
175
13
13
25
12
31
33
48

1 211
107
18
15
8
20
14
7
25

889
88
16
18
8
12
8
10
16

1 070
96
9
3
15
22
3
20
24

1 293
94
14
10
11
8
9
14
28

Pokytis proc.,
lyginant 2015 m.
ir 2011 m.
–61,2
–46,3
7,7
–23,1
–56,0
–33,3
–71,0
–57,6
–41,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyvenamasis fondas. 2015 m. bendras Šiaulių rajono savivaldybės gyvenamasis fondas
sudarė 1 328,9 tūkst. m2. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje 25,8 proc. gyvenamojo fondo buvo
miesto vietovėse, o 74,2 proc. – kaimo vietovėse, todėl galima teigti, kad Šiaulių rajonas yra
labiau orientuotas į kaimo išvystymą.
2011–2015 m. laikotarpiu gyvenamasis fondas savivaldybėje išaugo 6,4 proc. Šalyje
analizuojamu laikotarpiu gyvenamasis fondas padidėjo 4,8 proc., Šiaulių apskrityje – 2,6 proc.
Gyvenamasis fondas 2011–2015 m. augo ir visose Šiaulių apskrities savivaldybėse.
3.3.3.5. lentelė. Gyvenamasis fondas 2011–2015 m., tūkst. m2
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc., lyginant
2015 m. ir 2011 m.

85 190,4
8 452,9
2 819,8
699,3
791,3
943,6
719,9
1 229,8
1 249,2

85 809,3
8 461,2
2 812,9
701,7
789,6
949,4
722,2
1 228,7
1 256,7

86 824,5
8 548,5
2 855,1
705,0
795,6
951,4
724,3
1 236,9
1 280,2

87 901,1
8 599,6
2 874,2
711,6
795,2
950,8
726,1
1 242,4
1 299,3

89252,6
8668,9
2895,2
713,4
799,9
955,7
727,6
1248,2
1328,9

4,8
2,6
2,7
2,0
1,1
1,3
1,1
1,5
6,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Kv. m.

2015 m. naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, Šiaulių rajono savivaldybėje
buvo 32 m2 ir viršijo šalies bei Šiaulių apskrities vidurkius (atitinkamai 30,9 m2 ir 31,4 m2).
Nepaisant to, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje vienam gyventojui tenkantis naudingasis
plotas buvo mažiausias tarp visų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių. Šiaulių apskrities vidurkį
sumažina Šiaulių miesto savivaldybės rodiklis, kadangi visas Šiaulių miesto savivaldybės
gyvenamasis fondas yra tik miesto vietovėje. 2011–2015 m. laikotarpiu naudingasis plotas,
tenkantis vienam gyventojui, šalyje padidėjo 8,8 proc., Šiaulių apskrityje – 9,8 proc., o Šiaulių
rajono savivaldybėje – 11,1 proc.
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Akmenė Joniškio
s r. sav.
r. sav.

Kelmės Pakruojo
r. sav.
r. sav.

Radviliš
Šiaulių r.
kio r.
sav.
sav.
29.6
28.8

LR

Šiaulių
apskritis

Šiaulių
m. sav.

2011

28.4

28.6

26.2

30.7

30.9

29.7

31.1

2012

28.9

29.1

26.4

31.6

31.7

30.6

32

30.3

29.4

2013

29.5

29.9

27

32.5

32.7

31.4

33

31.2

30.3

2014

30.1

30.5

27.5

33.4

33.4

32.2

33.7

31.8

31.1

2015

30.9

31.4

28.1

34.3

34.6

33.4

34.7

32.6

32

3.3.3.2. pav. Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, 2011–2015 m., m2
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Socialinis būstas. Šiaulių rajono savivaldybės būsto fondą (2015–12–31 duomenimis)
sudarė 420 butų (namų), kurių bendras plotas siekė 21 094 m², į šį skaičių yra įtrauktas
savivaldybės socialinio būsto fondas, kurį sudarė 160 butų (namų), kurių bendras plotas – 7 882
m².
3.3.3.6. lentelė. Asmenims (šeimoms) išnuomotas savivaldybės socialinis būstas
2011–2014 m.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis proc., lyginant
2014 m. ir 2011 m.

949
202
14
28
57
12
39
28
24

1 086
177
29
34
40
2
20
28
24

1 053
169
26
24
31
13
13
44
18

1 165
181
42
20
39
15
14
31
20

22,8
–10,4
200,0
–28,6
–31,6
25,0
–64,1
10,7
–16,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas socialinis būstas, skaičius 2011–2014 m. Šiaulių
rajono savivaldybėje keitėsi netolygiai – 2011–2012 m. socialinis būstas buvo išnuomotas 24
asmenims (šeimoms), 2014 m. – 20 asmenų (šeimų).
Analizuojamu laikotarpiu asmenų (šeimų), kuriems buvo išnuomotas socialinis būstas,
skaičius šalyje augo 22,8 proc., o Šiaulių apskrityje šis skaičius mažėjo 10,4 proc. Šiaulių
apskrityje šis rodiklis labiausiai išaugo Šiaulių miesto savivaldybėje – 200,0 proc. (nuo 14 asmenų
(šeimų) 2011 m. iki 42 asmenų (šeimų) 2014 m.), o labiausiai sumažėjo Pakruojo rajono
savivaldybėje (64,1 proc.).
Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014 m. asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose
socialiniam būstui nuomoti, skaičius mažėjo (5,3 proc.), kai tuo tarpu šalyje ir Šiaulių apskrityje
šis skaičius augo atitinkamai 7,6 proc. ir 10,6 proc. Apskrityje asmenų, buvusių sąrašuose
socialiniam būstui nuomoti, skaičius 2011–2014 m. labiausiai augo Akmenės rajono (35,1 proc.) ir
Pakruojo rajono (23,2 proc.) savivaldybėse.
3.3.3.7. lentelė. Asmenys (šeimos), buvę sąrašuose socialiniam būstui nuomoti, 2011–2014 m.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

30 484
2 773
1 244
174
342
240
155
373
245

31 584
2 946
1 344
186
338
266
173
399
240

32 542
3 025
1 395
213
315
277
187
393
245

32 815
3 067
1 416
235
318
275
191
400
232

Pokytis proc., lyginant
2014 m. ir 2011 m.
7,6
10,6
13,8
35,1
–7,0
14,6
23,2
7,2
–5,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybėje 2014 m. asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam
būstui nuomoti, skaičius (232) buvo vienas mažiausių tarp Šiaulių apskrities savivaldybių.
Daugiausia žmonių, laukiančių socialinio būsto, 2014 m. buvo Šiaulių miesto savivaldybėje (1
416).
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, kurios numatomų energetikos politikos
krypčių ir veiksmų pagrindinis tikslas – Lietuvos energetinės nepriklausomybės iki 2020 metų
užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir konkurencingumą, Šiaulių rajono
savivaldybei statybos ir gyvenamojo fondo srityje aktualiausia yra ši programos iniciatyva:
Šiluma. Šioje kryptyje svarbu siekti šilumos vartojimo efektyvumo didinimo. Šilumos
energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra itin naudingas gyventojams dėl mažėjančių išlaidų
šildymui, regionui – dėl didėjančios energetinės nepriklausomybės ir teigiamo poveikio vidaus
ekonomikai, o aplinkai – dėl mažesnio teršalų bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo.
Įgyvendinant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 m. programą, kurios strateginis
tikslas – didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, pakeisti šilumos gamybai
naudojamas importuojamas gamtines dujas tvariais vietiniais ir atsinaujinančiais energijos
ištekliais, taip siekiant mažinti šilumos kainas, Šiaulių rajono savivaldybei statybos ir gyvenamojo
fondo srityje aktualiausios yra šios programos iniciatyvos:
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1. Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti
naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (arba) vietiniams
energijos ištekliams.
2. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius.
Siekiant šių tikslų įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje, siūlytina tobulinti
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles. Tikslinga
numatyti mechanizmus, kurie skatintų efektyvų investicijų įgyvendinimą, sudarytų sąlygas
mažinti šilumos vartojimą, šilumos gamybos ir transportavimo sąnaudas ir kt. Taip pat būtina
mažinti šilumos energijos nuostolius perdavimo tinkluose ir šiuos tinklus pritaikyti vartotojų
poreikiams.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje statybų sektorius yra gerai išplėtotas. Savivaldybėje 2015 m. veikė 56
statybos įmonės, statybos apimtys pastaruosius trejus metus pastoviai didėjo. Pastatytų gyvenamųjų
pastatų skaičius analizuojamu laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje išaugo 68,0 proc. ir 2015 m. sudarė
didžiausią dalį Šiaulių apskrityje pastatytų gyvenamųjų pastatų. Taip pat Šiaulių rajono savivaldybėje
2015 m. buvo pastatyta 42,7 proc. visų Šiaulių apskrityje pastatytų butų.
Negyvenamųjų pastatų statybos apimtys 2011–2015 m. atvirkščiai – sumažėjo 41,7 proc. ir šis
mažėjimas atitiko bendras šalies ir apskrities tendencijas.
Šiaulių rajono savivaldybė – kaimiška savivaldybė, 74,2 proc. viso savivaldybės gyvenamojo fondo
2015 m. buvo kaimo vietovėse. Gyvenamasis fondas Šiaulių savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu išaugo
6,4 proc., kiek daugiau nei šalyje ir apskrityje, tačiau vienam gyventojui tenkantis naudingasis plotas 2015
m. buvo mažiausias tarp Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių.
Analizuojamu laikotarpiu asmenų (šeimų), kuriems buvo išnuomotas socialinis būstas, Šiaulių
rajono savivaldybėje mažėjo, taip pat mažėjo ir asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose socialiniam būstui
nuomoti, skaičius.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys statybos ir gyvenamojo fondo sektoriuje yra šios:
-

-

daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos skatinimas;
investicinių projektų įgyvendinimas, viešųjų pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms;
centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisyklių tobulinimas;
šilumos energijos nuostolių mažinimas perdavimo tinkluose, tinklų pritaikymas vartotojų
poreikiams.

3.3.4. Turizmas, kultūros ir gamtos paveldas
Šiaulių rajono kraštas įdomus savo istorija, kultūriniais, istoriniais ir gamtos paminklais,
kraštovaizdžiu. Kiekvienoje seniūnijoje yra lankytinų objektų, patrauklių turizmui ir poilsiui – tai
rekreacinės vietovės, istoriniai, architektūriniai, gamtos paminklai.
Šiaulių krašte, kaip ir visoje Baltijos jūros pietinėje pakrantėje, žmonės apsigyveno
praslinkus paskutiniam ledynmečiui, tai yra IX–VIII tūkstantmetyje prieš Kristų. Tai patvirtina jau
trečią dešimtmetį Šiaulių „Aušros“ muziejaus mokslininkų tyrinėjamo Lieporių kaimo
archeologinio komplekso radiniai. Derlingose Šiaulių krašto žemėse jau nuo XIV a. pradėjo kurtis
dvarai. Seniausia mokslininkų tyrinėta dvarvietė yra Kurtuvėnuose.
Vienas didžiausių turistų traukos centrų Šiaulių rajono savivaldybėje yra Jurgaičių kaime
esantis Kryžių kalnas. Tai neaukštas piliakalnis, ant kurio XI–XIV a. stovėjo medinė pilis,
greičiausiai, sudeginta Livonijos ordino 1348 metais. Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas
pirmąkart paminėtas XIX a. viduryje. XIX–XX amžių sandūroje jis tapo gerai žinoma sakraline
vieta, kur pastoviai būdavo meldžiamasi. Ant šio kalno imta statyti ir kryžius prašant Dievo
įvairiausių malonių ar jam atsidėkojant. Nuo 1997 m. kiekvienais metais paskutinį liepos
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sekmadienį Kryžių kalne rengiami atlaidai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į Kryžių kalną
visus metus atvyksta piligrimai ir turistai. 1993 m. Kryžių kalne lankėsi ir mišias aukojo popiežius
Jonas Paulius II, taip išgarsindamas Kryžių kalną visame pasaulyje.
Šiaulių rajone įsikūręs Kurtuvėnų regioninis parkas, Varputėnų, Kuršėnų, Paežerių,
Gruzdžių, Bubių, Kurtuvėnų, Naisių dvarai ar išlikę jų fragmentai su parkais, rajone
priskaičiuojami 9 piliakalniai. Dargaičių kaime yra išlikęs etnografinis gatvinis kaimas.
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje yra 51 gamtos paveldo objektas (toliau – GPO), iš
jų 27 yra valstybės saugomi ir 24 savivaldybės saugomi GPO. Pagal rūšis yra saugomi šie objektai:
7 geologiniai GPO, iš jų 6 rieduliai ir 1 riedulių ekspozicija; 43 botaniniai GPO, iš jų 8 medžių
grupės ir 35 medžiai; 1 zoologinis GPO – gyvūnų kolonija. Populiariausi arba labiausiai lankomi
gamtos paveldo objektai: Bubių tuopos, Zuikiškės ąžuolas, Šešiakamienė eglė, Martyno, Laumės
akmenys, Dugnų ir Paežerių ąžuolai. Taip pat rajone gausu mitologinių vietovių ir paminklų. Per
Šiaulių rajono teritoriją teka Ventos ir Dubysos upės, plyti 27 natūralūs ežerai, užimantys 2,6 proc.
rajono teritorijos.
Šiaulių rajono centras – Kuršėnai – pirmą kartą paminėti XII a. 1523 m. čia buvo pastatyta
medinė bažnyčia, o nuo 1561–1563 m. Kuršėnai jau minimi kaip miestelis. Kuršėnai ypač sparčiai
pradėjo vystytis XIX a. pabaigoje pro miestą nutiesus Liepojos–Romnų geležinkelį. Šiaulių
kraštas turtingas žymiais žmonėmis – rašytojais, poetais, spaudos platintojais ir knygnešiais,
tautodailės meistrais. Šiaulių rajone gimė, gyveno ir kūrė bei dabar kuria nemažai iškilių
asmenybių, tokių kaip pirmųjų lietuviškų kalendorių sudarytojas Laurynas Ivinskis, aušrininkas
Jonas Šliūpas, poetai Zigmas Gėlė–Gaidamavičius, Vacys Reimeris, Vytautas Kirkutis,
dramaturgai Juozas Grušas, Augustinas Gricius, rašytojai Vidmantė Jasukaitytė, Kazys Almenas ir
daugelis kitų.
Šiaulių rajono savivaldybė – viena iš turizmui ir rekreacijai vystyti pakankamai palankių
savivaldybių, turinti didelį kultūros paveldo objektų ir gamtos paminklų tinklą.
Kultūros paveldas. Šiuo metu Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre yra
įregistruota 591 kultūros paveldo vertybė, esanti Šiaulių rajono savivaldybėje. Nekilnojamąjį
kultūros paveldą sudaro archeologinės kultūros paveldo vertybės (piliakalniai su gyvenvietėmis,
pilkapiai, pilkapynai, kapinynai, buvusios dvarų sodybos), mitologinės vietos, architektūros
paminklai (bažnyčios, sodybos, įvairūs pastatai, statinių kompleksai ir pan.), istorijos paminklai
(kapinės, pavieniai kapai, susiję su svarbiais visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykiais ar
asmenybėmis), dailės paminklai (paveikslai, koplytstulpiai, skulptūros, altoriai, altorėliai, kryžiai,
kryželiai ir pan.).
Didžiausią Šiaulių rajono nekilnojamojo kultūros paveldo dalį, daugiau kaip 200 objektų,
sudaro senosios kapinės ir kitos laidojimo vietos. Tarp archeologijos ir mitologijos paveldo
objektų – piliakalniai, pilkapiai, senovės gyvenvietės, religinio kulto vietos. Architektūriniai
objektai – statiniai, jų dalys, priklausiniai, statinių kompleksai ir ansambliai. Svarbiausias Šiaulių
rajono kultūros paveldo objektas yra Kryžių kalnas, kuris 2007 m. birželio 19 d. Vyriausybės
nutarimu buvo įrašytas į Valstybinės reikšmės istorijos, archeologijos ir kultūros objektų sąrašą.
Šiaulių rajono kultūros paveldu rūpinasi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyris. Viena svarbiausių šio
poskyrio funkcijų – kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie kultūros vertybes, jų apsaugą,
informuoti visuomenę apie jų būklę ir problemas. Taip pat poskyris konsultuoja paveldo objektų
savininkus ir valdytojus paveldosaugos, tvarkybos bei priežiūros darbų klausimais, nuolat tikrina
kultūros paveldo objektų būklę ir teikia informaciją Kultūros paveldo departamento Šiaulių
teritoriniam padaliniui.
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Turistiniai objektai ir paslaugos. Kaip jau minėta, didžiausias turistų ir piligrimų traukos
centras Šiaulių rajono savivaldybėje yra Kryžių kalnas. Šis objektas yra vienas lankomiausių ne
tik savivaldybės, bet ir šalies mastu. Šiaulių rajono Turizmo ir verslo informacijos centro
duomenimis, patraukliausi lankytojams pastaruoju metu buvo šie objektai: Kryžių kalnas,
Kurtuvėnų regioninis parkas, Naisiai, Dargaičių etnografinis gatvinis kaimas bei Kuršėnų
tautodailės ir amatų centras – Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų
centras.
Kurtuvėnų regioninis parkas įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti Rytų Žemaitijos kalvyno
kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą, kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui, puoselėti
tradicinę gyvenseną. Parko teritorija užima 17 tūkst. hektarų plotą Šiaulių bei Kelmės rajonuose,
joje nuolat gyvena apie 1 200 žmonių, aptinkama apie 900 rūšių augalų. Lankytojai čia gali
pamatyti nemažai gamtos paveldo objektų: įspūdingų medžių, riedulių, reljefo formų. Svarbus
Kurtuvėnų turistinis objektas yra Kurtuvėnų dvaro sodyba. Autentiškai atkurtą dvaro sodybos
kompleksą sudaro parkas su tvenkiniais, oficina, žirgyno arklidės, kumetynai, sodininko namas,
tvartai, kalvės ir kt. Kompleksą papildo šalia esantis Kurtuvėnų piliakalnis, mūrinė XVIII a. Šv.
apaštalo Jokūbo bažnyčia su senaisiais parapijos pastatais. Vertingiausias pastatas yra unikalus
XVIII a. barokinis medinis svirnas. Dvaro sode veikia kempingas „Kurtuvėnai“, įrengtos tinklinio,
kroketo, vaikų žaidimų aikštelės.
Naisiai, gyvenvietė Šiaulių rajono savivaldybės rytuose, Meškuičių seniūnijoje – vienas iš
Lietuvos kultūros, sveikos gyvensenos, baltiškų tradicijų puoselėjimo centrų. Čia kuriamas
televizijos serialas, veikia profesionalus teatras, penki muziejai, žemaitukų žirgynas, kuriame
laikomi tik grynaveisliai žemaitukų veislės žirgai, vienas didžiausių Europoje dažasvydžio centras
kasmet pritraukia vis daugiau lankytojų. Jau tradicija tapęs „Naisių vasaros“ festivalis keletą metų
iš eilės kviečia Lietuvos šeimas kartu leisti laiką kūrybinėse dirbtuvėse, mugėse, koncertuose.
„Naisių vasaros“ festivalis – pirmasis festivalis visai šeimai, kuriame sukurta blaivi aplinka.
Šiaulių rajono savivaldybėje yra įsikūrę 4 žirgynai, teikiantys jodinėjimo paslaugas
(Kurtuvėnuose, Naisiuose, Žačių, Dapkūnų kaimuose). Kurtuvėnų dvaro pramogų komplekse
teikiamos įvairios su žirgais susijusios paslaugos: jodinėjimas, hipoterapija vaikams ir
suaugusiems, pasivažinėjimai karieta, organizuojami įvairūs seminarai ir edukaciniai užsiėmimai.
Pastaruoju metu šalyje ypač išpopuliarėjo vandens pramogos. Šiaulių rajone taip pat
organizuojami plaukimai baidarėmis, plaustais, vandens dviračiais Ventos upe bei ežerais.
Kuršėnuose yra įsikūrusi Nardymo akademija, siūlanti įvairias su nardymu susijusias paslaugas
Šiaulių rajono vandens telkiniuose.
Šiaulių rajone yra įsikūrę trys šaudymo centrai (Smilgiuose ir Strazdų kaime), du
dažasvydžio centrai (Naisiuose ir Smilgiuose), sukarinta jaunimo stovykla „Mes būsime kariai“
(Smilgiuose).
Turizmo informacijos sklaidą Šiaulių rajone vykdo VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo
informacijos centras, įsikūręs Kuršėnuose ir Domantų kaime. Turizmo informacija yra teikiama
Domantų kaime, o verslo informacija – Kuršėnų mieste. Šiaulių rajono turizmo ir verslo
informacijos centro duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajone apsilankė 39 623 Lietuvos ir 139 281
užsienio šalių turistas. 2011 m. turistų iš Lietuvos skaičius buvo kiek mažesnis – 31 445, o iš
užsienio žymiai mažesnis – 57 019 turistų. Analizuojant Kryžių kalno lankytojų statistiką, matyti,
kad 2010 m. turistų srautai mažėjo, o nuo 2013 m. šie srautai pradėjo didėti ir 2015 m. siekė 178
904 turistus. Kryžių kalne turistų srautai didžiausi būna liepos ir rugpjūčio mėnesiais, tačiau
sezoniškumo įtaka kiekvienais metais vis mažėja ir nemažai turistų sulaukiama net ir žiemos
mėnesiais. Analizuojant užsienio turistų srautus, matoma, kad daugiausia lankytojų sulaukiama iš
Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Japonijos.
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Apgyvendinimo paslaugos. Be turizmo objektų, turizmo sektoriuje vieną svarbiausių
vietų užima apgyvendinimo paslaugos, kurių pakankamas skaičius ir kokybė taip pat daro įtaką
turistų srautams.
3.3.4.1. lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2011–2015 m.
Administracinė
teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

966
44
18
2
2
5
2
4
11

1 032
45
16
2
2
7
2
4
12

1 217
53
23
2
3
8
2
4
11

1 400
51
18
3
2
10
2
6
10

1 664
56
22
3
2
11
2
5
11

Pokytis proc.,
lyginant 2015
m. ir 2011 m.
72,3
27,3
22,2
50,0
0
120,0
0
25,0
0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje apgyvendinimo įstaigų skaičius
svyravo, tačiau išliko stabilus. Apgyvendinimo įstaigose vietų skaičius 2011–2015 m. laikotarpiu
Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo 12,5 proc. Šiaulių rajono savivaldybės apgyvendinimo
įstaigos 2015 m. sudarė 20,9 proc. visų Šiaulių apskrities apgyvendinimo įstaigų. 2015 m.
apgyvendinimo paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje teikė 4 viešbučiai, 3 moteliai, 1 poilsio
namai, 1 kempingas ir 2 privataus apgyvendinimo sektoriaus subjektai. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2015 m. Šiaulių apskrityje veikė 17 kaimo turizmo sodybų. Daugiau
nei pusė jų buvo įsikūrę Šiaulių rajono savivaldybėje. Populiariausios Šiaulių rajono kaimo
turizmo sodybos yra šios: kaimo turizmo sodyba „Lakštingalų sala“, kaimo sodyba Briduose,
kaimo turizmo sodyba „Girelė“, kaimo turizmo sodyba „Žemaitiška pastogė“, sodyba „Prie
tvenkinio“, kaimo turizmo sodyba „Pilaitė prie Gudelių ežero“, kaimo turizmo sodyba „Pas
Dalią“, kaimo turizmo sodyba „Dvaro palivarkas“.
Apgyvendintų turistų skaičius analizuojamu laikotarpiu taip pat mažėjo (0,9 proc.). Šioms
tendencijoms įtaką daro tai, jog Šiaulių rajono savivaldybės teritorija išsidėsčiusi aplink Šiaulius,
todėl dalis Šiaulių rajono savivaldybėje besilankančių turistų apsistoja Šiaulių miesto
apgyvendinimo įstaigose.
3.3.4.2. lentelė. Suteiktų nakvynių skaičius apgyvendinimo įstaigose 2011–2015 m.

Administracinė
teritorija

Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.

Suteikta nakvynių
/ Metai
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis
proc.,
lyginant
2015 m. ir
2011 m.

2 546 447
2 377 346
64 156
62 255
33 848
50 564
7 361
679
4 564
1 024

2 643 265
2 622 298
62 043
63 484
30 661
53 118
1 429
550
1 755
378

2 724 632
2 838 638
80 862
58 251
49 160
48 277
2 068
1 724
4 014
599

2 907 869
2 966 354
73 694
101 540
43 071
91 038
2 282
1 773
4 701
781

3 058 094
2 943 169
59 651
105 862
38 633
98 389
1 726
543
1 263
1 010

20,1
23,8
–7,0
70,0
14,1
94,6
–76,6
–20,0
–72,3
–1,4
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Administracinė
teritorija
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Suteikta nakvynių
/ Metai
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams
Lietuvos gyventojams
užsieniečiams

2016

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis
proc.,
lyginant
2015 m. ir
2011 m.

3 673
16
1 619
32
6 741
1 968
6 350
7 972

6 364
39
1 741
47
7 612
2 419
12 481
6 933

7 389
122
2 876
608
7 386
2 594
7 969
4 327

5 084
278
4 052
546
7 021
2 697
7 483
4 427

4 909
249
2852
659
4 496
619
5 772
4 393

33,7
1456,3
76,2
1959,4
–33,3
–68,5
–9,1
–44,9

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. šalyje tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams suteiktų nakvynių
skaičius apgyvendinimo įstaigose augo. 2015 m., lyginant su 2011 m., Lietuvoje šalies
gyventojams minėtu laikotarpiu buvo suteikta 20,1 proc. daugiau nakvynių, užsieniečiams – 23,8
proc. Tuo tarpu Šiaulių apskrityje Lietuvos gyventojams suteiktų nakvynių skaičius mažėjo, o
užsieniečiams – augo. Šalies gyventojams suteikta 7,0 proc. mažiau nakvynių, užsieniečiams –
70,0 proc. daugiau. Šiaulių rajono savivaldybėje nakvynių, suteiktų šalies piliečiams, skaičius
analizuojamu laikotarpiu taip pat mažėjo (šis rodiklis susitraukė 9,1 proc.), o užsieniečiai šiose
įstaigose nakvojo 44,9 proc. mažiau. Kitose Šiaulių apskrities savivaldybėse užsieniečiams
suteiktų nakvynių skaičius analizuojamu laikotarpiu išliko dinamiškas. Ypač didelis padidėjimas
fiksuotas Kelmės ir Pakruojo rajonų savivaldybėse (atitinkamai 1 456,3 ir 1 959,4 proc.).
Maitinimo paslaugos. Šalia apgyvendinimo paslaugų svarbi turizmo paslaugų sudėtinė
dalis tenka maitinimo paslaugoms.

3.3.4.1. pav. Maitinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2011–2014 m. pabaigoje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

53

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. pabaigoje Šiaulių
rajono savivaldybėje veikė 15 maitinimo įstaigų, turinčių 900 maitinimo vietų. Mažiau maitinimo
įstaigų veikė tik Pakruojo (9) ir Akmenės (13) rajonų savivaldybėse. Analizuojamu laikotarpiu
daugiausia maitinimo įstaigų Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 2012 m. (12), vėliau maitinimo
įstaigų kasmet mažėjo. Atitinkamai maitinimo įstaigose mažėjo ir vietų skaičius.
Pagal 1 000–iui gyventojų tenkantį maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičių 2014 m.
pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybei teko 0,4 maitinimo įstaigos. Šiuo rodikliu Širvintų rajono
savivaldybė atsiliko nuo šalies (1,2) ir Šiaulių apskrities (0,9) rodiklių. Iš visų Šiaulių apskrities
savivaldybių tik Pakruojo rajono savivaldybėje maitinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1 000–iui
gyventojų, buvo toks pat, kaip ir Šiaulių rajono savivaldybėje, kitose vietovėse šis rodiklis buvo
aukštesnis. Analizuojamu laikotarpiu maitinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų,
Šiaulių rajono savivaldybėje buvo padidėjęs 2012 m. (skaičius augo iki 0,5), tačiau 2013–2014 m.
šis skaičius sumažėjo iki 0,4.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus
Paveldosaugos ir turizmo poskyris rengia ir įgyvendina savivaldybės turizmo plėtros programas,
kaupia ir sistemina informaciją apie turizmo veiklą Šiaulių rajone, rengia teisės aktus,
reglamentuojančius turizmo veiklą, vykdo Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos turizmo išteklių
rinkotyrą ir rinkodarą.
Turizmo skatinimui ypatingai svarbi yra informacinė turizmo paslaugų sklaida, skelbiant
informaciją apie lankomus turizmo objektus, siūlomas paslaugas ir pan. Pagrindinis turizmo
informacijos paslaugų teikėjas Šiaulių rajono savivaldybėje yra VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir
verslo informacijos centras, įsikūręs Kuršėnuose ir Domantų kaime, Meškuičių seniūnijoje.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 m. programą, kurios strateginis tikslas – didinti Lietuvos
turizmo sektoriaus konkurencingumą, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos
tikslai:
1. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir gerinti paslaugų kokybę.
2. Didinti Lietuvos, kaip turistinės valstybės, žinomumą ir gerinti jos įvaizdį.
3. Mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą.
Siekiant įgyvendinti numatytus turizmo plėtros tikslus Šiaulių rajono savivaldybėje,
tikslinga plėtoti įvairių turizmo rūšių viešąją ir privačią infrastruktūrą, patrauklius turistinius
maršrutus, gerinti Šiaulių rajono savivaldybės pasiekiamumą, tobulinti turizmo sektoriuje
dirbančių darbuotojų kompetencijas, skatinti turizmo paslaugas teikiančių įmonių ir įstaigų
akreditaciją ir/ ar sertifikavimą. Šie užmojai nepasiekiami be vietovės įvaizdžio kūrimo ir
žinomumo didinimo, todėl, atsižvelgiant į Šiaulių rajono turistinių objektų gausą ir įvairovę,
svarbu gerinti Šiaulių rajono savivaldybės, kaip išskirtinės turistinės vietovės, žinomumą ir įvaizdį
skatinant kurti ir įgyvendinti elektroninės rinkodaros projektus, vykdant kompleksinę rinkodarą
prioritetinėse atvykstamojo turizmo rinkose, diegiant turizmo objektų informacinės ženklinimo
sistemos priemones, bendradarbiaujant su kaimyninėmis valstybėmis, įgyvendinant bendrus
tarptautinius turizmo projektus ir kt. Siekiant mažinti turizmo sezoniškumą, pravartu didinti
kultūrinių renginių ir pramogų pasiūlą neturistinio sezono metu (pavyzdžiui, remiant ir inicijuojant
kulinarinio paveldo, etnokultūros tradicijų, tradicinių amatų plėtrą ir edukacinių, taip pat gamtos
pažinimo programų kūrimą ir pan.), didinti ir plėsti kaimo turizmo paslaugų pasiūlą ne tik
turistinio sezono metu, bet ir visus metus (teikiant specializuotas kaimo turizmo paslaugas), didinti
aktyvaus žiemos poilsio turizmo paslaugų pasiūlą ir pan.
Įgyvendinant Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, kurios svarbiausias numatomas
tikslas – pasiekti, kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti visuomenės,
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aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius, Šiaulių rajono savivaldybei turizmo srityje aktualiausia
yra ši programos prioritetinė kryptis:
1. Ekosistemų stabilumo išsaugojimas.
Siekiant užtikrinti ekosistemų darną Šiaulių rajono savivaldybėje, tikslinga optimizuoti
gamtinių, agrarinių, urbanizuotų teritorijų santykį krašto išskirtinumo, kraštovaizdžio, biologinės
įvairovės išsaugojimui, taip pat skatinti urbanizuotų teritorijų darnų vystymąsi siekiant, kad
kuriamas kultūrinis kraštovaizdis būtų estetiškas, ekonomiškas, priimtinas, skatinti pažeistų
kraštovaizdžio teritorijų atkūrimą, išskirti ir teisiškai apsaugoti vietoves, kurios pasižymi
vertingiausiais kraštovaizdžiais ir didele biologine įvairove, išsaugoti saugomas augalų ir gyvūnų
rūšis, jų buveines ir pan.
Įgyvendinant kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2020 m. plėtros kryptis,
numatančias atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, padėsiantį atskleisti, išsaugoti ir plėtoti
visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą, Šiaulių rajono savivaldybei turizmo srityje
aktualiausia yra ši kaitos gairė:
1. Formuoti bendrą integralios paveldo apsaugos politiką.
Siekiant šio tikslo Šiaulių rajono savivaldybėje, kuri pasižymi kultūros paveldo objektų
gausa ir įvairove, būtina tinkamai kaupti, tvarkyti (konservuoti, restauruoti, taikyti kitas
reikalingas priemones) ir naudoti paveldą jį tausojant ir taip išsaugant ateities kartoms, taip pat
svarbu sudaryti sąlygas visuomenei ir bendruomenei dalyvauti paveldosaugos procesuose ir užtikrinti
deramą informacijos apie paveldą sklaidą, tobulinti materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo
sektoriaus finansavimo principus, tobulinti teisinę bazę, plėtoti materialaus ir nematerialaus
kultūros paveldo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir kt.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje sąlygos bei galimybės turizmo plėtrai yra palankios – gausu tiek
gamtinių resursų, tiek kultūros paveldo objektų, iš kurių žymiausias ir turistų labiausiai lankomas yra
Kryžių kalnas.
Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, turistų skaičius šalyje augo,
ypatingai didėjo turistų iš užsienio skaičius.
Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2015 m. apgyvendinimo įstaigų skaičius išliko nepakitęs, tačiau
mažėjo vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose.
Maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, tenkančių 1 000–iui gyventojų, skaičiumi Šiaulių rajono
savivaldybė atsilieka nuo kitų Šiaulių apskrities savivaldybių.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys turizmo, kultūros ir gamtos paveldo sektoriuje yra šios:
-

-

turistinių maršrutų rajone plėtojimas;
turizmo infrastruktūros (ypatingai pėsčiųjų ir dviračių takų) atnaujinimas ir plėtra;
turizmo informacijos sklaida;
maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų kokybės bei įvairovės ir infrastruktūros gerinimas;
kultūros ir gamtos paveldo apsaugos, paveldo puoselėjimo ir tradicijų perėmimo užtikrinimas.
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3.4. SOCIALINĖ APLINKA
3.4.1. Švietimas
Švietimas – veikla, kuria siekiama asmeniui suteikti visaverčio savarankiško gyvenimo
pagrindus ir jam padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus. Mokytis – prigimtinė kiekvieno žmogaus
teisė. Švietimas, kaip asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, grindžiamas
žmogaus nelygstamos vertės, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu,
demokratiniais santykiais, šalies kultūros tradicijomis. Švietimas saugo ir kuria tautos tapatybę,
perduoda vertybes, kurios daro žmogaus gyvenimą prasmingą, visuomenės gyvenimą – darnų ir
solidarų, valstybės – pažangų ir saugų. Švietimas savo paskirtį geriausiai atlieka tada, kai jo raida
lenkia bendrąją visuomenės raidą. Jis yra prioritetiškai valstybės remiama visuomenės raidos
sritis.
Vienas iš svarbiausių švietimo lygį savivaldybėje apibūdinančių rodiklių yra švietimo
prieinamumas, kuris vertinamas pagal švietimo sistemos struktūrą, mokymosi būdų bei formų
pasirinkimą, psichologinės, specialiosios, socialinės pagalbos teikimą, pedagogų kvalifikaciją,
materialiuosius švietimo įstaigų išteklius.
2015–2016 m. m. Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 38 biudžetinės švietimo įstaigos: iš jų
9 yra ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 24 bendrojo ugdymo įstaigos (1 pradinė mokykla, 19
pagrindinių mokyklų ir 4 gimnazijos), 3 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos (Šiaulių r. Kuršėnų
meno mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai) ir 2
švietimo pagalbos įstaigos (Šiaulių r. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Šiaulių r. švietimo
centras). Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija turi Bazilionų skyrių.
3.4.1.1. lentelė. Švietimo įstaigos Šiaulių rajono savivaldybėje 2015–2016 m. m. (201509-01 duomenys)
Švietimo įstaigos (įstaigų
skaičius)

Ikimokyklinio ugdymo
įstaigos (9)

Pradinės mokyklos (1)

Pagrindinės mokyklos
(19)

Pavadinimas
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė"
Šiaulių r. Daugėlių lopšelis-darželis
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"
Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas"
Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis"
Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis"
Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis
Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis
Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena"
Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Aukštelkės mokykla
Šiaulių r. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Bubių mokykla
Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla
Šiaulių r. Drąsučių mokykla
Šiaulių r. Gilvyčių mokykla
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla
Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
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Ugdytinių skaičius
2015–2016 m. m.
155
75
155
106
75
75
71
75
74
40
110
121
150
60
122
62
194
130
254
579
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Švietimo įstaigos (įstaigų
skaičius)

Gimnazijos (4)

Neformaliojo
vaikų
švietimo įstaigos (3)
Švietimo pagalbos
įstaigos (2)

Pavadinimas

2016

Ugdytinių skaičius
2015–2016 m. m.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla
Šiaulių r. Naisių mokykla
Šiaulių r. Pakapės mokykla
Šiaulių r. Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras
Šiaulių r. Šakynos mokykla
Šiaulių r. Šilėnų mokykla
Šiaulių r. Verbūnų mokykla
Šiaulių r. Voveriškių mokykla
Šiaulių r. Žarėnų mokykla
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos Bazilionų skyrius
Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija
Šiaulių r. Kužių gimnazija
Šiaulių r. Meškuičių gimnazija
Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla
Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai
Šiaulių r. švietimo centras
Šiaulių r. pedagoginė psichologinė tarnyba

467
93
82
71
94
89
54
99
35
285
26
468
212
238
365
398
253
–
–

Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (www.siauliuraj.lt) ir Šiaulių rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrasis planas

Ikimokyklinis ugdymas. 2015–2016 m. m. Šiaulių rajono savivaldybėje veikė devynios
ikimokyklinio ugdymo įstaigos (lopšeliai-darželiai).

3.4.1.1. pav. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas,
skaičius 2011–2012 m. m. – 2015–2016 m. m. Šiaulių rajono savivaldybėje
Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (www.siauliuraj.lt)

Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2015–2016 m. m.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose ikimokyklinio ugdymo grupes lankė 865 vaikai,
priešmokyklinio ugdymo grupes – 303 vaikai (iš viso 1 168 vaikai). Lyginant su 2011–2012 m. m.
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duomenimis, vaikų skaičius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse Šiaulių rajono
savivaldybėje išaugo 209 vaikais arba 22,0 proc. (2011–2012 m. m. ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes lankė 959 vaikai). Pažymėtina, kad vaikai pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas yra ugdomi tiek ikimokyklinio ugdymo įstaigose
(lopšeliuose-darželiuose), tiek bendrojo ugdymo mokyklose.
Bendrasis ugdymas. 2015–2016 m. m. Šiaulių rajono savivaldybėje veikė 1 pradinė
mokykla, 19 pagrindinių mokyklų, 4 gimnazijos bei vienas gimnazijos skyrius.
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–
2020 metams bendruoju planu, į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2015–
2016 m. m. atėjo 3 828 mokiniai arba 1 108 mokiniais (22,4 proc.) mažiau nei 2011–2012 m. m.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių apskrityje 2011–2012 m. m. –
2015–2016 m. m. mokinių skaičiaus mažėjimas sudarė 19,1 proc., šalyje – 14,7 proc. Galima
teigti, kad Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius mažėjo
sparčiau negu apskrities ir šalies mokinių skaičius. Mokinių skaičiaus mažėjimą lėmė neigiamas
gyventojų migracijos rodiklis Šiaulių rajono savivaldybėje, mokymo įstaigos pasirinkimas ne
gyvenamojoje teritorijoje ir kitos priežastys.
3.4.1.2. lentelė. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai
Administracinė
teritorija / Mokslo
metai

2011–2012
m. m.

2012–2013
m. m.

2013–2014
m. m.

2014–2015
m. m.

2015–2016
m. m.

Pokytis proc.
2011–2012 m. m.,
lyginant su 2015–
2016 m. m.

Lietuvos Respublika
392 922
373 874
357 530
344 721
335 202
–14,7
Šiaulių apskritis
41 091
38 606
36 383
34 627
33 226
–19,1
Šiaulių m. sav.
15 454
14 724
14 088
13 660
13 510
–12,6
Akmenės r. sav.
3 537
3 296
3 126
2 986
2 828
–20,0
Joniškio r. sav.
3 565
3 276
3 029
2 855
2 656
–25,5
Kelmės r. sav.
4 465
4 151
3 800
3 547
3 273
–26,7
Pakruojo r. sav.
3 292
3 091
2 848
2 615
2 396
–27,2
Radviliškio r. sav.
5 821
5 483
5 211
4 956
4 720
–18,9
Šiaulių r. sav.*
4 936
4 568
4 260
3 990
3 828
–22,4
* pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metais bendrasis planas

Šiaulių rajono savivaldybėje mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius 2011–2015
m. laikotarpiu sumažėjo 24,0 proc. (nuo 441 iki 335). Šiaulių apskrityje ir šalyje pagrindinį
išsilavinimą įgijusių mokinių skaičius taip pat sumažėjo (atitinkamai 20,8 proc. ir 19,5 proc.).
Mokinių, neįgijusių pagrindinio išsilavinimo, skaičius 2011–2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje
buvo kintantis (2011–2013 m. jis mažėjo nuo 52 iki 21, 2014 m. padidėjo iki 27 ir 2015 m.
sumažėjo iki 23). Lyginant su 2011 m., 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje mokinių, neįgijusių
pagrindinį išsilavinimą, skaičius sumažėjo 55,8 proc., Šiaulių apskrityje – 43,7 proc., šalyje – 24,7
proc.
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3.4.1.2. pav. Įgiję/neįgiję pagrindinio išsilavinimo mokiniai Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–
2015 m.
* pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metais bendrasis planas

2011 m. Šiaulių rajono savivaldybėje bendrojo ugdymo įstaigose vidurinio ugdymo
programą baigė ir vidurinį išsilavinimą įgijo 316 mokinių. 2011–2013 m. šis skaičius mažėjo iki
221 arba 30,1 proc., o 2014 m. padidėjo iki 249, 2015 m. šis rodiklis sumažėjo iki 215. Mokinių,
įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius, lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis, Šiaulių rajono
savivaldybėje sumažėjo 32,0 proc., apskrityje – 26,4 proc., šalyje – 25,0 proc. Šiaulių rajono
savivaldybėje 2011 m. vidurinio išsilavinimo neįgijo 11 mokinių, o 2015 m. – 7 mokiniai
(sumažėjo 5 mokiniais arba 36,4 proc.), o 2012 m. tokių mokinių skaičius siekė 24. Šiaulių
apskrityje tuo pačiu laikotarpiu neįgijusių vidurinio išsilavinimo mokinių skaičius sumažėjo 16,9
proc., šalyje – 17,2 proc.

3.4.1.3. pav. Įgiję/neįgiję vidurinio išsilavinimo mokiniai Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–
2015 m.

* pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo
pertvarkos 2016–2020 metais bendrasis planas
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Šiaulių rajono savivaldybės administracijos duomenimis, 2015–2016 m. m. Šiaulių rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose bendrose klasėse buvo mokoma 480 mokinių, turinčių
specialiųjų ugdymosi poreikių. Šiaulių rajono savivaldybė siekia integruoti specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčius mokinius į savivaldybės ugdymo sistemą, pritaikant mokyklos aplinką, teikiant
psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, aprūpinant
ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis mokykloje ir specialiosiomis mokymo
priemonėmis.
Mokytojai. Mažėjant mokinių skaičiui, uždarant mokyklas mažėjo ir mokytojų skaičius.
2015–2016 m. m. Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 516
pedagoginių darbuotojų (pagrindiniame darbe, neskaičiuojant esančių vaiko auginimo atostogose
ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojų). Lyginant su 2014–2015 m. m., pedagoginių darbuotojų
skaičius sumažėjo 6,9 proc. arba nuo 554 pedagoginių darbuotojų iki 516 pedagoginių darbuotojų.
2015–2016 m. m. 503 pedagoginiai darbuotojai buvo įgiję aukštąjį išsilavinimą, 497 iš jų –
pedagoginį. 26 pedagoginių darbuotojų darbo stažas siekė iki 4 metų, 33 darbuotojų – 4–9 metų,
47 darbuotojų – 10–14 metų, 410 darbuotojų – 15 ir daugiau metų.
Iš minėtų 516 pedagoginių darbuotojų 2015–2016 m. m. 15 pedagoginių darbuotojų
neturėjo kvalifikacinės kategorijos, taigi, atestuotų pedagoginių darbuotojų 2015–2016 m. m.
Šiaulių rajono savivaldybėje buvo 501 arba 97,1 proc. (Šiaulių apskrities rodiklis – 93,8 proc.), ir
tai buvo didžiausias rodiklis apskrityje. Iš 501 atestuoto pedagoginio darbuotojo 8 buvo ekspertai
(2014–2015 m. m. – 7 ekspertai), 193 – metodininkai (2014–2015 m. m. – 184 metodininkai), 242
– vyresnieji mokytojai (2014–2015 m. m. – 244 vyresnieji mokytojai) ir 58 – mokytojai (2014–
2015 m. m. – 56 mokytojai). Taigi, nors per metus laiko bendras pedagoginių darbuotojų skaičius
sumažėjo 6,9 proc., tačiau nuo 491 iki 501 arba 10–čia darbuotojų (2,0 proc.) padidėjo atestuotų
pedagoginių darbuotojų skaičius, o atestuotų pedagoginių darbuotojų dalis išaugo 8,5 procentiniais
punktais.
3.4.1.4. lentelė. Atestuoti pedagoginiai darbuotojai 2015–2016 m. m.
Administracinė
teritorija /
Pedagogai

Iš viso
pedagoginių
darbuotojų

Atestuotų
pedagoginių
darbuotojų

Pedagoginių darbuotojų, turinčių kvalifikacinę
kategoriją, skaičius

vyresniojo
metodi–
eksperto
mokytojo
ninko
Šiaulių apskritis
3 413
3 203
93,8
294
1 438
1 392
79
Šiaulių m. sav.
1 242
1 145
92,2
99
464
537
45
Akmenės r. sav.
244
220
90,2
8
110
98
4
Joniškio r. sav.
273
255
93,4
16
131
107
1
Kelmės r. sav.
389
361
92,8
39
195
126
1
Pakruojo r. sav.
257
248
96,5
33
116
97
2
Radviliškio r. sav.
492
473
96,1
41
180
234
18
Šiaulių r. sav.*
516
501
97,1
58
242
193
8
* pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą
skaičius

proc.

mokytojo

Šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos. Nors mokinių, besimokančių Šiaulių rajono
savivaldybės mokyklose, skaičius kasmet mažėjo, tačiau neformaliajame vaikų švietime
dalyvaujančiųjų skaičius išliko panašus. Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo
mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendruoju planu, 2015–2016 m. m. bent vienoje
neformaliojo vaikų švietimo veikloje dalyvavo 66,6 proc. mokinių (2014–2015 m. m. – 69,0 proc.,
2013–2014 m. m. – 68,0 proc.).
Šiaulių rajono savivaldybėje veikia trys formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo
švietimo įstaigos – Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla ir Šiaulių
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r. Kuršėnų kūrybos namai. 2015–2016 m. m. šiose trijose įstaigose mokslo metus pradėjo 1 016
mokinių. Lyginant su 2011–2012 m. m., šias įstaigas lankančių mokinių skaičius išaugo 270
mokinių arba 36,2 proc.
Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokykla. Mokyklos veiklos tikslas – tenkinti mokinių pažinimo,
lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, sudaryti
sąlygas puoselėti įgimtus meninius, muzikinius gebėjimus tiek vaikams, tiek suaugusiems
asmenims. Mokyklos ugdytiniai gali rinktis nuo 1 iki 7 metų trukmės mokykloje ir kitose Šiaulių
rajono savivaldybės vietovėse vykdomas programas – ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir
išplėstinio muzikinio ugdymo programas, muzikos mėgėjų ugdymo programą, pradinio,
pagrindinio, neformaliojo ir išplėstinio dailės ugdymo programas. 2015–2016 m. m. mokykloje
mokėsi 365 mokiniai, dirbo 35 pedagogai. Kuršėnų meno mokykla muzikinį
ugdymą vykdo penkiose Šiaulių rajono vietovėse: Gruzdžiuose, Kairiuose, Kužiuose,
Raudėnuose, Bubiuose.
Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo mokykla. Mokyklos tikslas – skatinti vaikų, paauglių ir jaunimo
saviraišką pasitelkiant sportą, rengti sportininkus, gebančius deramai atstovauti mokyklai, rajonui
šalies pirmenybėse, čempionatuose, žaidynėse, Lietuvos Respublikai – pasaulio, Europos
čempionatuose ir Olimpinėse žaidynėse. Šiuo metu sporto mokykloje yra plėtojamos 8 sporto
šakos: futbolas, lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, krepšinis, boksas, dziudo, žirgų sportas,
kiokušin karatė. Mokykla įsikūrusi Kuršėnuose, o mokyklos sporto šakų vykdomos veiklos –
Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinėje, Šiaulių r. Kuršėnų
Pavenčių, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Šiaulių r. Bubių bei Šiaulių r. Drąsučių
mokyklose, Šiaulių r. Raudėnų mokykloje-daugiafunkciniame centre, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno
Ivinskio, Šiaulių r. Meškuičių ir Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijose, Kurtuvėnų regioniniame parke.
2015–2016 m. m. mokyklą lankė 398 auklėtiniai.
Kuršėnų kūrybos namai – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Mokyklos tikslas –
tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais
visuomenės nariais. Kūrybos namuose veikia įvairūs amatų būreliai, kūrybinės raiškos studija,
organizuojamos parodos, renginiai, edukaciniai užsiėmimai. 2015–2016 m. m. kūrybos namuose
veikė 22 būreliai, dirbo 12 pedagogų, būrelius lankė 253 vaikai, paaugliai ir jaunuoliai.
2015–2016 m. m. neformaliojo vaikų švietimo įstaigas lankančių mokinių dalis, lyginant
su savivaldybės teritorijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniais, siekė 26,5 proc.
Profesinis mokymas. Šiaulių rajono savivaldybėje veikia viešoji įstaiga Kuršėnų
politechnikos mokykla, kurios pagrindinė veikla – pagrindinis profesinis, darbo rinkos profesinis,
neformalusis suaugusiųjų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Nuo 2015-09-01 mokykloje
mokoma pagal 20 profesinio mokymo programų. Mokykloje yra rengiami šių profesijų
specialistai: automobilių mechanikai, konditeriai, pardavėjai ir barmenai, medkirčiai, virėjai,
elektroninės prekybos agentai, smulkiojo verslo organizatoriai, suvirintojai ir kt. 2015–2016 m.
mokykloje mokėsi 475 mokiniai, lyginant su 2014–2015 m. m., mokinių skaičius sumažėjo 39
mokiniais arba 8,2 proc. 2014–2015 m. m. mokyklą baigė 183 mokiniai.
Švietimo pagalbos įstaigos. Šiaulių r. švietimo centro tikslas – sudaryti sąlygas švietimo
darbuotojams, kitiems specialistams, suaugusiems asmenims ir jaunimui aktyviai mokytis visą
gyvenimą tenkinant pažinimo, lavinimosi, profesinių kompetencijų plėtojimo bei saviraiškos
poreikius. Švietimo centras organizuoja šiuos kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus,
edukacines išvykas–seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas ir kt. Seminarai skirti įvairioms
dalyvių tikslinėms grupėms: pedagogams, profesinio rengimo mokytojams, neformaliojo vaikų
švietimo mokytojams, mokiniams, jaunimui ir suaugusiesiems. Švietimo centras 2014 m.
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organizavo 174 kvalifikacijos tobulinimo bei gerosios darbo patirties renginius, kuriuose dalyvavo
4 717 klausytojų, 45 konkursinius renginius gabiems rajono mokiniams (dalyvavo 1 448
mokiniai), veiklą vykdė Trečiojo amžiaus universitetas, kurį lanko 64 nuolatiniai lankytojai,
centras taip pat įsteigė Jaunimo informavimo ir konsultavimo tašką – Eurodesk Lietuva atstovybę
ir vykdė kitą veiklą.
Šiaulių r. pedagoginė psichologinė tarnyba yra pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai
teikianti įstaiga. Ji teikia psichologinę, švietimo informacinę, specialiąją pedagoginę pagalbą
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, mokiniams ir asmenims iki 21 metų, jų tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir pedagogams. Įstaigoje dirba psichologas, specialusis pedagogas,
logopedas, gydytojas neurologas.
Šiaulių rajono savivaldybėje yra sudarytos sąlygos gyventojams tęsti mokymąsi –
suaugusiųjų mokymas vykdomas Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje ir Kuršėnų Stasio
Anglickio mokykloje. 2015–2016 m. m. mokymąsi tęsė 34 suaugusieji.
Materialieji švietimo įstaigų ištekliai. Pagal Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrąjį planą, Šiaulių rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklose mokinių mokymui naudojama 920 stacionarių kompiuterių, 216
nešiojamų kompiuterių ir 127 planšetiniai kompiuteriai (iš viso 1 263 kompiuteriai). 1 kompiuteris
vidutiniškai tenka 4,16 mokinio. 745 kompiuteriai yra senesni nei 4 metų. Mokyklose yra įrengtos
163 kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos (24 proc. visų mokytojų darbo vietų). 2014–2015 m.
m. bendrojo ugdymo mokyklos įsigijo 179 naujus kompiuterius.
Vertinant Švietimo valdymo informacinėje sistemoje pateiktus duomenis bei remiantis
Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais
bendruoju planu, 2015–2016 m. m. 100 Šiaulių rajono savivaldybės mokinių teko 33,0
kompiuteriai, ir šis rodiklis buvo didesnis nei rodiklis Šiaulių apskrityje (30,2). Šis rodiklis buvo
didesnis nei Šiaulių miesto (27,2), Kelmės rajono savivaldybės (31,3), Pakruojo rajono
savivaldybės (29,5) ir Radviliškio rajono savivaldybės (29,0) rodiklis, tačiau mažesnis nei
Akmenės rajono savivaldybės (33,8) bei Joniškio rajono savivaldybės (39,4) rodiklis.
Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių
technologijų centro leidinio „Lietuvos švietimas skaičiais“ 2015 m. duomenimis, Šiaulių rajono
savivaldybėje vienam mokiniui teko 13,2 m2 mokyklos ploto, ir šis rodiklis buvo mažesnis už
šalies vidurkį (14,4) bei vienas mažiausių rodiklių tarp Šiaulių apskrities savivaldybių. Didžiausią
rodiklį apskrityje turėjo Pakruojo rajono savivaldybė (17,8).
Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–
2020 metais bendruoju planu, 2015–2016 m. m. į bendrojo ugdymo mokyklas kasdien yra vežami
1 309 mokiniai (34,1 proc. visų Šiaulių rajono savivaldybės mokinių skaičiaus), 2014–2015 m. m.
buvo vežtas 1 461 mokinys (36,6 proc. visų Šiaulių rajono savivaldybės mokinių skaičiaus), t. y.
per metus vežamų mokinių skaičius sumažėjo 2,5 proc. punktais. 2015–2016 m. m. Šiaulių rajono
savivaldybė iš viso turi ir (arba) turėjo 20 mokyklinių autobusų, iš kurių 10 gauti iš LR Švietimo ir
mokslo ministerijos. Maršrutiniais autobusais vežami 568 mokiniai, mokykliniais autobusais –
604 mokiniai, privačiu transportu – 31 mokinys, kitomis transporto priemonėmis – 106 mokiniai.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją, kurios pagrindinis strateginis tikslas – paversti
Lietuvos švietimą tvariu pagrindu valstybės gerovės kėlimui, veržliam ir savarankiškam žmogui,
atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį, Šiaulių rajono savivaldybei
aktualiausi šie yra strategijos tikslai:
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1. Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro
reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir
dėstytojai.
2. Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią
savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną.
3. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir
jaunimo švietimo aprėptį suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias
galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir
studijų poreikius.
4. Garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą sukurti paskatų ir vienodų sąlygų
mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis
kelią veiklos pasaulyje, derantį su valstybiniu planavimu.

Siekiant numatytų tikslų, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo srityje pirmiausia būtina
užtikrinti mokytojų ir dėstytojų kompetenciją, kuri garantuotų aukštos kokybės naujausių žinių
sklaidą, padėtų plėtoti aukštos kokybės studijas ir mokslą. Siekiant, kad mokytojai ir dėstytojai
noriai prisidėtų prie jaunosios kartos ugdymo, būtina stiprinti mokytojų ir dėstytojų motyvaciją
tobulinti savo žinias, kelti kvalifikaciją, plėsti akiratį. Sėkmingai švietimo sistemos veiklai ne
mažiau svarbus yra ir bendruomenės įsitraukimas, todėl svarbu stiprinti visuomenės pasitikėjimą
švietimo sistema, skatinti bendruomenę reikšti nuomonę apie švietimo kokybę ir daryti jai poveikį.
Švietimo įstaigoms ir institucijoms, siekiančioms užtikrinti aukštos kokybės ugdymo ir mokymo
procesą, tikslinga tobulinti švietimo vadybos procesus – tobulinti švietimo sistemos reguliavimą,
orientuojantis į subsidiarumo ir socialinės bendrystės principus, suteikiant daugiau teisių ir
atsakomybės mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms, skatinti
asmenis bei organizacijas orientuotis į aukščiausius rezultatus, užtikrinti švietimo turinio įvairovę
sudarant daugiau galimybių mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms, taip pat svarbu
stiprinti esamos situacijos vertinimo ir rengiamų sprendimų poveikio išankstinio vertinimo
gebėjimus ir kokybę. Užtikrinant švietimo prieinamumą ir kokybę Šiaulių rajono savivaldybėje,
tikslinga plėsti besimokančiųjų pasirinkimo galimybes ir didinti prieinamumą pasitelkiant
švietimo įstaigų finansavimo modelį „pinigai paskui besimokantįjį“, gausinti mokymosi, praktinio
mokslo pritaikymo aplinką mokyklose, plėsti neformaliojo švietimo mokyklų spektrą, didinti
paramą savanorystės iniciatyvoms, užtikrinti švietimo paslaugos gavimą socialinės atskirties ir
rizikos bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų grupėms, didinti formaliojo ir
neformaliojo švietimo integralumą. Siekiant užtikrinti mokymosi veiksmingumą, skatinti
mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, tikslinga organizuoti edukacinę pilietinę veiklą, asmenybės
saviugdą bendruomenėje, stiprinti motyvaciją mokytis susiejant mokymąsi visą gyvenimą su
besimokančiųjų pasirinkimais, sukuriant finansinės paramos sistemą, sudarant sąlygas asmenims
savarankiškai valdyti karjerą teikiant įvairią pagalbą realioje ir virtualioje aplinkoje ir pan.
Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 m.
plėtros programą, kurios strateginis tikslas – sukurti ir išplėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir
tęstinį mokymąsi laiduojančią ir prieinamą, socialiai teisingą švietimo sistemą, atitinkančią
atviroje pilietinėje visuomenėje darbo rinkoje veikiančio asmens ir visuomenės poreikius, Šiaulių
rajono savivaldybei aktualiausi yra šie plėtros programos tikslai:
1. Sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą.
2. Suderinti mokymąsi visą gyvenimą su šalies ūkio ir visuomenės poreikiais.
Siekiant užtikrinti darnų švietimo sistemos funkcionavimą, nenutrūkstamas žmogaus
mokymasis ir tobulėjimas yra neatsiejama švietimo dalis. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus Šiaulių
rajono savivaldybėje, svarbu plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas, ypač asmenims,
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gyvenantiems rajono miesteliuose ir kaimuose, kuriuose yra didžiausi socialiniai, ekonominiai
netolygumai, taip pat sudaryti sąlygas suaugusiesiems įgyti bendrųjų kompetencijų ir formuoti
jiems teigiamas mokymosi visą gyvenimą nuostatas, plėtoti formaliojo ir neformaliojo švietimo
galimybes, skaitmeninio mokymosi turinį ir programas, pripažinti neformaliojo ir praktinio
mokymosi metu įgytas kompetencijas. Kad mokymosi viso gyvenimą iniciatyvos būtų patrauklios,
svarbu stiprinti motyvaciją mokytis ir „valdyti“ karjerą teikiant individualizuotą įvairių formų
pagalbą, organizuojant socialinę reklamą realioje ir virtualioje aplinkoje, inicijuojant ir remiant
kokybišką studijų programų, profesijų populiarinimą, bendrųjų ir tęstinio profesinio mokymo
kompetencijų suaugusiesiems paslaugų plėtrą aukštosiose mokyklose, profesinio mokymo
įstaigose.
Įgyvendinant Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programą, kurios
strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir
saviraiškai Lietuvoje, Šiaulių rajono savivaldybei švietimo srityje aktualiausias yra šis programos
tikslas:
1. Užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir

sveikatos sistemų plėtrą.
Siekiant numatyto tikslo įgyvendinimo, svarbu, jog Šiaulių rajono savivaldybėje būtų
užtikrintas pakankamas jaunimo užimtumas plėtojant neformalųjį ugdymą, siekiant formaliojo ir
neformaliojo ugdymo integracijos, sudarant sąlygas jaunimui skatinti kūrybiškumą ir pan.
Įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinis siekis –

bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį
sėkminga, sklaida, Šiaulių rajono savivaldybei švietimo srityje aktualiausi yra šie pažangos
strategijos užmojai:
Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms
[kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai
brandi [atsakomybė].
Siekiant įgyvendinti sumanios visuomenės viziją švietimo srityje, Šiaulių rajono
savivaldybėje tikslinga plėtoti besimokančios visuomenės (šiuo atveju bendruomenės) iniciatyvas
omenyje turint tai, jog Šiaulių rajono bendruomenė yra atvira pasaulio kaitai: yra išsilavinusi,
domisi mokslu ir naujovėmis, lengvai perpranta ir naudojasi informacinėmis–komunikacinėmis
technologijomis, puoselėja mokymosi visą gyvenimą principus.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės, kaip ir visos šalies, bendrojo ugdymo įstaigose mažėjo mokinių ir
mokytojų skaičius, tačiau pastaraisiais metais augo ikimokyklinio ugdymo įstaigose besimokančių mokinių
skaičius. Šiaulių rajono savivaldybėje veikia devynios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, viena pradinė
mokykla, devyniolika pagrindinių mokyklų ir keturios gimnazijos (1 gimnazija turi skyrių). Neformaliojo
ugdymo veiklą vykdo Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla, Šiaulių r.
Kuršėnų kūrybos namai. Šiaulių r. švietimo centras teikia įvairias pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo paslaugas, organizuoja pedagoginę metodinę veiklą, teikia pedagoginę psichologinę pagalbą,
organizuoja rajono renginius vaikams ir mokiniams. Taip pat Šiaulių rajone veikia Šiaulių r. pedagoginė
psichologinė tarnyba. Galima daryti išvadą, kad švietimo įstaigų tinklas Šiaulių rajono savivaldybėje yra
pakankamas.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys švietimo sektoriuje yra šios:
– švietimo įstaigų, jų aplinkos modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, inovacijų diegimas;
– jaunų, motyvuotų ir kvalifikuotų specialistų į ugdymo įstaigas pritraukimas;
– inovatyvių ir pažangių ugdymo metodų taikymas;
– neformaliojo ugdymo prieinamumo, ypač kaimo vietovėse, didinimas;
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– formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracijos siekimas;
– mokymosi visą gyvenimą skatinimas;
– atviros naujoms idėjoms, besimokančios bendruomenės, kuri pripažįsta nuolatinio tobulėjimo,
mokymosi poreikį, kvalifikacijos kėlimo perspektyvas ir pan., kūrimas.

3.4.2. Sveikatos apsauga
Sveikatos apsaugos sistemai didelę įtaką daro šalies ekonominiai, socialiniai pokyčiai,
demografinė situacija. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje, patvirtintoje 2014 m.
birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII–964, yra numatytas strateginis tikslas
– pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų
sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Pagrindinis Lietuvos sveikatos programos tikslo
rodiklis yra vidutinė gyvenimo trukmė – siekiama, kad iki 2025 m. vidutinė gyventojų būsimo
gyvenimo trukmė pailgėtų iki 77,5 m. Lietuvos gyventojų vidutinės būsimo gyvenimo trukmės
ilgėjimas visų pirma yra siejamas su laipsnišku ankstyvųjų (iki 65 m. amžiaus) mirčių skaičiaus
mažėjimu, taip pat su sveiko gyvenimo trukmės ilgėjimu, atitolinus ligų atsiradimą bei jų
lemiamas mirtis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, viena iš savarankiškųjų
savivaldybių funkcijų yra pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra. Pirminė sveikatos
priežiūra laikoma prioritetine, mat jai tenka spręsti dauguma asmens sveikatos problemų. Pirminės
sveikatos priežiūros priemonės apima sveiko gyvenimo būdo propagavimą, mokymą, profilaktiką,
gydymo bei reabilitacijos paslaugas.
Šiaulių rajono savivaldybėje gyventojų sveikata rūpinasi keturios sveikatos priežiūros
įstaigos: VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kuršėnų ligoninė, VšĮ
Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) po rajono teritoriją pasiskirsčiusios tolygiai.
Siekiama, kad važiuoti pas medikus gyventojui nereikėtų toliau negu 10 km.
VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) teikia pirminio
lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kuršėnų poliklinikoje bei šiuose padaliniuose: Naisių,
Pakapės, Micaičių, Ringuvėnų, Voveriškių, Žarėnų, Varputėnų, Kurtuvėnų, Dirvonėnų, Bridų,
Gilvyčių, Aukštelkės medicinos punktuose, Meškuičių, Šakynos, Kužių, Bubių, Bazilionų
ambulatorijose, Raudėnų, Drąsučių, Ginkūnų, Kairių šeimos gydytojo kabinetuose, Kuršėnų
poliklinikos Daugėlių filiale, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos Kuršėnų skyriuje. Taip pat
PSPC priklauso Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, kuri teikia ilgalaikę ir
trumpalaikę socialinę globą.
2015 m. pabaigoje PSPC buvo prisirašę 23 679 pacientai, dirbo 229 darbuotojai.
Analizuojamu laikotarpiu PSPC prisirašiusių pacientų skaičius sumažėjo 18,2 proc.
VšĮ Gruzdžių ambulatorija teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2015 m. šioje sveikatos priežiūros įstaigoje buvo prisirašę 1 905 pacientai, dirbo 11 darbuotojų.
2011–2015 m. laikotarpiu prisirašiusių pacientų sumažėjo 25,9 proc.
3.4.2.1. lentelė. ASPĮ prisirašiusių pacientų skaičius 2011–2015 m. pabaigoje
Įstaiga / Metai
VšĮ Šiaulių rajono
pirminės sveikatos
priežiūros centras

2011–12–
31

2012–12–
31

2013–12–
31

2014–12–31

2015–12–31

Pokytis
2015 m. ir
2011 m.,
proc.

28 947

25 590

24 887

24 106

23 679

–18,2

65

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Įstaiga / Metai

2011–12–
31

2012–12–
31

2013–12–
31

2014–12–31

2015–12–31

Pokytis
2015 m. ir
2011 m.,
proc.

VšĮ Šiaulių rajono
Gruzdžių ambulatorija

2 572

2 198

2 116

1 998

1 905

–25,9

Šaltinis: ASPĮ

VšĮ Kuršėnų ligoninė teikia antrinio lygmens stacionarines ir ambulatorines paslaugas,
kuriomis naudojasi Kuršėnų miesto ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos, Raudėnų, Šakynos
seniūnijų ir dalis Bubių ir Kužių seniūnijų gyventojų. Kuršėnų ligoninėje 2015 m. gydyta 36 370
pacientų, iš jų 1 925 gydyti stacionare, 34 445 suteiktos ambulatorinės paslaugos. 2015 m.
pabaigoje ligoninė turėjo 101 lovą (53 bendrąsias terapines lovas, 15 lovų pediatrijos skyriuje, 2
reanimacijos–intensyvios terapijos lovas bei 31 palaikomojo gydymo ir slaugos lovą). 2015 m.
pabaigoje ligoninėje dirbo 156 darbuotojai. Lyginant su 2011 m. duomenimis, 2015 m. ligoninės
stacionare gydytų pacientų skaičius sumažėjo 12,3 proc. Lovų skaičius 2011–2015 m. išliko
pastovus – 101.
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Šiaulių rajone vykdo 2015 m. Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu įsteigta biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras. Pagrindinės šios įstaigos veiklos kryptys yra šios: visuomenės sveikatos
stebėsena (monitoringas), tikslingai organizuojamas ir sistemingai atliekamas visuomenės
sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių rinkimas, kaupimas, apdorojimas,
saugojimas, analizė ir vertinimas; visuomenės sveikatos stiprinimas, teikiant visuomenei
(bendruomenėms) informaciją, konsultuojant, mokant, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius ir
organizuojant su sveikatinimu susijusią veiklą (paskaitas, užsiėmimus, renginius) Šiaulių rajone;
mokinių sveikatos priežiūra, formuojant teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdant
sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuojant ir įgyvendinant priemones, kurios užtikrina sveikatos
priežiūros kokybę, ligų ir traumų profilaktiką.
Sveikatos priežiūros ištekliai ir paslaugos. Šiaulių rajono savivaldybėje sveikatos
priežiūros išteklių 2014 m. fiksuota mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje, apskrityje bei visuose
Šiaulių apskrities rajonuose.
Tik praktikuojančių odontologų skaičius, tenkantis 10 000–ių gyventojų, Akmenės ir
Joniškio rajonų savivaldybėse yra žemesnis nei kitose Šiaulių regiono savivaldybėse. Sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų mažas skaičius yra viena iš savivaldybės problemų.
2014 m. praktikuojančių gydytojų, tenkančių 10 000–ių gyventojų, skaičius siekė tik 8,4 – šis
rodiklis daugiau nei penkis kartus atsilieka nuo šalies vidurkio (43,2). Šios situacijos priežastis
galėtų būti ta, kad didžioji dalis apskrities gydytojų dirba Šiaulių mieste, kuris yra netoli nutolęs
nuo rajono gyventojų gyvenamosios vietos, todėl dalis rajono gyventojų – gydytojų (ypač
specialistų) – teikiamomis paslaugomis naudojasi Šiaulių mieste.
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3.4.2.1. pav. Sveikatos priežiūros ištekliai, 2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lyginant 2011 ir 2014 m. duomenis, matyti, kad tiek Šiaulių rajono, tiek apskrities ir šalies
gyventojai minimu laikotarpiu pas gydytojus lankėsi dažniau. Vidutinis vieno gyventojo
apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose skaičius 2014 m. šalyje sudarė 8,7 karto, Šiaulių
apskrityje – 7,7 karto, o Šiaulių rajono savivaldybėje – 3,5 karto, šis skaičius buvo mažiausias tarp
visų apskrities savivaldybių.

3.4.2.2. pav. Vidutinis vieno gyventojo apsilankymų poliklinikose ir ambulatorijose
skaičius 2011–2014 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras (toliau – HISIC)

Sergamumas. Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių.
Gyventojų sergamumas parodo per metus naujai nustatytų ligų atvejų skaičių tarp tam tikros
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teritorijos gyventojų. Duomenys apie sergamumą yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą,
nustatant prioritetines sveikatos problemas, o jų nuolatinis analizavimas leidžia prognozuoti
pokyčius, skatina visuomenės sveikatos mokslo plėtotę.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. Šiaulių rajono
savivaldybėje ambulatorines ir stacionarines paslaugas teikiančiose sveikatos priežiūros įstaigose
buvo užregistruoti 91 954 sergantys asmenys, kuriems diagnozuota bent viena liga ar susirgimas,
tai yra 21 583 asmenimis daugiau nei 2013 m.,. 1 000–iui gyventojų teko 2 669 sergantys
asmenys. 2014 m. daugiausia buvo užregistruota asmenų, sirgusių kvėpavimo sistemos ligomis
(2014 m. – 273,5/1 000 gyv., 2013 m. – 335,2/1 000 gyv.), virškinimo sistemos ligomis (2014 m.
– 112,7/ 1 000 gyv., 2013 m. – 112,5/1 000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos
ligomis (2014 m. – 181,3/1 000 gyv., 2013 m. – 180,3/1 000 gyv.). 2014 m. 1 000–iui gyventojų
teko 134,2 traumas ir apsinuodijimus patyrusių asmenų (2013 m. – 132,8/ 1 000 gyv.)
Ligotumas yra dar vienas iš sveikatos statistikos rodiklių. Jis nusako bendrą visų žinomų
ligos atvejų skaičių ir gyventojų skaičiaus santykį tam tikru laiko momentu. Higienos instituto
Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų
ligotumas (766,5) buvo mažesnis nei šalies (778,5), bet šiek tiek didesnis nei apskrities (762,9).
Analizuojamu periodu Šiaulių rajono gyventojų ligotumas iki 2013 m. nuolat augo, o 2014 m.
kiek sumažėjo. Lyginant su 2011 m. duomenimis, sergančių asmenų skaičius, tenkantis 1 000–iui
gyventojų, savivaldybėje išaugo 8,0 proc. Šalyje, atitinkamai, ligotumas padidėjo 5,7 proc.,
apskrityje – 5,9 proc.

3.4.2.3. pav. Sergančių asmenų skaičius 1 000–iui gyventojų, 2011–2014 m.
Šaltinis: HISIC

Mirtingumas pagal priežastis. Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro
mirtingumo, o mirtingumo pagal priežastis vertinimas. Šis rodiklis parodo, kokios sveikatos
problemos vyrauja visuomenėje ir kaip jos kinta.
68

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

3.4.2.2. lentelė. Mirtingumas pagal priežastis 100 000–ių gyventojų 2014 m.
Administracinė teritorija /
Mirties priežastis
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Piktybiniai
navikai

Širdies ir
kraujagyslių
sistemos
ligos

Kvėpavimo
sistemos
ligos

Virškinimo
sistemos
ligos

Išorinės
priežastys

Infekcinės
ligos

273,8
294,0
289,3
293,0
237,2
261,9
354,1
294,0
312,5

768,1
807,2
646,1
747,9
906,8
922,8
1 015,6
1 010,7
904,3

40,2
50,1
47,6
40,5
51,2
58,2
46,8
64,3
55,9

71,3
82,8
67,6
81,0
130,2
45,7
93,5
96,5
106,7

113,8
106,5
86,6
88,1
79,1
120,5
153,7
156,2
121,9

23,1
33,5
44,7
26,2
32,6
16,6
33,4
41,3
17,8

Šaltinis: HISIC

Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo ir tebėra pagrindinė
mirties priežastis. Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų užima pirmąją vietą tarp
visų mirties atvejų. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos apima visą intervalą ligų, susijusių su
kraujotakos sistemos ligomis, įskaitant išeminę širdies ligą ir galvos smegenų kraujotakos ligas.
Šiaulių rajono savivaldybėje mirties priežasčių struktūra jau keletą metų nekinta. 2014 m. Šiaulių
rajono savivaldybėje didžiausias mirtingumas fiksuotas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų –
904,3/100 000 gyv. Šis rodiklis viršijo šalies (768,1/100 000 gyv.) ir Šiaulių apskrities (807,2/100
000 gyv.) rodiklių vidurkius. Antroje vietoje Šiaulių rajono savivaldybėje rikiuojasi mirtingumas,
kurį sukėlė piktybiniai navikai – 312,5/100 000 gyv. (šalyje – 273,8/100 000 gyv., apskrityje –
294,0/100 000 gyv.). Trečiąją vietą užima mirtingumas, kurį sukėlė išorinės priežastys (Šiaulių
rajono savivaldybėje – 121,9/100 000 gyv., šalyje – 113,8/100 000 gyv., Šiaulių apskrityje –
106,5/100 000 gyv.).
Norint pasiekti geresnius savivaldybės rodiklius sveikatos apsaugos srityje, būtina
užtikrinti, kad sveikatinimo procesas būtų veiksmingesnis ir kad kiti šalies socialinės–ekonominės
sąrangos sektoriai įsipareigotų labiau atsižvelgti į šalies gyventojų poreikius sveikatos srityje.
Efektyvaus gyventojų ir ūkio sektorių įtraukimo į visuomenės sveikatos gerinimo veiklą įmanoma
pasiekti plėtojant teisinį reguliavimą, savivaldybės institucijų kompetencijas susiejant su
sveikatinimo tikslais, gausinant materialinius ir finansinius išteklius.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programą, kurios strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m.
šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir
sumažėtų sveikatos netolygumai, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį.
2. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką.
3. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą.
4. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius.
Siekiant sukurti saugią socialinę aplinką Šiaulių rajone, svarbu sumažinti skurdo lygį,
nedarbą bei socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją bendruomenės lygmeniu. Mažinant
gyventojų socialinę ir ekonominę (pajamų) nelygybę, benamių skaičių, tikslinga stiprinti
bendruomenių solidarumą atsižvelgiant į tai, jog bendruomenių solidarumo lygis turi įtakos tiek
lėtinių neinfekcinių ligų, tiek traumų, ypač sveikatos sutrikimų dėl šalčio poveikio, dinamiškumui.
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Kuriant sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką Šiaulių rajono savivaldybėje, būtina
kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą, kurti
palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį ir pan. Formuojant sveiką gyvenseną ir jos kultūrą,
tikslinga mažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimą ir prieinamumą bei azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų prieinamumą,
skatinti sveikos mitybos bei optimalaus fizinio aktyvumo įpročius ir kt. Sveikatos priežiūros,
orientuotos į gyventojų poreikius, užtikrinimui svarbu palaikyti sveikatos sistemos tvarumą ir
kokybę plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo
įrodymais, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, motinos ir vaiko sveikatą,
stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę, plėtoti e–sveikatos sistemą ir kt.
Įgyvendinant Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros
programą, kurios strateginis tikslas – pailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus, Šiaulių
rajono savivaldybei aktualiausi yra šie plėtros programos tikslai:
1. Stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą – formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinti
sveikatos raštingumą.
2. Mažinti aplinkos veiksnių, nesaugių produktų (gaminių ir paslaugų) neigiamą poveikį
ir riziką gyventojų sveikatai.
3. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą.
Stiprinant bendruomenės fizinę ir psichinę sveikatą Šiaulių rajone, tikslinga ugdyti
gyventojų sveikos mitybos įpročius ir gerinti galimybes pasirinkti sveikatai palankų maistą, didinti
gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas būti fiziškai aktyviems, gerinti bendruomenės
psichikos sveikatą – atlikti psichikos sveikatą stiprinančias intervencijas, skatinančias teigiamus
pokyčius ir didinančias bendruomenės sąmoningumą. Mažinant aplinkos veiksnių, nesaugių
produktų neigiamą poveikį gyventojų sveikatai, svarbu kurti sveikatai palankią gyvenamąją
aplinką, skatinti sveikatą tausojančias su aplinka susijusias nacionalines, regionines ir
bendruomenines iniciatyvas, mažinti traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių – rengti vaikų,
jaunimo ir pagyvenusių asmenų tikslinį mokymą, formuoti darnų verslo ir bendruomenės požiūrį į
tvarų cheminių medžiagų naudojimą, didinti produktų (gaminių ir paslaugų) priežiūros saugą bei
efektyvumą. Užtikrinant visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą Šiaulių rajone, reikia
didinti kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinti visuomenės
sveikatos priežiūros sistemos valdymą.
Įgyvendinant 2011–2020 m. Valstybinės sporto plėtros strategiją, numatančią sudaryti
sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius
visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos,
didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą
didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai, Šiaulių rajono savivaldybei sveikatos
apsaugos srityje aktualus yra šis plėtros strategijos tikslas:
1. Sistemingai didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra
asmens darnos prielaida ir visuotinė vertybė.
Siekiant didinti fizinio aktyvumo ir sporto svarbą Šiaulių rajono savivaldybėje, tikslinga
rengti ir įgyvendinti sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo skatinimo programas formaliojo ir
neformaliojo švietimo sistemoje, atsižvelgiant į įvairias amžiaus grupes (vaikų, paauglių, jaunimo
ir suaugusiųjų), taip pat neformaliojo švietimo (ikimokyklinio amžiaus, popamokinio ugdymo ir
mokymosi visą gyvenimą) aplinkoje, ir sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti sporto prestižą
bendruomenėje, savivaldybei pavaldžiose institucijose ir įstaigose.
Apibendrinimas
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Šiaulių rajono savivaldybėje sveikatos priežiūros įstaigos rajono teritorijoje yra pasiskirsčiusios
tolygiai. Šiaulių rajono savivaldybėje pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Gruzdžių ambulatorija. Antrinio lygmens
stacionarines ir ambulatorines paslaugas teikia VšĮ Kuršėnų ligoninė.
Pateiktų duomenų analizė parodė, kad pastaraisiais metais gyventojai savo sveikata rūpinasi
labiau, nes dažniau lankosi pas pirminio lygmens sveikatos priežiūros specialistus. Tačiau Šiaulių rajono
savivaldybės gyventojai vidutiniškai poliklinikose ir ambulatorijose lankosi rečiau nei šalies ir apskrities
gyventojai. Taip pat Šiaulių rajone praktikuojančių gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius, tenkantis
10 000–ių gyventojų, yra žemiausias apskrityje.
Pagrindinės Šiaulių rajono gyventojų mirtingumo priežastys yra tokios pačios kaip ir visoje šalyje
– vyrauja mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys sveikatos apsaugos sektoriuje yra šios:
– jaunų, kvalifikuotų medicinos specialistų į rajoną pritraukimas;
– sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, siekiant veiklos
funkcionalumo;
– kryptingos, aiškios sveikatos priežiūros politikos kūrimas ir plėtojimas;
– prevencinių sveikatos ir sveikatinimo programų propagavimas, iniciatyvų skatinimas, sklaida;
– informacinių sistemų sveikatos priežiūros įstaigose diegimas, priežiūra ir kontrolė;
– sveikos gyvensenos idėjų propagavimas;
– rajono gyventojų fizinio aktyvumo didinimas bei sąlygų jiems būti fiziškai aktyviems sudarymas.

3.4.3. Socialinė apsauga
Socialinė apsauga – tai socialinių, ekonominių, organizacinių priemonių sistema, teikianti
gyvenimui reikalingas lėšas ir paslaugas gyventojams, kurie įstatymų nustatytais atvejais dėl
senatvės, negalios (invalidumo), mirties, ligos, motinystės (tėvystės), nedarbo ir kitų aplinkybių
praranda savarankiškumą, pajamas ir negali pakankamai savimi pasirūpinti.
Socialinės paslaugos – tai socialinė pagalba, kurią gali gauti įvairaus amžiaus bei skirtingų
socialinių grupių asmenys: tėvų globos netekę vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, neįgalūs vaikai
ir jų šeimos, suaugę neįgalūs asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės
rizikos šeimos, vieniši asmenys, benamiai ir kt. Šalyje socialinių paslaugų poreikis auga – visuomenė

sensta, daugėja socialiai pažeidžiamų gyventojų. Todėl svarbu, kad būtų užtikrintas socialinių
paslaugų tikslingumas ir veiksmingumas, suteiktos reikiamos kokybiškos socialinės paslaugos
gyventojams.
Pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė yra savivaldybė. Organizuojant socialines
paslaugas, vis daugiau funkcijų perduodama savivaldybėms, siekiant socialines paslaugas
priartinti prie jų gavėjų gyvenamosios vietos. Socialinių paslaugų tinklą rajone sudaro stacionarios
ir nestacionarios paslaugų įstaigos. Paslaugas rajone teikia biudžetinės, viešosios bei privačios
įstaigos, seniūnijos ir nevyriausybinės organizacijos. Kaip ir daugelyje savivaldybių, taip ir
Šiaulių rajone, didžiausias poreikis juntamas pagalbos į namus paslaugoms. Šiaulių rajone
socialines paslaugas administruoja savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.
Kaimiškosios teritorijos gyventojų problemos yra glaudžiai susijusios – ekonominės problemos
lemia socialinių, sveikatos problemų atsiradimą ir atvirkščiai. Siekiant mažinti nurodytų asmenų
grupių socialinę atskirtį, padėti jiems integruotis į visuomenę bei aktyvinti veiklą, kaip prioritetas
yra iškeliama nestacionarių socialinių paslaugų plėtra.
Siekiant efektyvesnio socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, savivaldybė kasmet
sudaro ir tvirtina socialinių paslaugų planą. Socialinių paslaugų planavimas rajono savivaldybėje –
būtinybė nuosekliai ir veiksmingai planuoti socialines paslaugas rajone, stengtis padaryti jas kaip
galima tikslesnes, labiausiai atitinkančias susiformavusios vietos bendruomenės lūkesčius ir
efektyviai sprendžiančias iškilusias socialines problemas.
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Socialinių paslaugų teikėjai. Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų
tinklas rajone yra išsidėstęs netolygiai. Šis faktas daro įtaką ir socialinių paslaugų poreikio
patenkinimo lygiui miesto ir kaimo vietovėse. Rajono gyventojams socialinės paslaugos teikiamos
ir socialinio darbo veikla vykdoma 11 seniūnijų, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų
centre, Šiaulių rajono savivaldybės Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyriuose, dienos
centruose, globos institucijose.
Senyvo amžiaus žmonėms ir suaugusiems su negalia pagalba sutelkta Kuršėnų mieste ir
Meškuičių seniūnijoje. Tėvų globos netekusiems vaikams paslaugos teikiamos Kuršėnų vaikų
globos namuose ir šeimynose: Kairių šeimynoje „Giliukas“, Egėliškių k., Kuršėnų k. sen.;
Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“, Kuršėnų mieste; Volosovų šeimynoje „Fiesta“, Vijolių k.
Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams teikiamos seniūnijose,
vaikų dienos centruose, kurie savo veiklą vykdo Kuršėnų miesto, Ginkūnų, Meškuičių ir Kairių
seniūnijose.
Viena pagrindinių socialines paslaugas teikiančių įstaigų – Šiaulių rajono savivaldybės
Socialinių paslaugų centras (toliau – Šiaulių rajono savivaldybės SPC), įsikūręs Šiauliuose.
Šiaulių rajono savivaldybės SPC įgyvendina socialinių paslaugų teikimo programas savivaldybės
teritorijoje ir vykdo šias pagrindines funkcijas: informuoja ir konsultuoja rajono gyventojus
socialinių paslaugų teikimo klausimais, teikia pagalbos į namus paslaugas, organizuoja ir teikia
specialaus transporto paslaugas, teikia sociokultūrines paslaugas, tarpininkavimo ir atstovavimo
paslaugas, aprūpina rajono gyventojus techninės pagalbos priemonėmis. 2015 m. Šiaulių rajono
savivaldybės SPC darbuotojai lankomosios priežiūros paslaugas teikė 121 gyventojui (18 –
suaugusiųjų su negalia, 103 – senyvo amžiaus asmenims), 152 kartus suteikė specialaus transporto
paslaugas, techninėmis pagalbos priemonėmis aprūpino 387 gyventojus.
3.4.3.1. lentelė. Socialinių paslaugų infrastruktūra Šiaulių rajono savivaldybėje
Socialinių paslaugų
įstaigos tipas pagal
žmonių socialines
grupes
Socialinės globos
namai senyvo
amžiaus ir neįgaliems
asmenims
Socialinės globos
namai vaikams
Šeimynos
Dienos socialinės
globos centrai
Savarankiški
gyvenimo namai
Socialinės priežiūros
centrai

Aukštelkės socialinės globos namai
VšĮ „Senolių namai“

280
20

Savivaldy–
bės finan–
suojamų
vietų
skaičius
4
1

Kuršėnų vaikų globos namai

60

42

Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“
Kairių šeimyna „Giliukas“
Volosovų šeimyna „Fiesta“
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

12
12
12
24

12
12
12
7

VšĮ „Senolių namai“ savarankiško gyvenimo namų padalinys

15

1

Tarptautinės žmogaus gerovės asociacijos vaikų dienos
centras Kairių seniūnijoje
Tarptautinės žmogaus gerovės asociacijos vaikų dienos
centras Meškuičių seniūnijoje
Lietuvos krikščioniško fondo Ginkūnų vaikų dienos centras
Vaikų dienos centras ,,Vaikystės spalvos“ Kuršėnų mieste
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis
padalinys – seniūnijos (socialinės priežiūros paslaugų
teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus, ir
socialinės rizikos asmenims)

35

–

35

–

20
20
11

4
8
–

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas
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Bendras
vietų
skaičius
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Socialinių paslaugų
įstaigos tipas pagal
žmonių socialines
grupes
Bendruomeninės
socialinės paslaugos
neįgaliesiems

Kitos socialinių
paslaugų įstaigos

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija
Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono žmonių, sergančių cukriniu
diabetu, klubas „Venta“
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Šiaulių rajono
skyrius
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas „Atgaiva“
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Šiaulių rajono
Viltis“
VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ (Kuršėnų
užimtumo kambarys)
Šiaulių rajono išsėtinės sklerozės draugija
Aukštelkės specialiosios olimpiados klubas
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras
VšĮ Pirminės sveikatos priežiūros centro Meškuičių
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (globos skyrius)
VšĮ Kuršėnų ligoninė (globos skyrius)
VšĮ „Agapao reabilitacijos centras“
VšĮ „Eterna Vita“
Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija, Ginkūnai

2016

239
50

Savivaldy–
bės finan–
suojamų
vietų
skaičius
–
–

52

–

21
69

–
–

21

–

32
25
121
24

–
–
121
14

10
22
18
12

8
–
–
5

Bendras
vietų
skaičius

Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas 2016 metams

VšĮ Kuršėnų ligoninė (globos skyrius, turintis 10 vietų), veikianti Kuršėnuose, ir VšĮ
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, turintis 24 vietų globos skyrių Meškuičiuose,
teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Jas gauna asmenys, kuriems
nustatomas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas. 2015 m. šiomis paslaugomis pasinaudojo 58
asmenys, iš jų su sunkia negalia – 36, be sunkios negalios – 22.
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“, įsikūrusi Kuršėnuose, teikia šias
paslaugas: informavimas, konsultavimas, bendravimas, laisvalaikio, maitinimo, asmeninės
higienos paslaugų organizavimas, kasdieninio gyvenimo ir darbinių įgūdžių ugdymas ir
palaikymas bei kitos paslaugos, reikalingos asmeniui įvertinus jo savarankiškumo lygį. 2015
metais šioje įstaigoje tikslinę grupę sudarė 24 neįgalieji, iš jų 17 asmenų sunkios ir kompleksinės
negalios ir 7 su vidutiniu neįgalumo lygiu.
VšĮ „Senolių namai“ teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo
amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia, kai dėl amžiaus ar dėl neįgalumo asmenys yra
netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Šios paslaugos teikiamos įkurtame
Socialinės globos padalinyje Briduose. 2015 metais savivaldybė už suteiktas paslaugas šioje
įstaigoje pagal socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis kompensavo išlaidas 1 asmeniui be
sunkios negalios ir 13 asmenų su sunkia negalia.
Aukštelkės socialinės globos namų paskirtis – užtikrinti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę
globą suaugusiems asmenims su proto negalia ar psichiniais sutrikimais, dėl kurių jie negali
gyventi savarankiškai ir kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra. 2015 metais šioje
įstaigoje paslaugų teikimas buvo finansuotas 11 asmenų, iš jų 7 asmenims su sunkia ir 4 asmenims
be sunkios negalios.
2015 m. savivaldybė kompensavo paslaugas 54 asmenims šiose įstaigose: Utenos, Skemų,
Jurdaičių, Linkuvos, Veisiejų ir Zarasų socialinės globos namuose, Akmenės, Smalininkų,
Beržėnų, Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namuose, UAB „Senjorų namai“, Šiaulių
specialiojo ugdymo centre, Rietavo parapijos senelių globos namuose, Gerontologijos ir
reabilitacijos centre, Ventos soc. globos namuose bei Suvalkijos socialinės globos namuose.
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Kuršėnų vaikų globos namuose vaikams teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės
globos paslaugos. Globojamų vaikų amžius svyruoja nuo 0 iki 18 metų. 2015 m. šios paslaugos
suteiktos 65 vaikams, iš jų 42 rajono vaikams (ilgalaikė socialinė globa – 25 vaikams, trumpalaikė
– 16 vaikų). 2015 m. globos namuose buvo apgyvendinti 26 tėvų globos netekę vaikai. 2015 m.
šeimynos globojo 39 vaikus. Vaikų dienos centrą ,,Vaikystės spalvos“, esantį Kuršėnuose, 2015
m. lankė apie 20 vaikų iš socialinės rizikos šeimų.
Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijose socialinės apsaugos srityje dirba 26 darbuotojai, iš
jų 13 socialinių darbuotojų, 11 socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis ir 2
specialistai.
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija vienija 445 narius, iš jų 53 turi visišką negalią. Socialines
paslaugas draugijoje teikia kvalifikuoti specialistai, turintys socialinio darbo teikimo patirties.
Draugija turi 8 padalinius (Kuršėnų, Gruzdžių, Kužių, Aukštelkės, Bubių, Kairių, Žadžiūnų ir
Meškuičių).
Didėjant pensinio amžiaus asmenų skaičiui, palaipsniui didėja ir ilgalaikės socialinės globos
paslaugų poreikis, kuris šiandien yra tenkinamas, tačiau problema išlieka sprendžiant suaugusių
socialinės rizikos asmenų, kurių problemų rajone nesprendžia nei viena įstaiga, galinti teikti
laikino gyvenimo ar laikino apnakvindinimo paslaugas, problemas.
Socialinių paslaugų gavėjai. Pagrindiniai socialinių paslaugų gavėjai Šiaulių rajone yra
senyvo amžiaus asmenys, negalią turintys asmenys, socialinės rizikos šeimos ir šiose šeimose
augantys vaikai, be tėvų globos likę vaikai ir kiti socialinių problemų turintys asmenys.

3.4.3.2. lentelė. Šiaulių rajono gyventojų sudėtis
Rodiklis
Gyventojų skaičius (metų pradžioje), iš jų:
mieste
kaime
Iš bendro gyventojų skaičiaus:
pensinio amžiaus gyventojai
suaugę asmenys su negalia
vaikai
vaikai su negalia
socialinės rizikos vaikai
Socialinės rizikos šeimos (2015 m. liepos 1 d.):
vaikų skaičius jose
Globojamų vaikų skaičius (2015 m. liepos 1 d.), iš jų:
vaikai globojami šeimynose
vaikai globojami šeimose
institucinė vaikų globa, iš jų:
savivaldybės globos įstaigose
valstybinėse globos įstaigose
kitų savivaldybių globos įstaigose

Gyventojų (šeimų) skaičius 2015 m.
41 787
11 192
30 318
10 629
1 785
5 728
302
44
162
336
206
34
108
64
48
7
9

Šaltinis: Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas 2016 metams

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011–2014 metų laikotarpiu
šalyje socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius mažėjo (atitinkamai 6,4 ir 10,9
proc.). Šiaulių apskrityje atskirose savivaldybėse tokių šeimų skaičius kito labai netolygiai –
Šiaulių miesto ir Radviliškio rajono savivaldybėse augo (atitinkamai 23,5 ir 17,3 proc.), Joniškio
ir Pakruojo rajonų savivaldybėse mažėjo (atitinkamai 36,1 ir 10,4 proc.). Šiaulių rajono
savivaldybėje nuo 2011 m. socialinės rizikos šeimų sumažėjo 5,1 proc. Socialinės rizikos šeimose
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augančių vaikų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje nuo 2011 m. sumažėjo 12,3 proc. ir 2014 m.
tokių vaikų buvo 350 vaikų.
3.4.3.3. lentelė. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius 2011–2014 m.
pabaigoje
Administracinė teritorija /
Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m.
ir 2014 m.

Socialinės rizikos šeimų skaičius
10 608
10 389
10 235
9 930
1 174
1 210
1 223
1 165
170
188
216
210
130
126
124
120
169
161
127
108
120
132
132
123
154
148
149
138
254
284
305
298
177
171
170
168
Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius
22 073
21 303
20 664
19 668
2 742
2 708
2 717
2 553
239
233
293
292
327
314
310
311
422
389
326
283
327
330
325
309
411
381
392
356
617
687
702
652
399
374
369
350

–6,4
–0,8
23,5
–7,7
–36,1
2,5
–10,4
17,3
–5,1
–10,9
–6,9
22,2
–4,9
–32,9
–5,5
–13,4
5,7
–12,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nemokamą maitinimą Šiaulių rajono savivaldybėje 2011 m. gavo 2 181 moksleivis. 2014
m. šis skaičius sumažėjo 17,7 proc. – iki 1 795 moksleivių. Apskrityje ir šalyje nemokamą
maitinimą gaunančių moksleivių skaičius mažėjo ne taip sparčiai kaip savivaldybėje. 2011–2014
m. apskrityje nemokamą maitinimą gaunančių moksleivių skaičius sumažėjo 36,7 proc., šalyje –
36,5 proc.
3.4.3.4. lentelė. Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjai 2011–2014 m.
Administracinė teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

15 022
1 561
499
113
194
178
136
322
119

15 902
1 896
617
119
198
246
145
432
139

16 179
1 794
591
135
176
266
144
319
163

18 083
2 201
870
141
204
366
167
327
126

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2014 m.
20,4
50,0
74,3
24,8
5,2
105,6
22,8
1,6
5,9

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Kaip matyti lentelėje, šalyje daugėjo socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius.
2011–2014 m. šalyje šis rodiklis išaugo 20,4 proc., Šiaulių apskrityje – 50,0 proc. Iš visų
apskrities savivaldybių labiausiai – beveik du kartus – socialinių paslaugų asmens namuose
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gavėjų skaičius padidėjo Kelmės rajono savivaldybėje. Šiaulių rajono savivaldybėje socialinių
paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius ypatingai buvo išaugęs 2013 m., vėliau vėl sumažėjo,
o, lyginant 2011 m. ir 2014 m. duomenis, padidėjimas buvo nedidelis – 5,9 proc.
2011–2014 m. iki 17 metų amžiaus vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, Šiaulių rajono
savivaldybėje skaičius sumažėjo 17,8 proc. Mažiausiai vaikų neįgaliaisiais pripažinta 2013 m.
(35), daugiausiai – 2012 m. (47). Apskrityje pirmą kartą neįgaliais pripažintų vaikų skaičius 2011–
2014 m. padidėjo 6,2 proc., šalyje šis skaičius sumažėjo 5,9 proc. Minėtu laikotarpiu ypač didelis
skirtumas tarp pirmą kartą neįgaliaisiais pripažintų vaikų skaičiaus buvo Pakruojo rajono
(padidėjimas 82,4 proc.) ir Joniškio rajono (padidėjimas 47,7 proc.) savivaldybėse. Sparčiau nei
pirmą kartą pripažintų neįgaliais vaikų skaičiaus šalyje mažėjo darbingo amžiaus asmenų, kurie
pirmą kartą pripažinti neįgaliais, skaičius. Darbingo amžiaus asmenų, kurie pirmą kartą buvo
pripažinti neįgaliais, 2011–2014 m. šalyje sumažėjo 13,0 proc., apskrityje – 12,3 proc. Šiaulių
rajono savivaldybėje, vienintelėje Šiaulių apskrityje, 2014 m. duomenis lyginant su 2011 m.
duomenimis, darbingo amžiaus asmenų neįgaliaisiais buvo pripažinta 3,1 proc. daugiau. 2011 m.
Šiaulių rajono savivaldybėje tokių asmenų buvo 260, o 2014 m. tokių asmenų skaičius išaugo iki
268. Analizuojamu periodu šis skaičius kito netolygiai.

3.4.3.5. lentelė. Asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais, 2011–2014 m.
Administracinė teritorija /
Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Vaikai (0–17 metų amžiaus)
2 040
2 107
1 723
1 920
260
298
259
276
84
101
102
77
21
22
16
22
19
21
27
28
32
23
25
27
17
30
15
31
42
54
39
54
45
47
35
37
Darbingo amžiaus asmenys (nuo 18 metų iki pensinio amžiaus)
14 880
13 993
13 096
12 951
1 769
1 695
1 609
1 552
618
631
583
572
145
141
143
115
145
149
141
117
181
152
144
130
169
145
125
125
251
199
240
225
260
278
233
268

Pokytis proc., lyginant
2011 m. ir 2014 m.
–5,9
6,2
–8,3
4,8
47,7
–15,6
82,4
28,6
–17,8
–13,0
–12,3
–7,4
–20,7
–19,3
–28,2
–26,0
–10,4
3,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir šalyje, socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2011–2012
m. laikotarpiu augo, o po to ėmė mažėti. Ypač ženklus sumažėjimas buvo 2015 m., lyginant su
2011 m. duomenimis, šalyje socialinės pašalpos gavėjų sumažėjo 49,9 proc., apskrityje – 53,4
proc., savivaldybėje – 42,6 proc. Savivaldybės socialinę pašalpą teikia vykdydamos nebe
valstybinę, o savarankiškąją savivaldybių funkciją. Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus mažėjimą
lėmė keletas priežasčių, o labiausiai – didesnis savivaldybių aktyvumas: išsamesnė, detalesnė
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individualių atvejų analizė, glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, aktyvus vietos
bendruomenės dalyvavimas, didesnis viešumas. Taip pat įtakos turėjo ir mažėjantis nedarbas.
3.4.3.6. lentelė. Socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir išlaidos socialinėms pašalpoms
2011–2015 m.
Administracinė
teritorija / Metai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2015 m.

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius
Lietuvos
Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.
Lietuvos
Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

221 062
27 739
6 764
3 191
3 226
4 286
2 103
4 361
3 808

221 922

190 009

140 114

110 701

27 357
23 448
16 493
12 914
6 431
5 060
3 466
2 153
2 423
2 078
1 729
1 515
3 039
2 689
1 869
1 389
4 684
4 170
2 301
1 839
2 378
2 255
1 578
1 447
4 390
3 480
2 765
2 385
4 011
3 714
2 786
2 187
Išlaidos socialinėms pašalpoms, tūkst. EUR

–49,9
–53,4
–68,2
–52,5
–56,9
–57,1
–31,2
–45,3
–42,6

177 326,4

173 622,4

147 175,1

103 786,5

77 323,2

–56,4

21 295,8
5 025,8
2 510,9
2 497,7
3 590,1
1 501,9
3 357,8
2 811,6

20 163,3
4 841,8
1 768,2
2 284,6
3 734,4
1 591,5
3 119,5
2 823,3

16 885,7
3 826,1
1 396,8
2 038,6
3 246,6
1 520,3
2 254,0
2 603,3

11 349,4
2 423,7
1 163,4
1 375,4
1 774,6
1 041,6
1 707,3
1 863,4

8 415,9
1 440,4
993,3
941,4
1 314,8
912,4
1 458
1 355,6

–60,5
–71,3
–60,4
–62,3
–63,4
–39,3
–56,6
–51,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sumažėjus socialinių pašalpų gavėjų skaičiui bei socialinei paramai tapus tikslingesnei,
atitinkamai sumažėjo ir išlaidos socialinėms pašalpoms. Lietuvoje ir Šiaulių apskrityje
analizuojamuoju laikotarpiu didžiausios išlaidos socialinėms pašalpoms buvo 2011 m.
(atitinkamai 177 326,4 tūkst. EUR ir 21 295,8 tūkst. EUR). Nuo 2012 m. išlaidos kasmet mažėjo.
Šiaulių rajono savivaldybėje išlaidų pokytis 2011–2015 m. buvo mažesnis nei šalyje bei apskrityje
(–51,8 proc.), tačiau socialinių pašalpų gavėjų skaičius savivaldybėje taip pat mažėjo ne taip
žymiai (–42,6 proc.).
Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, skaičius 2011–2014
m. šalyje augo 22,8 proc., o Šiaulių apskrityje mažėjo 10,4 proc. Šiaulių rajono savivaldybėje
2011–2014 m. asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, skaičius
sumažėjo 16,7 proc. (nuo 24 iki 20 socialinių būstų). Asmenų (šeimų) , buvusių sąrašuose
socialiniam būstui nuomoti, skaičius visą 2011–2014 m. laikotarpį šalyje ir apskrityje augo
(atitinkamai 7,6 proc. ir 10,6 proc.). Šiaulių rajono savivaldybėje tokių asmenų (šeimų) skaičius
2011 m. buvo 245, o 2014 m. – 232. Šio rodiklio mažėjimas apskrities mastu buvo užfiksuotas tik
Šiaulių (–5,3 proc.) ir Joniškio (–7,0 proc.) rajonų savivaldybėse. 2014 m. Šiaulių rajono
savivaldybės sąrašuose socialiniam būstui nuomoti buvo 232 asmenys (šeimos), kurių sudėtis
pagal sąrašus pasiskirstė tokia seka: asmenys, esantys bendrame sąraše, – 34,5 proc., jaunos
šeimos – 30,2 proc., neįgalūs asmenys (šeimos) – 15,5 proc., šeimos, auginančios tris ar daugiau
vaikų (įvaikių), – 13,4 proc., našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys – 6,0 proc., socialinio būsto
nuomininkai, turintys teisė į būsto sąlygų pagerinimą, – 0,4 proc.
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Šiaulių rajono savivaldybėje prioritetinės žmonių socialinės grupės, kurioms reikia teikti ar
plėsti socialines paslaugas, yra šios: neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos vaikai,
socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos asmenys, likę be tėvų globos vaikai. Šiaulių rajono
savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų plane išskiriamos šios prioritetinės socialinių
paslaugų plėtros kryptys:
– dienos socialinės globos paslaugos pagyvenusiems asmenims, vaikus auginančioms
šeimoms, patyrusioms socialinę riziką;
- pagalbos į namus paslaugos pagyvenusiems ir neįgaliems rajono gyventojams;
– socialinės priežiūros paslaugos (laikino apgyvendinimo) socialinės rizikos suaugusiems
asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių neturi kur ar negali vieni gyventi;
– socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo namuose paslaugų plėtojimas vaikus
auginančioms šeimoms, patyrusioms socialinę riziką;
– bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis
neįgaliesiems bei senyvo amžiaus asmenims teikimą.

organizacijomis

plėtojant

paslaugų

Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programą, kurios strateginis
tikslas – pailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo metus, Šiaulių rajono savivaldybei
socialinės apsaugos srityje aktualiausi yra šis plėtros programos tikslai:
1. Stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą – formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinti
sveikatos raštingumą.
Šio tikslo įgyvendinimas siejamas su sveikos mitybos ir gyvensenos aplinkos kūrimu
žmonių socialinės globos įstaigose, taip pat sveiko senėjimo iniciatyvomis skatinant vyresnio
amžiaus asmenis aktyviai dalyvauti šioje veikloje, puoselėti socialinius ryšius, plėtoti sveikatos
ugdymą, norint išvengti sveikatos problemų ir neįgalumo ankstyvame amžiuje, taip pat sveikatos
skirtumų, susijusių su socialiniais, ekonominiais ir aplinkos veiksniais.
Įgyvendinant Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programą, kurios strateginis tikslas –
pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų
gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai, Šiaulių rajono savivaldybei socialinės
apsaugos srityje aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį.
2. Ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius.
3. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius.
Kaip nurodoma Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programoje, vieni iš didžiausių
gyventojų sveikatos gerinimo išteklių išlieka skurdo ir kitų socialinės atskirties aspektų
mažinimas. Todėl būtina mažinti socialinę ir ekonominę diferenciaciją bendruomenių lygiu
mažinant benamių skaičių, keičiant bendruomenės požiūrį į pažeidžiamas grupes, stiprinant
solidarumą. Vyresnio amžiaus žmonėms svarbu užtikrinti saugią senatvę, nes pensinio amžiaus
grupės asmenų sveikatos lygį veikia pensijų sistemos išvystymo lygis, psichologinė ir klinikinė
sveikatos priežiūra, galimybė vyresnio amžiaus asmenims ugdyti gebėjimus ir dalyvauti
socialiniame gyvenime. Ugdant optimalaus fizinio aktyvumo įpročius, tikslinga rengti
specializuotus sveikatos stiprinimo projektus pensinio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų fiziniam
aktyvumui skatinti. Užtikrinant efektyvią sveikatos priežiūrą, būtina kurti ir diegti efektyvius ir
inovatyvius viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo infrastruktūros modelius įgyvendinant
kompleksines programas, skirtas priešlaikiniam mirtingumui ir neįgalumui nuo lėtinių
neinfekcinių ligų ir išorinių priežasčių, lemiančių didžiausius sveikatos skirtumus tarp atskirų
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gyventojų grupių ir teritorijų, mažinti. Taip pat yra svarbu didinti sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms plėtojant odontologijos, medicininės
reabilitacijos ir sveikatos grąžinimo paslaugas mažas pajamas turintiems ar jų neturintiems
asmenims, psichosocialinės pagalbos paslaugas sergantiems onkologinėmis ligomis asmenims,
priklausomybės ligų diagnostikos ir prevencijos paslaugas „žemo slenksčio“ kabinetuose ir kt.
Įgyvendinant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 m. programą,
kurios strateginis tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų
gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę, Šiaulių rajono
savivaldybei socialinės apsaugos srityje aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą
teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros,
švietimo srityse).
2. Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems
prieinama informacija.
3. Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl
neįgalumo ir sudaryti sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso
valdymą.
Užtikrinant skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą, svarbu
plėtoti kompleksines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams bendruomenėje ir gerinti
darbingumo, neįgalumo lygio ir specialiųjų poreikių nustatymo procedūras teikiant paramą
neįgaliųjų šeimos nariams, kurie slaugo ar prižiūri neįgaliuosius namuose. Siekiant mažinti šių
šeimų socialinę atskirtį, būtina plėtoti paramą neįgaliųjų šeimos nariams, įgyvendinti specialias
užimtumo priemones, plėsti paslaugų į namus tinklą, organizuoti laikiną šeimų atokvėpį, diegti
naujas pagalbos formas, teikti informaciją su šeimos nario negalia (ypač gimus neįgaliam vaikui)
susijusiais klausimais ir kt. Taip pat būtina plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, trumpalaikę
socialinę globą neįgaliems asmenims teikiančių įstaigų sistemą bendruomenėje, plėtoti gebėjimų
lavinimą, socialinės reabilitacijos ir kompleksines paslaugas, didinti specialistų, dirbančių su
neįgaliaisiais, kompetenciją ir kt. Neįgaliesiems užtikrinant galimybę laisvai judėti fizinėje
aplinkoje ir lygiomis teisėmis naudotis informacija, tikslinga didinti aplinkos (fizinės ir
informacinės) prieinamumą neįgaliesiems ir jų mobilumą, tobulinti būsto pritaikymo
neįgaliesiems teisinį reglamentavimą ir plėtoti būsto pritaikymą neįgaliesiems, didinti reikalingų
techninės pagalbos priemonių asortimentą neįgaliųjų, turinčių įvairias negalias, mobilumui gerinti
ir kt. Užtikrinant neįgaliųjų teises bei sudarant sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos
procesą, būtina teikti tinkamos kokybės teisinę pagalbą neįgaliesiems, tobulinti neįgaliųjų
socialinės integracijos proceso valdymą savivaldybės lygiu, skatinant steigti nuolatines komisijas
neįgaliųjų klausimams spręsti, gerinant paramą neįgaliesiems atstovaujančių neįgaliųjų asociacijų
veiklai, renkant ir kaupiant informaciją apie neįgaliųjų socialinės integracijos pokyčius.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį sąlygoja tokie veiksniai, kaip
visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, nedarbas.
Analizuojamu laikotarpiu socialinių paslaugų poreikis Šiaulių rajono savivaldybėje nebuvo visiškai
patenkintas. Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų tinklas nėra tolygiai išsidėstęs rajone,
ir ši situacija daro įtaką ir socialinių paslaugų poreikio patenkinimo lygiui miesto ir kaimo vietovėse.
Dėl šalyje vykdomos socialinių pašalpų skyrimo politikos, konstruktyvaus bendruomenės ir
socialinių darbuotojų, seniūnų bendro darbo mažėjo socialinių pašalpų gavėjų skaičius. Tačiau išliko
didelis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Taip pat Šiaulių rajono savivaldybėje
daugėjo darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais.

79

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys socialinės apsaugos sektoriuje yra šios:
– socialinių paslaugų pasiūlos didinimas, atsižvelgiant į socialinių paslaugų poreikį ir jų įvairovę,
vystant kompleksines socialines paslaugas;
– socialinių paslaugų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra;
– kompleksinių socialinių paslaugų plėtra;
– socialinės pagalbos į namus paslaugų spektro plėtra, savanorių iniciatyvų skatinimas;
– nuoseklus ir kryptingas prevencinių programų socialinės apsaugos srityje vykdymas ir plėtra.

3.4.4. Kultūra ir menas
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros centras, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės
Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, įgyvendindami Šiaulių rajono savivaldybės 2014–
2016 m. Kultūros plėtros programą, organizuoja plačią kultūrinę, informacinę veiklą – inicijuoja
projektų rengimą, telkia rajono bendruomenės žmones į meno mėgėjų kolektyvus, stiprina ryšį su
seniūnijomis, kaimų bendruomenėmis, švietimo įstaigomis, su užsienio partneriais organizuoja
edukacinius užsiėmimus, seminarus–mokymus, vykdo neformalųjį švietimą. Tokiu būdu
prisidedama prie žinių informacinės visuomenės kūrimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties
mažinimo, bendruomeniškumo didinimo.
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras (toliau – Šiaulių rajono savivaldybės KC) yra
daugiafunkcinė įstaiga, kuri, vykdydama savo veiklą, puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria
menines programas, plėtoja švietėjišką pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius
poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą. Remiantis Lietuvos liaudies kultūros centro
2014 m. ataskaita, Šiaulių rajono savivaldybės KC ir filialuose kūrybinę veiklą vykdė 29 meno
kolektyvai. Vertinant pagal meno šakas ir žanrus, meno kolektyvus sudarė chorai (3 suaugusiųjų),
folkloro kolektyvai (11, iš jų 9 suaugusiųjų, 2 – mišrūs), liaudiškos kapelos (5 suaugusiųjų),
liaudiškų šokių kolektyvai (3, iš jų 2 suaugusiųjų, 1 – vaikų), mėgėjų teatrai (7, iš jų 4
suaugusiųjų, 2 – vaikų, 1 – mišrus).
Pagal Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinės veiklos 2015 m. ataskaitos
duomenis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės KC ir filialuose kūrybinę veiklą vykdė 122 meno
kolektyvai, studijos, būreliai ir klubai, kuriuos lankė 1 401 dalyvis.
Vaikai ir jaunimas lankė 39 kolektyvus, kuriuose savo meninius gebėjimus ugdė 561
vaikas ar jaunuolis. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybė finansavo 16 neformaliojo vaikų švietimo
programų muzikos, etnokultūros, choreografijos ir šokio kryptyse 336 vaikams. Gautų lėšų suma
siekė 11 249,28 EUR.
2015 m. rajone surengti 84 etnokultūriniai renginiai, 9 renginiai, užtikrinantys Dainų
švenčių tęstinumą, 7 respublikinės, 5 regioninės ir 7 rajoninės šventės bei konkursiniai festivaliai,
23 renginiai, skirti profesionalaus meno sklaidai, Valstybinės šventės, diskotekos jaunimui, kaimo
bendruomenių šventės, parodos ir kt. Iš viso rajone surengti 584 renginiai. Kolektyvai surengė 110
pasirodymų savo kultūros įstaigose ir 356 pasirodymus išvykose, iš jų 11 pasirodymų surengta
užsienio šalyse.
Remiantis 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro kultūrinės veiklos ataskaita,
2015 m. kultūriniams renginiams organizuoti rajono biudžete buvo skirta 20 300 EUR. Pateikus
paraiškas LR Kultūros ministerijos fondams ir įvairioms programoms, papildomas finansavimas
skirtas 3 projektų įgyvendinimui (8 000 EUR). Papildomų 20 proc. skyrė rajono savivaldybė (1
200 EUR), kuri parėmė šias veiklas:
1. Vaikų ir jaunimo folkloro festivalį „XV–osios Jurginės Raudėnuose“, skirtą
Etnografinių regionų metams (iš viso skirta 2 000 EUR, savivaldybė prisidėjo 400 EUR);
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2. Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursą–festivalį „Suk,
suk ratelį – 2015“ (iš viso skirta 4 000 EUR, savivaldybė prisidėjo 800 EUR);
3. Renginių ciklą „Pėdos“, skirtą Mikalojaus Noviko kūrybai (iš viso skirta 2 000 EUR).
2015 m., gavus paramą iš LR Kultūros ministerijos Pasirengimo dainų šventėms
programos (50 proc. visos sumos) ir rajono savivaldybės administracijos lėšų (50 proc. visos
sumos), nupirkta armonika Bazilionų filialo tradicinei kapelai (600 EUR), atnaujinti Šiaulių rajono
savivaldybės KC liaudiškų šokių grupės „Diemedis“ koncertiniai kostiumai “ (1400 EUR), pasiūti
tautiniai kostiumai Šiaulių rajono savivaldybės KC jaunimo mišriam chorui „Melomanai“ (6 000
EUR).
Šiaulių rajono savivaldybės KC didžiuojasi aukščiausiais ir vertingiausiais savo darbo
įvertinimais – 8 „Aukso Paukštės“ statulėlėmis, – iš kurių:




Tradicinei styginių instrumentų grupei, vadovaujamai vadovo Raimondo Sinkevičiaus,
2014 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro ir Pasaulio
lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias tradicinės instrumentinės
muzikos atlikėjas ir vadovas“ ir įteikė statulėlę „Aukso paukštė“.
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupei „Diemedis“, vadovaujamai vadovės Egidijos
Šėgždaitės, 2014 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Liaudies kultūros centro
ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias miestelio šokių
kolektyvas ir vadovas“ ir įteikė statulėlę „Aukso paukštė“.
3.4.4.1. lentelė. Meno mėgėjų kolektyvai ir dalyviai juose 2011–2015 m.

Administracinė
teritorija / Metai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011
m. ir 2015 m.

3 877

9,0

Mėgėjų meno kolektyvų skaičius
Lietuvos
Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.
Lietuvos
Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

3 556

3 982

3 985

3 908

532
20
57
54
93
78
119
111

504
28
58
59
124
87
25
123

42 543

53 131

53 216

53 823

56 138

32,0

6 131
449
698
706
925
825
1 243
1 285

6 182
747
665
633
1 104
1 081
535
1 417

6 059
609
656
710
1 165
983
572
1 364

6 175
651
701
712
1 250
878
652
1 331

6 353
647
776
735
1 235
906
653
1 401

3,6
44,1
11,2
4,1
33,5
9,8
–47,5
9,0

508
516
503
21
23
24
56
64
62
59
58
64
128
131
122
90
80
77
27
42
32
127
118
122
Dalyvių skaičius meno mėgėjų kolektyvuose

–5,5
20,0
8,8
18,5
31,2
–1,3
–73,1
9,9

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių apskrityje 2011–2015 m. meno mėgėjų kolektyvų sumažėjo 5,5 proc. Tam
didžiausios įtakos turėjo meno mėgėjų kolektyvų sumažėjimas Radviliškio rajono savivaldybėje
(nuo 119 2011 m. iki 32 2015 m.) ir Pakruojo rajono savivaldybėje (nuo 78 2011 m. iki 77 2015
m.). Šalyje ir kitose Šiaulių apskrities savivaldybėse meno mėgėjų kolektyvų skaičius
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analizuojamu laikotarpiu didėjo. Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2015 m. meno mėgėjų
kolektyvų padaugėjo 9,9 proc. Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius šalyje ir Šiaulių
apskrityje analizuojamu laikotarpiu taip pat didėjo (atitinkamai 32,0 proc. ir 3,6 proc.). Labiausiai
meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius išaugo Šiaulių mieste (44,1 proc.), o labiausiai sumažėjo
Radviliškio rajono savivaldybėje (47,5 proc.). Šiaulių rajono savivaldybėje dalyvių skaičius meno
mėgėjų kolektyvuose 2011–2015 m. buvo nestabilus. Meno mėgėjų kolektyvai daugiausiai
dalyvių turėjo 2012 m. (1 417), mažiausiai – 2011 m. (1 285). Lyginant 2011 m. ir 2015 m.
duomenis, meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius savivaldybėje padidėjo 9,0 proc.
Šiaulių rajono savivaldybėje veikia Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau –
Šiaulių rajono savivaldybės VB), kuri tampa aktyviu tarpininku tarp vietos bendruomenės, verslo,
vietos valdžios ir visuomeninių organizacijų, siūlančių naujas, gyventojų poreikius tenkinančias
paslaugas. Biblioteka yra erdvė, kurioje bendruomenių nariai gali realizuoti savišvietos,
saviraiškos ir kasdienio bendravimo poreikius. Ji yra socialinių ir ekonominių pokyčių lyderė,
dinamiškas ir daugiafunkcis mokslo ir kultūros centras, kuriame naujausių technologijų
prieinamumas yra integruotas į jos socialinių funkcijų įvairovę. Šiaulių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos struktūrą sudaro Viešoji biblioteka ir jos teritoriniai struktūriniai padaliniai
(bibliotekos). Viešoji biblioteka neturi skaitytojų aptarnavimo skyriaus, todėl šią funkciją vykdo
pasitelkdama 25 kaimo ir 1 miesto (Kuršėnų Vytauto Vitkausko) biblioteką. Šiaulių rajono
savivaldybės viešoji biblioteka ir jos teritoriniai struktūriniai padaliniai, kaupdami ir saugodami
informacijos šaltinius, suteikia žmonėms galimybę mokytis visą gyvenimą, sudaro vienodas
galimybes naudoti informacines technologijas socialiniams ir visuomeniniams reikalams, stiprina
skaitymo tradicijas, mažina informacinio neraštingumo lygį bei saugo kultūrinį identitetą.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka turėjo 7 456 registruotus
vartotojus, šis skaičius sudaro 18,6 proc. visų rajono gyventojų bendro skaičiaus. Šiaulių rajono
savivaldybės VB vartotojų vaikų skaičius – 2 357, šis skaičius sudaro 31,6 proc. visų rajono vaikų
bendro skaičiaus.
Per 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės VB apsilankė 64 044 rajono gyventojai (–2
688 lyginant su 2014 m.), iš jų kaimo bibliotekose apsilankė 47 248 (73,77 proc.), o Kuršėnų
Vytauto Vitkausko bibliotekoje – 16 796 (26,23 proc.) gyventojai. Vidutiniškai vienas vartotojas
per metus bibliotekoje apsilankė 8,7 karto. 2015 m. skaitytojams išduota 146 300 vnt. bibliotekose
saugomų dokumentų, t. y. 0,7 proc. daugiau negu praėjusiais metais. Bendras vidutinis
skaitomumo rodiklis siekė 19,6 leidinių 1 skaitytojui per metus t. skaičiuje miesto bibliotekoje –
17,0 leidinių 1 skaitytojui per metus, o kaimo – 20,5 leidinių vienam skaitytojui per metus.
Daugiausia buvo skaitomi periodiniai leidiniai, jų išduota net 38,4 proc. nuo visų bibliotekos
dokumentų. Vaikų vidutinis skaitomumas siekė 15,5 dokumentų.
Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje patvirtinti 44 etatai, o faktiškai dirbo
55 darbuotojai, iš jų 47 – profesionalūs bibliotekininkai (37,5 etatų). Šiaulių rajono savivaldybės
VB visą darbo dieną dirbo 31 (56,4 proc.) darbuotojas, o nepilną – 24 (43,6 proc.) darbuotojai. 40
proc. bibliotekoje dirbančių darbuotojų (22) yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 45,5 proc. (25
darbuotojai) – aukštesnįjį išsilavinimą, kitą išsilavinimą turinčių darbuotojų dalis sudaro 14,5
proc. (8 darbuotojai). Lyginant su 2013 m. ir 2012 m. duomenimis, aukštąjį išsilavinimą turinčių
darbuotojų skaičius kasmet didėjo po 4 procentus, 2015 m. padidėjo dar 6 proc. Darbuotojų
profesionalumas sudaro sąlygas inovatyviau ir kokybiškiau teikti bibliotekos paslaugas, formuoti
jos, kaip šiuolaikinės kultūros įstaigos, įvaizdį. Problema yra tai, jog žmogiškieji ištekliai nėra
pakankami. Vertinant personalo, aptarnaujančio lankytojus, skaičių, 2015 m. vienam
bibliotekininkui vidutiniškai teko 1 362 lankytojai (šalyje šis rodiklis siekia 498).
Pastaraisiais metais Šiaulių rajono savivaldybės VB menkai augo kompiuterizuotų
darbo vietų, skirtų bibliotekos vartotojams, skaičius. 2015 m. pabaigoje bibliotekoje buvo 143
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kompiuterizuotos su internetine prieiga darbo vietos, iš jų skirtų vartotojams – 93, o darbuotojams
– 50. Visose bibliotekose yra interneto ryšys.
2015 m. bibliotekininkai daug laiko ir žinių skyrė gyventojų konsultavimui,
mokymams, kaip naudotis interneto ištekliais. Konsultacijų temos buvo įvairios: bendravimo
(naudojimasis skype, el. paštu, socialiniais tinklais); paieškos internete; el. valdžios (el.
deklaravimas, gyvenamos vietos deklaravimas ir kt.); el. bankininkystės; švietimo (nuotolinės
studijos, kalbų mokymosi galimybės internete, el. katalogai, duomenų bazės); kultūros ir
laisvalaikio; sveikatos; darbo paieškos ir t. t. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje įvyko 66 grupiniai ir 191 individualūs mokymai, tam skirta 404 (–116) valandos.
Bibliotekoje konsultuoti 3 132 gyventojai, suteiktos 3 496 konsultacijos. Interneto seansų skaičius
sudarė 27 266, virtualių apsilankymų skaičius – 25 312. Bibliotekose įsitvirtinus elektroninėms
informacinėms technologijoms, atsirado puiki galimybė atsakyti į beveik visus vartotojų
užklausimus. 2015 m. rajono bibliotekų darbuotojai atsakė į 3 926 užklausas. Kasmet bibliotekos
vartotojai elektroninėmis priemonėmis užklausų pateikia vis daugiau. 2013 m. buvo pateiktos tik
67 užklausos, o 2014 m. – jau 1 961 (+1 864), 2015 m. – 2 094 (+133). Atsakant į užklausas
naudojamos kartotekos, katalogai, enciklopedijos, informaciniai ir bibliografiniai leidiniai,
elektroninis bibliotekos katalogas, kitos duomenų bazės. 2015 m. rajone interneto paslaugomis
naudojosi 36 proc. visų registruotų bibliotekų vartotojų–suaugusiųjų ir 42 proc. visų registruotų
bibliotekų vartotojų–vaikų.
Šiaulių rajono savivaldybės VB plėtoja informacinę ir kraštotyrinę veiklą. Kraštotyros
fondo kaupimas, tvarkymas, panaudojimas, dalyvavimas LIBIS programoje, kraštotyros kartotekų
pildymas, atsakymai į užklausas kraštotyros klausimais, kraštotyros darbų rengimas, kraštotyrinės
informacijos sklaida, bibliografijos įrašų kaupimas elektroniniame kataloge yra svarbiausios šios
veiklos kryptys.
Neatsiejama bibliotekų veiklos sritis – renginiai: literatūros, kultūros temomis,
informaciniai arba šviečiamojo pobūdžio. Daug dėmesio teikiama skaitymo skatinimui,
etnografijos, papročių puoselėjimui, susitikimams su rašytojais, įdomiais žmonėmis. Vaizdiniai
renginiai – populiariausia ir universaliausia renginių forma. Vaizdinių renginių tematika labai
įvairi: literatūros parodos, teminės lentynos, žanrinės, kilnojamosios parodos ir pan. Per 2015
metus įvyko 924 renginiai, iš jų parodos sudarė 52 proc., žodiniai renginiai – 39 proc.,
kompleksiniai – 9 proc. Kaimo bibliotekose vaizdiniai renginiai sudaro 52,6 proc., miesto
bibliotekoje – 50 proc. visų renginių. Vis didesnio susidomėjimo ir lankytojų skaičiaus sulaukia
edukaciniai užsiėmimai. 2015 m. daugiausia edukacinių užsiėmimų vykdė Gruzdžių Augustino
Griciaus (5 rūšių užsiėmimai), Ginkūnų (2 užsiėmimai) ir Verbūnų (2 užsiėmimai) bibliotekos.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė ir vykdė 7 projektus,
kurių veikloms vykdyti gavo 29 700 EUR finansavimą iš įvairių šaltinių:
1. Iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos administruojančios Bilo ir
Melingos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos lėšas projektui „Verslo ir amatų akademija“
gauta 21 600 EUR.
2. Iš LR Kultūros tarybos rėmimo fondo gauta 6 000 EUR, kurie skirti įgyvendinti
projektus „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“ ir ,,Aisiu į kalną“: Šiaulių
krašto liaudies dainų pateikėjos Mortos Katkienės dainų rinkinys“.
3. Iš Šiaulių rajono savivaldybės administracijos finansuoti 3 projektai: ,,Sveikatos
gūsis“, ,,Tėvystė „veža“, ,,Verbūnai. Čia mano šaknys, čia aš gyvenu“. Šių projektų veikloms
vykdyti skirta 1 100 EUR.
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4. Iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje gauta 1 000 EUR, kurie skirti organizuoti
Šiaulių rajone renginių ciklą, skirtą Europos dienos šventei ,,Mūsų planeta – mūsų bendras
rūpestis“.
Be jau aptartų Šiaulių rajono savivaldybės VB veiklos krypčių, įstaiga aktyviai vykdo
metodinę veiklą (užtikrina bibliotekininkų profesionalumo ugdymą, organizuoja kvalifikacijos
kėlimo renginius, dalijasi gerąja patirtimi ir kt.), prisideda prie mokslinio tiriamojo darbo rajone ir
šalyje.
Bibliotekose vartotojams teikiamos kopijavimo, nuskaitymo, laminavimo, perkėlimo į
elektronines laikmenas, bibliografinių sąrašų sudarymo paslaugos. 2015 m. vartotojams Šiaulių
rajono savivaldybės VB padarytos 9 063 kopijos, iš jų MB – 491, KB – 8 572. Už suteiktas
mokamas paslaugas surinkta 417,68 EUR pajamų. Kopijavimo paslaugų poreikis mažėja, nes
daugelyje seniūnijų pradėta kopijavimo paslaugas teikti nemokamai.
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose 2015 m. buvo 305 943 vnt.
ir 29 887 pavadinimų dokumentai. Komplektuojant fondus Šiaulių rajono savivaldybės VB
sistemoje laikomasi pagrindinių komplektavimo principų, tokių kaip paklausumo, moksliškumo ir
aktualumo. Lyginant su 2014 m. duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybės VB fondas sumažėjo 8
715 vnt., lyginant su 2013 m. duomenimis, – 16 474 vnt., bet pavadinimų skaičius per du metus
išaugo 5 345. Buvo nurašyta daugiau nepaklausių, dubletinių dokumentų.
Pagrindinę fondo dalį sudaro knygos ir serialiniai leidiniai – jie sudaro 97,2 proc.,
periodiniai leidiniai – 1,3 proc. ir tik 0,3 proc. sudaro elektroniniai, skaitmeniniai leidiniai. Šiaulių
rajono savivaldybės VB dokumentų fondas yra jos funkcionavimo pagrindas ir visuomenės
informacijos poreikių tenkinimo šaltinis, todėl labai svarbu jį atnaujinti, papildyti reikalingais
dokumentais. 2015 m. bibliotekos pasipildė 7 925 vnt. (+554 vnt.) naujų dokumentų. Šalia
tradicinių spaudinių (knygų ir serialinių leidinių) įsigyta 65 vnt. (–5) elektroninių, garsinių,
regimųjų dokumentų. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės VB įsigyta grožinė literatūra sudarė
60,8 proc., iš jų KB – 63,6 proc., MB – 47,9.
Šiaulių rajone veikia 14 visuomeninių ir privačių muziejų, kurie yra mėgstami lankytojų,
turi savas tradicijas, yra sukaupę daug vertingos istorinės, etnografinės medžiagos ir eksponatų.
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (toliau – Šiaulių
rajono savivaldybės EKTAC) yra Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto išlaikoma specializuota
kultūros įstaiga. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC įsikūręs Kuršėnų dvaro rūmuose – Kuršėnų
dvaro oficinoje. Pagrindinis centro tikslas – krašto tradicijų, papročių, tradicinių amatų
išsaugojimas, atgaivinimas ir perdavimas. Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros
programą, didelis dėmesys skiriamas etninės kultūros plėtrai. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC
vyksta edukaciniai užsiėmimai: keramikos – žiedimo, lipdymo, kiaušinių marginimo, juostų
audimo, vilnos vėlimo bei karpymo iš popieriaus, adventinių vainikų pynimo ir kiti. 2015 m. buvo
pravesti 132 edukaciniai užsiėmimai, surengta 16 parodų ir 4 renginiai. Šiaulių rajono
savivaldybės EKTAC rengiamuose užsiėmimuose 2015 m. dalyvavo 2 454 dalyviai.
Kuršėnų dvaro gyvenamajame pastate ir oficinoje veikia nuolatinės Šiaulių krašto
tradicinių amatininkų, tautodailininkų darbų parodos bei etnografinės ekspozicijos. Ekspozicijose
pateikiama per 3 000 eksponatų, kuriuos padovanojo tautodailininkai, Kuršėnų mieto gyventojai.
Ypač daug surinkta keramikos dirbinių, nes nuo seno Kuršėnai vadinami Puodžių sostine. Nuo
2005 m. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC kas tris metus organizuoja kūrybinę keramikų
stovyklą, trunkančią 10 dienų, stovyklos metu organizuojami Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai,
kurie vyksta Kuršėnų buvusio dvaro sodybos teritorijoje. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC
organizuoja drožėjų kūrybines stovyklas, vedami seminarai, edukaciniai užsiėmimai. Iš viso
Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC jungia 75 tautodailininkus, iš kurių 7 turi tautinio paveldo
produktų sertifikatus. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC 2015 m. dirbo 4 darbuotojai.
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2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC buvo įvertintas šiais apdovanojimu: Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštu ir premija, kaip 2015 metais sėkmingiausiai
dirbantis Amatų centras; Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC direktorės Birutės Poškienės ir
Šiaulių universiteto studentės Ingos Petkūnaitės sudarytas 2015 metų kalendorius išrinktas
geriausiu 2015 m. kalendoriumi, ir sudarytojoms įteikta L. Ivinskio premija.
2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės EKTA , projektinėms veikloms vykdyti, skirta 4 400
EUR. 2015 m. Centras vykdė Teorinių–praktinių seminarų ciklą „Kuršėnų krašto keramika“,
organizavo tautodailininkų vaikų ir jaunimo etnokultūrinę stovyklą „Koks kraštas – toks ir
raštas“. 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės administracija pradėjo vykdyti projektą „Šiaulių
rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra“. Projekto įgyvendinimo
laikotarpis: 2016 m. kovo 18 d. – 2017 m. vasario 28 d. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti
nauji įrenginiai, baldai, kompiuterinė įranga ir programos, kita įranga bei priemonės ir medžiagos,
kurie reikalingi Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC veikloms užtikrinti ir plėtoti. Įsigyta nauja
įranga padės organizuoti edukacinius užsiėmimus, tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio
paveldo produktus, parodas, ekspozicijas ir tradicinių amatų demonstravimą – keramiką, pynimą
iš vytelių ir juostų audimą. Įsigyta įranga, baldai, kompiuterinė bei muzikinė įranga leis
patraukliau pristatyti rengiamas parodas bei tautinio paveldo produktų ekspozicijas. Siekiant
sudominti įvairaus amžiaus jaunimą domėtis tradiciniais amatais, reikalinga juos pateikti kuo
moderniau. Jaunimas, naudodamas kompiuterinę ir kitą įrangą, turėtų galimybę šiuolaikiškai
pažvelgti į tradicinius amatus, domėtis ir keistis informacija apie tradicijas ir papročius bei dalintis
nuotraukomis su jų pagamintais gaminiais.
Taip pat Šiaulių rajono savivaldybėje veikia R. ir V. Mataičių juodosios keramikos
dirbtuvės, Kuršėnų kalendorių muziejus, Gruzdžių gimnazijos kraštotyros muziejus, Kuršėnų
Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos muziejus, Ginkūnų mokyklos muziejus. Kuršėnuose yra
įsikūręs Raimondo Baškio „Medinukų muziejus“ ir Vertelių keramikos muziejaus studija.
Pastaruoju metu Šiaulių rajono savivaldybėje svarbiu kultūros centru tampa Naisių
miestelis. Naisiai 2015 m. buvo paskelbti pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Čia veikia 3
muziejai (pirmasis ir vienintelis Lietuvoje inkilų muziejus po atviru dangumi, Baltų dievų
muziejus, Literatūros muziejus), kasmet organizuojami 3 menų ir kultūros festivaliai. Šventiniuose
susibūrimuose gaivinamos senosios baltų tradicijos ir papročiai, pristatomi kasmet vis gražėjantys
Naisiai, skleidžiama blaivybės idėja. Naisių vasaros teatras – vienintelis Lietuvoje profesionalus
nekomercinis teatras. Naisiuose veikiantys kultūros rūmai – vieni moderniausių Lietuvoje,
renginius šių rūmų scenoje galima stebėti internetu.
Šiaulių rajono savivaldybės taryba yra įsteigusi 9 kultūros ir meno premijas. Kasmet
Literatūros muziejuje, Naisiuose, įteikiama respublikinė poeto Zigmo Gaidamavičiaus–Gėlės
premija už geriausią metų poezijos debiutą. Kuršėnuose teikiama savivaldybės skiriama Lauryno
Ivinskio premija už geriausią metų kalendorių. Poeto Stasio Anglickio premija teikiama
jauniesiems rajono poetams, kalbininko Vytauto Vitkausko premija – jauniesiems filologams už
brandžiausius filologinius kūrinius, respublikinė Augustino Griciaus premija – už geriausią per
metus nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 1 d. išleistą pirmąją prozos knygą. Taip pat skiriama rajono
Metų kraštotyrininko premija, kas treji metai teikiama rajone įsteigta respublikinė Puodžių
karaliaus premija. 2015 m. buvo įteiktos 8 kultūros ir meno premijos.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Atsižvelgiant į
Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, numatančias atnaujinti Lietuvos kultūros politikos
modelį, padėsiantį atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį
potencialą, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir meno plėtotei aktualiausios yra šios kaitos
gairės:
1. Ugdyti kultūrines žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą.
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2. Didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje.
3. Konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje.
Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių atitikimas Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir
meno plėtrai grindžiamas tuo, jog Šiaulių rajone itin aktyviai plėtojama kultūros ir meno veikla,
čia yra suburtas didelis mėgėjų meno kolektyvų bei dalyvių juose skaičius, o tai rodo, kaip
numatyta kaitos gairėse, „ryškėjančią aktyviai kuriančio ir dalyvaujančio kultūriniame gyvenime
asmens svarbą“. Dėl šios priežasties tikslinga tenkinti rajono kultūrinius poreikius, nuo mažens
ugdyti žmogaus gebėjimus dalyvauti kultūriniame gyvenime, užtikrinant tolygią kultūros sklaidą ir
jos prieinamumą rajono (ir visos šalies) teritorijoje, taip pat kurti kultūrų dialogą tarp šalių palaikant
kultūrų mainus, stiprinant bendradarbiavimo ryšius ir kultūrinį atvirumą tarp valstybių ir jos žmonių.
Atsižvelgiant į Muziejų plėtros strategines kryptis 2015–2020 m., kuriomis yra siekiama
muziejų veiklą susieti su visuomenės kultūrinio raštingumo bei pilietinio ugdymo tikslais,
kompleksiškai vykdomomis kultūros, ugdymo ir informacijos skleidimo funkcijomis, Šiaulių
rajono savivaldybei aktualiausios yra šios strateginės kryptys:
1. Pirmoji strateginė kryptis – kurti muziejuose istorinę savimonę formuojančias,
visuomenę pažinimo procese dalyvauti skatinančias bei krašto istoriją ir paveldą
reprezentuojančias šiuolaikines ekspozicijas.
2. Antroji strateginė kryptis – stiprinti aktyviais, įtraukiančiais kūrybiniais mokymo ir
mokymosi principais pagrįstą edukacinę veiklą muziejuose, kuri sąveikautų su
formaliojo ugdymo programomis, neformaliuoju ugdymu, savišvieta, mokymusi visą
gyvenimą bei atitiktų įvairių visuomenės grupių poreikius ir lūkesčius.
3. Trečioji strateginė kryptis – siekti muziejų rinkinių efektyvesnio kaupimo, apskaitos,
saugojimo bei sklaidos visuomenei.
4. Ketvirtoji strateginė kryptis – didinti muziejų teikiamų paslaugų ir kuriamų kultūros
produktų pasiekiamumą, kokybę ir konkurencingumą rinkoje.
5. Penktoji strateginė kryptis – skatinti ir planingai įgyvendinti muziejų darbuotojų
gebėjimų ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą.
Šių nuostatų įgyvendinimo svarba grindžiama tuo, jog iš šiuolaikiškų muziejų yra
reikalaujama dinamiškumo, o nuolat besikeičiantys vietos bendruomenės poreikiai kelia
muziejams vis didesnius reikalavimus – tikimasi šiuolaikiškų ekspozicijų organizavimo,
mokymo(si) aplinkos sukūrimo, veiklos efektyvumo, kokybiško aptarnavimo ir patirties sklaidos.
Atsižvelgiant į Bibliotekų plėtros strategines kryptis 2016–2020 m., kuriomis yra siekiama
skatinti struktūrinį dialogą bibliotekų sistemos ir valstybės valdymo lygmeniu bei užtikrinti
sąveikumą ir veiklų suderinamumą, pagrįstą sumanios visuomenės, sumanios ekonomikos ir
sumanaus valdymo vertybinėmis nuostatomis, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausios yra šios
strateginės kryptys:
1.
Pirmoji strateginė kryptis – bibliotekos visuomenės mokymuisi. Jos tikslas −
bibliotekose stiprinti gyventojų kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymosi
veiklas, skatinančias visuomenės narių kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei
motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.
2.
Antroji strateginė kryptis – bibliotekos visuomenės socialinei–ekonominei gerovei.
Jos tikslas − stiprinti bibliotekų bendruomenes, panaudojant įveiklintą bibliotekų infrastruktūrą ir
kuriant naujas elektronines paslaugas, skatinančias žiniomis, verslumu ir inovacijomis grindžiamą
socialinę–ekonominę raidą.
3.

Trečioji strateginė kryptis – bibliotekos efektyvaus valdymo principus ir
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visuomenės poreikius atitinkančiai plėtrai. Jos tikslas – tobulinti bibliotekų valdymą, grindžiant jį
veiksmingu ir efektyviu veiklų įgyvendinimu, sistemingu darbuotojų kompetencijų tobulinimu ir
veiklos rezultatų vertinimu.
Numatytų strateginių krypčių atitikimas ir reikalingumas Šiaulių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklos plėtotei grindžiamas tuo, jog bibliotekoje
ir jos struktūriniuose padaliniuose vykdoma intensyvi švietėjiška, informacinė, kultūrinė,
kraštotyrinė veikla, užtikrinanti bendruomenės informacinį, kultūrinį raštingumą, kūrybingumo
ugdymą ir kt. Šiandienos informacijos vartotojų poreikiai itin sparčiai kinta, todėl bibliotekoms
svarbu greitai prisitaikyti, savo veikloje pasitelkiant naujausias informacines–komunikacines
technologijas, bei tokiu būdu mažinti socialinę atskirtį, skatinti įvairių amžiaus grupių vartotojų
dalyvavimą informacinės bendruomenės kūrimo procese bei užtikrinti bibliotekų teikiamų
paslaugų kaitą.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje pagrindinės kultūrinę veiklą organizuojančios įstaigos yra Šiaulių
rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Šiaulių
rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų
centras.
Analizuojamu laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje buvo organizuojama plati kultūrinė
programa, tenkinanti savivaldybės gyventojų poreikius.
Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. veikė 122 meno mėgėjų kolektyvai, turintys 1 401 dalyvį.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų tinklas, išsidėstęs visoje Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, 2015 m.
aptarnavo 18 proc. rajono gyventojų.
Pastaruoju metu Šiaulių rajono savivaldybėje svarbiu kultūros centru tampa Naisių miestelis.
2015 m. Naisiai buvo paskelbti pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys kultūros ir meno sektoriuje yra šios:
– kultūros įstaigų pastatų, aplinkos bei materialinės bazės atnaujinimas. Labai svarbu, kad rajone
būtų pastatyta centrinė viešoji biblioteka (Kuršėnuose buvusios universalinės parduotuvės pastatas
pritaikytas VB veiklai – priimtas Tarybos sprendimas), kuri galėtų vykdyti visas funkcijas ir įgyvendinti jai
iškeltus uždavinius. Šiuo metu VB skaitytojų aptarnavimą vykdo tik pasitelkiant bibliotekas, patalpos yra
mažos, jose nėra galimybių plėsti paslaugų bei tenkinti bendruomenės poreikių;
– sąlygų mokytis visą gyvenimą sudarymas, neformalaus švietimo plėtra;
– kultūros ir meno renginių, ypatingai skirtų jaunimui, pasiūlos didinimas, socialinę atskirtį
patiriančių asmenų įtraukimas į kultūrinę veiklą;
– informacinių–komunikacinių technologijų naudojimo kultūros įstaigose skatinimas.

3.4.5. Sportas
Šiaulių rajono savivaldybėje 2014 m. sportavo 1 816 asmenų, iš jų 517 – moterų.
Sportuojančiųjų skaičius savivaldybėje 2011–2014 m. pastoviai mažėjo. Sporto varžybų ir
sveikatingumo renginių dalyvių Šiaulių rajono savivaldybėje 2011 m. buvo 19 097 asmenų, o
2014 m. – 15 113 asmenų (sumažėjimas siekia 20,9 proc.).
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3.4.5.1. pav. Sportuojantieji ir sporto varžybų bei sveikatingumo renginių dalyviai Šiaulių
rajono savivaldybėje 2011–2014 m.
Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraštis

2014 m. sportuojantieji sudarė apie 4,3 proc. visų savivaldybės gyventojų. Sporto varžybų
ir sveikatingumo renginių savivaldybėje mažiausiai buvo surengta 2014 m. (318), daugiausia –
2012 m. (376). Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius didžiausias buvo 2011
m. (19 027), mažiausias – 2014 m. (15 553). Šalyje sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
dalyvių skaičius analizuojamu laikotarpiu išaugo 32,8 proc., o Šiaulių rajono savivaldybėje
sumažėjo 18,2 proc.

3.4.5.1. lentelė. Sporto organizacijų ir sportuojančiųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje
Rodiklis / Metai
Sporto organizacijų skaičius
Sportuojančiųjų skaičius
Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
skaičius
Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių
dalyvių skaičius

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

25
2 199

25
2 072

23
1 882

23
1 816

341

376

356

318

19 027

17 412

17 589

15 553

Pokytis proc.,
lyginant 2014 m.
ir 2011 m.
–8,0
–17,4
–6,7
–18,3

Šaltinis: Lietuvos sporto statistikos metraštis

Šiaulių rajono savivaldybėje sportininkų rengimu ir sporto veiklos organizavimu užsiima
Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla. Sporto mokykla pradėjo veiklą 1973 m. rugsėjo 1 d. Tai
mokykla, turinti savo sporto bazę, visus rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinius skatinanti
aktyviai sportuoti, siekti fizinio tobulėjimo ir sportinio meistriškumo, sudaranti sąlygas saviraiškai
per sportą, teikianti metodinę bei dalykinę paramą sporto klausimais, organizuojanti įvairius
sporto renginius ir varžybas. Sporto mokyklos veikla nukreipta vaikų sportiniams gabumams
atskleisti ir plėtoti, jų pažintiniams interesams tenkinti. Mokykla įsikūrusi Kuršėnuose, o
mokyklos sporto šakų vykdomos veiklos – Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio, Šiaulių r. Kuršėnų
Daugėlių pagrindinėje, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro
Zubovų, Šiaulių r. Bubių bei Šiaulių r. Drąsučių mokyklose, Šiaulių r. Raudėnų mokykloje–
daugiafunkciame centre, Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio, Šiaulių r. Meškuičių ir Šiaulių r.
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Gruzdžių gimnazijose, Kurtuvėnų regioniniame parke. Šiuo metu sporto mokykloje yra
kultivuojamos 8 sporto šakos: futbolas, lengvoji atletika, graikų–romėnų imtynės, krepšinis,
boksas, dziudo, žirgų sportas, kiokušin karatė.
2014–2015 m. m. Kuršėnų sporto mokyklą lankė 391 mokinys. 2010–2011 – 2014–2015
m. m. sporto mokyklos ugdytinių skaičius sumažėjo 16,5 proc. 2014–2015 m. m. Kuršėnų sporto
mokykloje dirbo 19 trenerių, iš jų 10 turėjo Lietuvos sporto trenerio, 3 – nacionalinio sporto
trenerio, 6 – trenerio kvalifikacijas. Šiaulių rajono savivaldybėje 2014 m. buvo parengti 34
sportininkai jaunių, jaunimo ir suaugusių Nacionalinėms rinktinėms.
Pagal Lietuvos sporto statistikos metraštyje pateikiamus duomenis, 2014 m. Šiaulių rajono
savivaldybėje buvo šios sporto bazės: 21 stadionas, 28 sporto salės, 3 žirgų sporto maniežai, 31
krepšinio aikštelė, 11 tinklinio aikštelių, 3 futbolo aikštelės, 2 rankinio aikštelės, 2 teniso aikštelės,
3 universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės. Tik maža dalis sporto bazių priklauso Kuršėnų
sporto mokyklai, kitos sporto bazės yra naudojamos ir prižiūrimos bendrojo ugdymo įstaigų,
sporto klubų, bendruomenių ar privačių subjektų.
Šiaulių rajone veikiantys sporto klubai ir organizacijos yra šios: „Aukštelkės specialiosios
olimpiados klubas“, Gruzdžių žemės ūkio mokyklos sporto klubas „Žemyna“, jaunimo auto–moto
klubas „Dakaras“, Kuršėnų kyokushin karate klubas „DAO“, Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos sporto klubas „Savi“, Kuršėnų miesto futbolo klubas „Venta“, Kuršėnų miesto jėgos
sporto šakų klubas „Žėrutis“, Kuršėnų miesto sveikuolių bendruomenė „Aušra“, Kuršėnų mokinių
sporto klubas „Flamingas“, Kuršėnų mokinių sporto klubas „Mustangas“, Kuršėnų politechnikos
mokyklos krepšinio klubas „Politechnika“, laisvųjų imtynių klubas „Gintaras“, Meškuičių
vidurinės mokyklos sporto klubas, moksleivių klubas „Šviesulys“, sporto klubas „BMXUM“,
sporto klubas „CERERA LT“, sporto klubas „Dvikova“, sporto klubas „Kristalas“, sporto klubas
„Kuršėnai“, sporto klubas „Kuršėnų senukai“, sporto klubas „Kužiai“, sporto klubas „Lapių
medžioklė“, sporto klubas „Naisiai“, sporto klubas „Raudėnai“, sporto klubas „SK KAIRIAI“,
Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto klubas „Atgaiva“, Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“,
viešoji įstaiga futbolo klubas „Savanoris“, visuomeninė organizacija – sporto klubas „Mažylis“.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programą, kurios viena
pagrindinių įgyvendinimo sąlygų – sveikatos priežiūros sektoriaus lyderystė ir kitų sektorių
įsitraukimas. Šiaulių rajono savivaldybei aktualus yra šis programos tikslas:
1. Stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą – formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą, skatinti
sveikatos raštingumą.
Šis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 m. plėtros programos tikslas
svarbus tuo, jog numato didinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sudaryti jiems sąlygas būti fiziškai
aktyviems visose gyvenimo srityse. Šiaulių rajono savivaldybėje gyventojų fizinis aktyvumas yra
mažas, sportuojančiųjų skaičius mažėja, todėl, siekiant didinti bendruomenės sąmoningumą, reikia
propaguoti sveikos gyvensenos idėjas, būtina informuoti visas gyventojų grupes apie fizinio
aktyvumo naudą sveikatai, skatinti rinktis adekvatų fizinį aktyvumą, mažinantį laiką, leidžiamą
nejudant, skatinti vaikų ir paauglių bei vyresnio amžiaus asmenų fizinį aktyvumą, taip pat kurti,
atnaujinti ir plėtoti saugią sporto ir fizinės veiklos infrastruktūrą, gerinti jos visuotinį
prieinamumą, artinti ją prie gyvenamosios vietos ir kt.
Įgyvendinant 2011–2020 m. Valstybinės sporto plėtros strategiją, numatančią sudaryti
sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, tokiu būdu sprendžiant itin
svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos
gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį
pagrindą, reikalingą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos funkcionavimui, Šiaulių
rajono savivaldybei aktualūs šie yra plėtros strategijos tikslai:
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1. Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra
darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė.
2. Sukurti ir tobulinti horizontalią sporto viešojo administravimo struktūrą, apimančią
daugelį valstybės valdymo sričių ir savivaldybių institucijas, struktūrą, kuri sudarytų
sąlygas plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis ir
privačiu sporto veiklos sektoriumi.
3. Plėtoti sporto srities žmogiškuosius išteklius, kad jie būtų pakankami tarpinstitucinėms
socialinėms programoms įgyvendinti (didėjančiam sporto vaidmeniui visuomenėje
užtikrinti).
4. Sukurti ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtota visuose
Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų
tinkamas sportavimo sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, mėgėjams ir
didelio meistriškumo sportininkams.
Šiaulių rajono savivaldybėje sporto organizacijų, sporto renginių dalyvių bei
sportuojančiųjų skaičiaus mažėjimas rodo menkstantį susidomėjimą sportu ne tik kaip sveikatos
užtikrinimo, bet ir kaip laisvalaikio praleidimo veikla. Siekiant efektyvių rezultatų ugdant sveiką,
aktyvų sportą propaguojančią vietos bendruomenę, tikslinga stiprinti sveikos gyvensenos
propagavimo sistemą savivaldybėje, taip pat kurti tarptautinio bendradarbiavimo sporto veiklose
sistemą, didinti gyventojų, lankančių sporto įstaigas ir organizacijas, skaičių, skatinti įvairių sporto
šakų, įskaitant mėgėjų ir profesionalų sportą, sąveiką, stiprinti savivaldybės institucijų, viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimą sporto srityje, visapusiškai tobulinti sporto specialistų
rengimo sistemą, atnaujinti sporto infrastruktūrą ją pritaikant sportuojančiųjų poreikiams ir kt.

Apibendrinimas
Analizuojamu laikotarpiu sportuojančių Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo
17,4 proc., ir 2014 m. sportuojantieji sudarė 4,3 proc. visų savivaldybės gyventojų.
Taip pat 2011–2014 m. mažėjo Šiaulių rajono savivaldybėje suorganizuotų sporto varžybų ir
sveikatingumo renginių bei jų dalyvių skaičius.
Šiaulių rajono savivaldybėje veikia Kuršėnų sporto mokykla, kurioje kultivuojamos 8 sporto šakos.
Nors Kuršėnų sporto mokykla turi sporto skyrius rajono mokyklose, pagrindinės sporto bazės ir klubai
buvo sukoncentruoti Kuršėnuose ir mažiau prieinami rajono gyventojams.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys sporto sektoriuje yra šios:
– sveiko gyvenimo būdo propagavimas siekiant didinti bendruomenės susidomėjimą sportu;
– sporto šakų įvairovės plėtros skatinimas;
– sporto infrastruktūros modernizavimas, naujų sporto bazių kūrimas;
– gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo programų organizavimas;
– informacijos apie sporto naudą sveikatai ir gerai savijautai sklaida.

3.4.6. Nevyriausybinės organizacijos ir jaunimo politika
Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) ir bendruomeninės organizacijos.
Šiaulių rajono savivaldybės duomenimis, 2015 m. savivaldybėje veikė 29 sporto NVO, 10
socialinės srities NVO, 6 jaunimo NVO, 3 labdaros ir paramos NVO, 3 kitą veiklą vykdančios
NVO. Nevyriausybinė organizacija yra tarpininkas tarp gyventojų ir valdžios institucijų, jos
prisideda prie socialinių paslaugų tinklų plėtros.
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Šiaulių rajono savivaldybėje yra sudaryta Nevyriausybinių organizacijų taryba, kurios
tikslas – skatinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir
NVO plėtros politikos formavimą savivaldybėje. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 metų
rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T–228 patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėtis ir
nuostatai.
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo šaltiniai yra nario mokesčiai, labdara ir
dovanos, lėšos iš nacionalinio biudžeto, pritrauktos ES finansavimo lėšos, ir tik nedidelę dalį
finansavimo šaltinių sudaro gautos pajamos, todėl papildomų programų lėšos yra labai
reikalingos. Viena iš Šiaulių rajono savivaldybės vykdomų programų yra Šiaulių rajono
savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų skatinimo programa, kurioje yra
numatytos lėšos NVO ir kitų visuomeninių organizacijų bei bendruomenių iniciatyvų bei projektų
rėmimui.
Kaimo bendruomenė – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota grupė kaimo vietovėje
gyvenančių žmonių, siejamų bendrų viešųjų poreikių ir interesų, kuriuos numatyta įgyvendinti
savivaldos principais paremtomis priemonėmis. Tai svarbus kaimo vietovių pažangos veiksnys –
kaimo bendruomeninių organizacijų veikla sukuria prielaidas skurdui ir socialinei atskirčiai
mažėti, socialinei struktūrai kurtis ir plėstis. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
duomenimis, 2015 m. buvo įregistruotos 64 Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų
bendruomenių organizacijos.
Šiaulių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Šiaulių rajono VVG). Pagrindinis Šiaulių
rajono VVG tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių
pastangas ir suteikti joms galimybes skatinti pasikeitimus, gerinančius kaimo vietovių gyventojų
gyvenimo kokybę. VVG buvo įsteigta 2004 m. liepos 21 d. Šiuo metu Šiaulių rajono VVG sudaro
63 nariai, kurie atstovauja įvairias vietos organizacijas, įmones, valdžios institucijas, veikiančias
Šiaulių rajono teritorijoje. VVG valdybą sudaro 12 narių.
Užsibrėžtas strateginis Šiaulių rajono VVG tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų,
institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti joms galimybes skatinti pasikeitimus,
gerinančius kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę. VVG veiklos tikslai yra šie: aktyviai
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Šiaulių rajono teritorijoje,
telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų
pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti,
skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros,
socialinės paramos ir kitose srityse, teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei
organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo, įgyvendinti Šiaulių
rajono vietos plėtros strategiją, organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą, organizuoti
ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti, skatinti
bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
2009 m. Šiaulių rajono VVG parengė Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, įgyvendinamą
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“. Šio projekto apimtyje 2009–2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje buvo
įgyvendinti 82 vietos projektai. 2015 m. Šiaulių rajono VVG parengė 2015–2023 m. Šiaulių
rajono vietos plėtros strategiją, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „Parengiamoji parama“, kuri LR Žemės ūkio
ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 4 d. potvarkiu Nr.4D–56 buvo įtraukta į projektų,
kuriems skiriama parama, sąrašą.
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Jaunimas ir jaunimo politika. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 metų
pradžioje Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno 8 566 jauni (14–29 m.) asmenys. 2011–2015 m.
Šiaulių rajono savivaldybėje jaunų gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc.
3.4.6.1. lentelė. Jaunimas (14–29 m.) 2015 m. pradžioje
Administracinė teritorija /
Rodiklis
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Gyventojų skaičius
2 921 262
281 632
104 569
21 332
23 807
29 559
21 555
39 043
41 767

Jaunuolių (14–29 m.)
skaičius
602 923
57 437
21 027
4 353
4 875
6 176
4 393
8 047
8 566

Jaunimo (14–29 m.)
dalis proc.
20,6
20,4
20,1
20,4
20,5
20,9
20,4
20,6
20,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Jaunų asmenų dalis 2015 m. šalyje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių rajono savivaldybėje buvo
labai panaši (atitinkamai 20,6 proc., 20,4 proc., 20,5 proc.). Jaunų asmenų dalis Šiaulių rajono
savivaldybėje 2011 m. sudarė 21,2 proc., taigi, analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,7 procentinio
punkto. Šalyje analizuojamu laikotarpiu jaunų asmenų dalis sumažėjo 1,1 procentinio punkto, o
Šiaulių apskrityje – 0,7 procentinio punkto.
Šiaulių rajono savivaldybėje jaunimo politiką formuoja savivaldybės taryba ir
administracija dalyvaujant jaunimo reikalų tarybai ir jaunimo reikalų koordinatoriui. Jaunimo
reikalų taryba buvo įkurta 1999 m. Ši taryba – tai visuomeninė patariančioji institucija, atliekanti
jaunimo reikalų konsultanto ir eksperto funkcijas Šiaulių rajono savivaldybėje. Jaunimo reikalų
koordinatorius yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų ir jaunimo, padedantis
savivaldybei formuoti jaunimo politiką.
2011 m. Šiaulių rajono savivaldybėje buvo atliktas jaunimo problematikos tyrimas. Tyrimo
tikslas – nustatyti jaunimo problemas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. Analizuotos šios
sritys: mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, fizinė ir psichinė sveikata,
įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė bei jaunimo probleminio elgesio
apraiškos. 2012 m. Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos užsakymu VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas atliko jaunimo politikos
įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje vertinimą ir parengė ataskaitą. Ataskaitoje pateiktos
išvados, nurodančios, kad Šiaulių rajono savivaldybės politika apima teisingas nacionalines
jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra nepakankamas.
Savivaldybės jaunimo politika turėtų skirti daugiau dėmesio jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą,
grįžimo į Šiaulių rajoną skatinimui, jaunimo įdarbinimo galimybėms didinti, asmenų, dirbančių su
jaunimu, kvalifikacijai kelti, jaunimo organizacijų tarptautinės veiklos, motyvuojančios jaunimą
išlikti aktyviam, skatinimui. Taip pat 2013 m. buvo atlikta galimybių studija, kurioje analizuota
Šiaulių rajono atviro darbo su jaunimu esama situacija ir poreikiai. Remiantis tyrimų išvadomis ir
su jaunimo politika susijusiais teisės aktais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28
d. sprendimu Nr. T–86 buvo patvirtintas Jaunimo problemų sprendimo Šiaulių rajono
savivaldybėje 2013–2018 m. planas. Šiame plane numatytos prioritetinės veiklos kryptys,
pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, kuriuos būtina pasiekti norint sukurti palankią erdvę jauno
žmogaus visapusiškam tobulėjimui, ir pateiktas plano įgyvendinimo priežiūros modelis.
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Nuo 2015 metų rugsėjo mėn. Šiaulių rajone vykdomas projektas „Atrask save“. Projekto
tikslas – sumažinti nedirbančių (neregistruotų darbo biržoje), nesimokančių ir mokymuose
nedalyvaujančių 15–29 metų amžiaus jaunuolių skaičių įgyvendinant ankstyvosios intervencijos
(pagalbos pažystant save paslaugos, motyvavimo paslaugos, socialinių gyvenimo įgūdžių ugdymo
paslaugos ir kt.) ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei
asmuo priklauso, bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes. Projekto tikslinė grupė – 15–29 m.
amžiaus jauni asmenys, kurie nedirba, nesimoko, nedalyvauja mokymuose.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programą, kuria siekiama sukurti palankią
aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje, Šiaulių rajono
savivaldybei aktualiausi yra šie plėtros programos tikslai:
1. Užtikrinti įvairius jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir
sveikatos sistemų plėtrą.
2. Ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno
žmogaus, gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę.
3. Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo
infrastruktūros plėtrą.
4. Sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą;
5. Užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią, faktais ir žiniomis
grįstą jaunimo politiką.
Šiaulių rajono savivaldybėje jaunų žmonių skaičius mažėja. Jaunų žmonių mažėjimo
pagrindine priežastimi tampa spartūs emigracijos procesai, kuriuos sukelia nepakankamas jaunimo
užimtumas, negebėjimas užtikrinti jauno žmogaus tobulėjimo galimybių (profesinio orientavimo
stoka), menkos verslo kūrimo perspektyvos ir pan. Siekiant garantuoti visapusišką jaunimo
tobulėjimą Šiaulių rajone, būtina skatinti šios amžiaus grupės ekonominį ir socialinį verslumą,
sudaryti sąlygas įgytų gebėjimų pritaikymui vietos bendruomenės poreikiams, skatinti jaunimo
kūrybiškumą ugdant jų pilietiškumą, plėtoti jaunimo laisvalaikio ir užimtumo infrastruktūrą, darbo
su jaunimo veiklas, skatinti aktyvų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų dalyvavimą
jaunimo politikoje ir kt.
Įgyvendinant Užimtumo didinimo 2014–2020 m. programą, kuria siekiama pasiekti kuo
didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį
darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, Šiaulių rajono savivaldybei jaunimo politikos
srityje aktualiausi yra šie plėtros programos tikslai:
1. Didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms.
2. Laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti.
Jaunimas laikytinas itin pažeidžiama visuomenės grupe, dėl nepakankamų profesinių
įgūdžių ir darbo patirties stokos susiduriančia su integracijos į darbo rinką problemomis. Siekiant
didinti jaunimo integracijos į darbo rinką galimybes Šiaulių rajone, būtina modernizuoti profesinį
mokymą, tobulinti studijų turinį ir procesą. Siektina, kad studijų ir mokymo programų pasiūla
jaunimui (ir suaugusiesiems) atitiktų darbdavių ir regiono bei savivaldybės ūkio poreikius. Be to,
būtina užtikrinti greitą ir tvarų jaunimo perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, skatinti
jaunuolių savarankišką darbą ir remti jaunimo verslo kūrimo iniciatyvas, norint, kad jaunimas
liktų gyventi ir dirbti rajone.

93

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinis tikslas –
bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį
sėkminga, skatinimas, Šiaulių rajono savivaldybei jaunimo politikos srityje aktualiausi yra šie
pažangos strategijos užmojai:
Sumani visuomenė – laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms
[kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira [atvirumas], solidari, savivaldi ir politiškai
brandi [atsakomybė].
Skatinant Šiaulių rajono savivaldybės jaunimą prisidėti prie sumanios visuomenės kūrimo
iniciatyvų, tikslinga įvertinti jaunimo gebėjimą prisitaikyti prie visuomenėje vykstančių pokyčių,
plėtoti jaunimo pilietiškumo ir kūrybingumo idėjas. Veiklios visuomenės formavimui didelę įtaką
turi jaunuolių dalyvavimas bendruomenės gyvenime, visuomeninių organizacijų, savanorystės
veiklose ir pan. Atsižvelgiant į šias iniciatyvas, būtina aktyviau įtraukti jaunimą į visuomeninį
gyvenimą, skatinti nevyriausybinių bei kitų su jaunimu dirbančių organizacijų plėtotę.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. veikė 51 NVO bei 64 Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų
miesto bendruomenės. 2004 m. buvo įsteigta Šiaulių rajono VVG, kuri aktyviai veikia ir padeda rajono
bendruomenėms įgyvendinti įvairius vietos projektus. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje jaunų
asmenų dalis 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje sudarė 20,5 proc. ir atitiko šalies vidurkį. Šiaulių
rajono savivaldybės administracija skiria didelį dėmesį jaunimo reikalams, vykdo įvairius tyrimus, rengia
programas ir planus bei įgyvendina projektus.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo politikos sektoriuje
yra šios:
– atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių rajone steigimas;
– jaunimo iniciatyvų, noro dalyvauti bendruomenių veikloje, visuomeniniame gyvenime skatinimas;
– greito ir tvaraus jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką užtikrinimas;
– jaunimo savarankiško darbo, verslo kūrimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas;
– ES finansavimo jaunimo politikos srityje didinimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų aktyvumo skatinimas ir pan.

3.4.7. Viešasis saugumas
Įgyvendinant Lietuvos policijos veiklos optimizavimo programą ir tobulinant Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos organizavimą, nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo
sujungti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono policijos komisariatai, ir šiuo metu Šiaulių rajono
savivaldybės viešuoju saugumu rūpinasi Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas (turintis
Kuršėnų ir Kaimiškąją nuovadas), priklausantis Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui. Buvusio Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus
Prevencijos poskyrio nuotolinės darbo vietos, buvusios didesniuose Šiaulių rajono miesteliuose –
Gruzdžiuose, Kairiuose, Meškuičiuose, Kužiuose ir Bubiuose, – perkeltos į naujai įsteigtą
Kaimiškąją policijos nuovadą.
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3.4.7.1. pav. 100 000–ių gyventojų teko nusikalstamų veikų 2011–2015 m.
Šaltinis: LR Vidaus reikalų ministerija

2011–2015 m. laikotarpiu šalyje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių rajono savivaldybėje
užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius ypač išaugo 2013 m., vėliau – sumažėjo. 2015 m. 100
000–ių gyventojų tenkantis nusikalstamų veikų skaičius (1 691,2) buvo mažesnis už šalies ir
apskrities rodiklius (atitinkamai 2 492,2 ir 2564,3). Lyginant su 2011 m. duomenimis, šis rodiklis
Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo 14,3 proc. Todėl galima daryti išvadą, kad nusikaltimų
prevencija Šiaulių rajono savivaldybėje yra vykdoma gana efektyviai. Šiaulių apskrityje
nusikalstamų veikų skaičius, lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis, išaugo 29,3 proc., o šalies
rodiklis padidėjo 0,9 proc. 2015 m. daugiausia užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100
000–ių gyventojų, buvo Joniškio ir Pakruojo rajonuose (atitinkamai 3232,6 ir 3023,7).
Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. daugiausia buvo įvykdyta nusikaltimų, vagysčių ir
sunkių bei labai sunkių nusikaltimų. Analizuojamu laikotarpiu nusikalstamų veikų skaičius kito
netolygiai, 2011–2013 m. šis skaičius didėjo, po to ėmė mažėti ir 2015 m., lyginant su 2011 m.
duomenimis, sumažėjo 22,1 proc. Taip pat 2015 m. buvo įvykdyta mažiau nusikaltimų, vagysčių,
plėšimų, baudžiamųjų nusižengimų, tačiau išaugo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, išžaginimų ir
pasikėsinimų bei nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų
kontrabanda, skaičius.
3.4.7.1. lentelė. Nusikalstamos veikos Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2015 m.
2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

Nusikalstamos veikos

901

1056

1 159

806

702

Pokytis 2011–
2015 m.,
absoliutinis
–199

Nusikaltimai

828

987

1 078

751

683

–145

Sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai

25

37

25

49

48

23

Nužudymai

2

8

4

0

6

4

Sunkūs sveikatos sutrikdymai

4

7

4

2

4

0

Išžaginimai ir pasikėsinimai

1

4

2

13

7

6

Nusikalstamos veikos / Metai
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2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

2015
m.

Plėšimai

19

16

18

14

9

Pokytis 2011–
2015 m.,
absoliutinis
–10

Vagystės (nusikaltimai)

370

323

283

257

166

–204

Vagystės iš gyvenamųjų patalpų
Transporto priemonių vagystės
(nusikaltimai)
Automobilių vagystės
Kelių transporto eismo saugumo taisyklių
pažeidimai
Viešosios tvarkos pažeidimai (nusikaltimai)
Nusikalstamos veikos, susijusios su
disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų
kontrabanda (nusikaltimai)
Baudžiamieji nusižengimai

37

39

38

31

22

–15

22

25

22

19

9

–13

10

11

5

4

6

–4

20

11

5

12

15

–5

55

68

62

32

29

–26

7

5

12

10

13

6

87

69

81

55

19

–68

Vagystės (baudžiamieji nusižengimai)
Viešosios tvarkos pažeidimai (baudžiamieji
nusižengimai)
Transporto priemonių vagystės (baudžiamieji
nusižengimai)
Nusikalstamos veikos, susijusios su
disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų
kontrabanda (baudžiamieji nusižengimai)

28

25

30

26

8

–20

1

0

2

0

0

–1

3

3

2

0

1

–2

1

7

3

0

0

–1

Nusikalstamos veikos / Metai

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Ištirtų nusikalstamų veikų dalis 2011–2015 m. šalyje, Šiaulių apskrityje ir savivaldybėje augo.

3.4.7.2. pav. Ištirtų nusikalstamų veikų dalis 2011–2015 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šalyje 2011 m. buvo ištirta 44,8 proc. nusikalstamų veikų, o 2015 m. šis rodiklis išaugo iki
55,0 proc. Šiaulių apskrityje ištiriamų nusikalstamų veikų skaičius išaugo nuo 55,1 proc. (2011 m.)
iki 68,9 proc. (2015 m.). Šiaulių rajono savivaldybėje, lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis,
ištiriamų nusikalstamų veikų skaičius išaugo 16,4 procentinių punktų (nuo 49,1 proc. (2011 m.) iki
65,5 proc. (2015 m.)). Ypač didelė – net 90,1 proc. – ištirtų nusikalstamų veikų dalis buvo užfiksuota
2014 m.
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2011–2014 m. Lietuvoje, Šiaulių apskrityje ir Šiaulių rajono savivaldybėje kelių eismo
įvykių skaičius kito netolygiai. Šiaulių apskrityje ir Šiaulių rajono savivaldybėje didžiausias
įvykių skaičius (atitinkamai 382 ir 66) buvo užfiksuotas 2012 m., vėliau šis skaičius mažėjo.
Šalyje daugiausia kelių eismo įvykių registruota 2012 ir 2013 m. (3 391). Lyginant 2011 m. ir
2014 m. duomenis, šalyje kelių eismo įvykių nežymiai sumažėjo (0,3 proc.), Šiaulių apskrityje
fiksuotas nežymus padidėjimas (0,9 proc.), o Šiaulių rajono savivaldybėje kelių eismo įvykių
padaugėjo 13,7 proc. Tarp apskrities savivaldybių žymesnis šių eismo įvykių padidėjimas nei
Šiaulių rajono savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu buvo Šiaulių miesto (11,2 proc.) ir Joniškio
rajono (20,0 proc.) savivaldybėse. Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014 m. vidutiniškai kasmet
įvykdavo po 59 kelių eismo įvykius.
3.4.7.2. lentelė. Kelių eismo įvykių skaičius 2011–2014 m.
Administracinė teritorija /
Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2014 m.

3 266
349
143
16
20
40
29
50
51

3 391
382
161
11
20
39
24
61
66

3 391
362
163
15
19
22
27
56
61

3 255
352
159
14
24
39
17
41
58

–0,3
0,9
11,2
–12,5
20,0
–2,5
–41,3
–18,0
13,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Didžiausias kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje buvo
2012 m. (80), mažiausias – 2014 m. (63). Žuvusiųjų skaičius rajone 2011–2014 m. laikotarpiu
svyravo nuo 7 asmenų (2014 m.) iki 4 asmenų (2013 m.). Sužeistųjų skaičius kelių eismo
įvykiuose šalyje 2011–2014 m. sumažėjo 3,4 proc., o žuvusiųjų skaičius sumažėjo 9,8 proc.
Šiaulių apskrityje mažiausias kelių eismo įvykiuose sužeistųjų skaičius buvo 2014 m. (416),
didžiausias – 2012 m. (437). 2011–2014 m. Šiaulių apskrities keliuose žuvusiųjų skaičius išaugo
4,0 proc., o šalyje sumažėjo 9,8 proc.
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3.4.7.3. pav. Kelių eismo įvykiai, sužeistieji ir žuvusieji Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014
m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. šalyje ir Šiaulių apskrityje užregistruotų gaisrų skaičius kito netolygiai.
Lyginant 2011 ir 2015 m. duomenis, matyti, kad šalyje gaisrų skaičius sumažėjo 2,3 proc., o
Šiaulių apskrityje padidėjo 3,9 proc. Apskrityje gaisrų skaičius labiausiai sumažėjo Joniškio
rajono (32,4 proc.) ir Akmenės rajono (21,7 proc.) savivaldybėse. Šiaulių rajono savivaldybėje
analizuojamu laikotarpiu gaisrų skaičius pastoviai didėjo ir 2015 m., lyginant su 2011 m., išaugo
net 47,8 proc.
3.4.7.3. lentelė. Užregistruotų gaisrų skaičius 2011–2015 m.
Administracinė teritorija /
Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m.
ir 2015 m.

12 306
1 229
486
138
102
102
74
149
178

11 257
1 114
386
107
77
101
87
164
192

11 333
1 211
466
131
67
97
80
148
222

13 324
1 287
441
130
80
100
120
171
245

12 018
1 277
453
108
69
131
99
154
263

–2,3
3,9
–6,8
–21,7
–32,4
28,4
33,8
3,4
47,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėse gaisruose žuvo 3 asmenys, 2011 ir 2014 m.
žuvusiųjų nebuvo, 2012 ir 2013 m. atitinkamai žuvo 2 ir 7 asmenys.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 m. programą, kurios strateginis tikslas – siekti, kad Lietuva
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taptų saugesne valstybe, gebančia veiksmingai apsaugoti pagrindines žmogaus teises bei laisves ir
užtikrinti viešąjį saugumą, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos aspektai:
1. Sukurti gyvenamąją aplinką, apsaugotą nuo nusikalstamų veikų.
2. Sukurti aplinką, nepalankią organizuotam nusikalstamumui ir sunkiems bei labai
sunkiems nusikaltimams vykdyti, ir mažinti sunkių ir labai sunkių, taip pat ONG
daromų nusikaltimų žalą visuomenei.
3. Sustiprinti apsaugą nuo gaisrų, ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ir užtikrinti
kvalifikuotą pagalbą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai.
4. Didinti teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų, kurioms pavesti su viešojo
saugumo stiprinimu tiesiogiai susiję uždaviniai, veiklos veiksmingumą.
Šiaulių rajono savivaldybėje nusikaltimų prevencija yra užtikrinama efektyviai – gyventojų
saugumu rūpinasi Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas, mažėja nusikalstamų veikų
skaičius, auga ištirtų nusikalstamų veikų dalis. Siekiant ir ateityje užtikrinti nusikalstamumo
mažėjimą rajone, būtina plėsti ir stiprinti savivaldybės, teisėsaugos institucijų, nevyriausybinių
organizacijų ir privataus sektoriaus vaidmenį ir bendradarbiavimą kuriant saugią gyvenamąją
aplinką bei didinant nusikaltimų prevencijos veiksmingumą, mažinti smurto mastą, stiprinti
teisėsaugos institucijų atsaką sunkių ir labai sunkių, taip pat sunkių nusikaltimų organizatoriams,
vykdytojams, kitiems bendrininkams, didinti teisėsaugos institucijų ir kitų rajono įstaigų veiklos
veiksmingumą ir pan. Atsižvelgiant į augantį gaisrų skaičių, svarbu sustiprinti apsaugą nuo gaisrų,
ekstremaliųjų įvykių bei situacijų ir užtikrinti kvalifikuotą pagalbą gresiant ar susidarius
ekstremaliajai situacijai.
Įgyvendinant Valstybinę smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo
nukentėjusiems asmenims 2014–2020 m. programą, kurios paskirtis – užtikrinti smurto artimoje
aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą, Šiaulių
rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Plačiau supažindinti visuomenę su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir
būtinybe užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.
2. Tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims mechanizmą,
pagrįstą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų,
kitų įstaigų, organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimu.
Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems
asmenims 2014–2020 m. programos tikslų aktualumą pagrindžia tai, jog smurtas artimoje
aplinkoje vis dar yra toleruojamas. Dėl šios priežasties labai svarbu siekti, kad visuomenė (taip pat
ir vietos bendruomenė) geriau atpažintų smurtą artimoje aplinkoje, gautų daugiau informacijos
apie smurto artimoje aplinkoje žalą, prevenciją, pagalbą jį patyrusiems, bausmes už jo naudojimą,
taip pat smurtinio elgesio keitimą bei taptų jam nepakanti. Be to, svarbu tobulinti specialistų,
dirbančių su smurtą patyrusiais asmenimis, kvalifikaciją, užtikrinti, kad žmogiškieji ištekliai būtų
naudojami veiksmingai. Svarbu, kad smurtą patyrę asmenys, naudodamiesi savivaldybėje
veikiančia infrastruktūra, galėtų kuo skubiau gauti prieinamą ir kvalifikuotą pagalbą.
Įgyvendinant Saugios savivaldybės koncepciją, kurios tikslas – užtikrinti ir palaikyti saugią
aplinką šalies savivaldybėse, Šiaulių rajono savivaldybei aktualus yra pagrindinis koncepcijos
tikslas:
1. Didinti gyventojų saugumą.
Siekiant užsibrėžto tikslo įgyvendinimo, tikslinga didinti Šiaulių rajono savivaldybės
vaidmenį stiprinant gyventojų saugumą ir šios srities gebėjimus, kompleksiškai ir planingai plėtoti
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savivaldybės veiklą, skirtą gyventojų saugumui stiprinti, atsižvelgiant į tam tikrų savivaldybės
bendruomenių poreikius ir interesus, gyventojų saugumo būklę ir kitą savivaldybės specifiką,
plačiau informuoti gyventojus saugumo klausimais, diegti jiems saugios gyvensenos pagrindus,
didinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių vaidmenį kuriant saugią aplinką, skatinti jų aktyvumą
ir savanorystę šioje srityje. Taip pat būtina plėsti gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemą
įvykus ekstremaliems įvykiams at situacijoms.
Apibendrinimas
Nusikalstamumo rodikliai Šiaulių rajono savivaldybėje buvo vieni mažiausių visoje Šiaulių
apskrityje. Analizuojamu laikotarpiu nusikalstamų veikų skaičius, tenkantis 100 000–ių gyventojų,
sumažėjo 14,3 proc. Pagal nusikalstamų veikų rūšį Šiaulių rajone dominavo vagystės iš gyvenamųjų
patalpų, nusikaltimai, sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai.
2011–2015 m. ištirtų nusikalstamų veikų dalis Šiaulių rajono savivaldybėje padidėjo nuo 49,1
proc. iki 65,5 proc. ir viršijo šalies vidurkį, tačiau nesiekė Šiaulių apskrities vidurkio.
Analizuojamu laikotarpiu eismo įvykių skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje mažėjo, o gaisrų
skaičius – augo.
Šiaulių rajone 2014 m. įvyko 16, o 2015 – 29 ekstremalūs įvykiai ar situacijos.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys viešojo saugumo sektoriuje yra šios:
– vaikų ir jaunimo užimtumo plėtojimas;
– nusikalstamumo prevencinių programų skatinant bendruomeninę tarpusavio saugą, stiprinant
bendradarbiavimą plėtojimas;
– ugniagesių savanorystės plėtra mažinant gaisrų skaičių ir atliekant prevencinį darbą;
– gyventojų informavimo ir perspėjimo sistemos plėtra;
– viešojo saugumo specialistų, pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas, darbo sąlygų gerinimas;
– viešojo saugumo įstaigų infrastruktūros, materialiosios bazės atnaujinimas.
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3.5. APLINKOS APSAUGA
Aplinkos oras. Oro tarša – tai smulkiosios dalelės, chemikalai ir dujos, patenkančios į orą
dėl žmonių veiklos ir keliančios grėsmę gyventojams ir aplinkai. Pagrindiniai taršos šaltiniai –
pramoniniai procesai, įskaitant energijos gavybą ir gamybinę veiklą, transportas, namų šildymas,
atliekų apdorojimas ir ūkininkavimas. 2011–2014 m. laikotarpiu šalyje stacionarių taršos šaltinių
išmetamų teršalų kiekis nuosekliai mažėjo (16,3 proc.), Šiaulių apskrityje teršalų kiekis kito
netolygiai – 2011–2012 m. mažėjo, 2013 m. padidėjo, o 2014 m. buvo mažiausias analizuojamu
laikotarpiu ir 32,2 proc. mažesnis nei 2011 m. Išmetamų teršalų kiekiai mažėjo ir visose Šiaulių
apskrities rajonų savivaldybėse, o Šiaulių miesto savivaldybėje – atvirkščiai – padidėjo 16,0 proc.
Šiaulių rajono savivaldybėje analizuojamu laikotarpiu išmetamų teršalų kiekis sumažėjo 42,7
proc. ir 2014 m. buvo mažiausias tarp visų Šiaulių apskrities savivaldybių.
3.5.1. lentelė. Stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tonomis
Administracinė teritorija
/ Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

67 517,3
7 395,3
525,8
5 399,4
196,6
248,4
225,3
614,3
185,5

64 864,1
7 227,1
448,6
5 158,6
246,6
264,6
193,1
717,1
198,5

60 690,7
7 994,4
577,5
6 189,3
156,5
238,9
49,9
661,3
121,0

56 513,7
5 010,6
610,0
3 290,7
112,1
209,8
114,1
567,7
106,2

Pokytis proc., lyginant
2014 m. ir 2011 m.
–16,3
–32,2
16,0
–39,1
–43,0
–15,5
–49,4
–7,6
–42,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagal išmetamų teršalų kiekį, tenkantį vienam gyventojui, Šiaulių rajono savivaldybės
rodiklis taip pat buvo mažiausias Šiaulių apskrityje ir žymiai mažesnis už šalies vidurkį. Šiaulių
rajono savivaldybėje 2014 m. vienam gyventojui teko 3 kg, Šaulių apskrityje – 18 kg, o šalyje 19
kg stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų. Šiaulių apskrityje daugiausia teršalų išmetama
Akmenės rajono savivaldybėje dėl AB „Akmenės cementas“ veiklos.

3.5.1. pav. Stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, 2011–
2014 m., kg
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Vertinant išmestų teršalų sudėtį Šiaulių rajone, matyti, kad didžiąją dalį (62,6 proc.)
išmestų teršalų sudarė dujinės ir skystosios medžiagos – fluoras ir kiti teršalai bei anglies
monoksidas (atitinkamai 29,1 proc. ir 24,2 proc.). Kietosios medžiagos sudarė 37,4 proc. Lyginant
su Šiaulių apskrities (11,0 proc.) ir Lietuvos vidurkiu (6,2 proc.), matyti, kad Šiaulių rajone
kietųjų medžiagų koncentracija yra didesnė, taip pat išmetamuose teršaluose yra daugiau fluoro ir
kitų teršalų, bet mažiau sieros dioksido. Kietųjų dalelių koncentracija ore padidėja dėl didelių
transporto srautų sukeliamų teršalų, kylančių nuo kelių dangos (smėlio, druskos, dylančios kelių
dangos). Fluoro koncentracijos didėjimą lemia pramoninė tarša.
3.5.2. lentelė. Išmestų teršalų sudėtis 2014 m., proc.
Administracinė
teritorija / Rodiklis
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Kietosios
medžiagos
6,2
11,0
7,1
8,2
18,6
9,2
51,3
17,5
37,4

Dujinės ir
skystosios
medžiagos
93,8
89,0
92,9
91,8
81,4
90,8
48,7
82,5
62,6

Sieros
dioksidas

Azoto
oksidai

19,5
10,6
14,2
13,1
1,3
1,7
0,3
0,7
0,8

13,8
31,2
12,5
42,9
5,5
4,5
1,1
8,4
6,8

Lakūs
Anglies
Fluoras ir
organiniai
monoksidas
kiti teršalai
junginiai
29,7
18,5
12,2
38,2
0,5
8,6
63,7
0,5
2,0
33,9
0,1
1,7
20,7
–
53,8
51,3
0,4
32,9
10,0
0,4
37,0
42,8
2,9
27,7
24,2
1,7
29,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Aplinkos oro kokybė Šiaulių rajone yra tiriama pagal 2013 metais parengtą Šiaulių rajono
savivaldybės aplinkos oro monitoringo programą 2014–2019 m., kurioje numatoma kasmet ištirti
įvairius oro kokybės parametrus 15 tyrimo vietų. Požeminio vandens monitoringas vykdomas
pagal 2011 m. gruodžio 15 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–359 patvirtintą
Šiaulių rajono savivaldybės požeminio vandens monitoringo programą 2012–2017 metams.
Kasmet ištiriama 30 šulinių ir 3 monitoringo gręžinių, esančių Aukštrakių teritorijoje, vandens
kokybė. Aplinkos stebėsena (monitoringas) yra svarbus prevencinis veiksnys siekiant identifikuoti
veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos aplinkos oro kokybei, bei nustatyti savalaikes
priemones, padedančias užtikrinti, kad nebūtų viršijamos oro kokybės normos. Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T–288 buvo patvirtinta Šiaulių rajono
savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa 2011–2015 m. ir priemonių planas.
Programos tikslas – reglamentuoti aplinkos oro kokybės valdymą ir numatyti priemones, kurias
įgyvendinus nebūtų viršijamos nustatytos aplinkos oro kokybės normos.
Atliekų tvarkymas. Komunalinių ir žaliųjų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas
Šiaulių rajono savivaldybėje teikia UAB Kuršėnų komunalinis ūkis. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras“ yra atsakinga už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą bei
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos stebėseną, atliekų vežėjų/surinkėjų ir kitų
atliekų tvarkytojų veiklos priežiūros kontrolę. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“
duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje buvo surinkta 19 194,1 tonos komunalinių
atliekų. Surenkamų komunalinių atliekų kiekis visu analizuojamu laikotarpiu išliko panašus.
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3.5.3. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybėje surinktų komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų
kiekiai 2011–2015 m., tonomis
2011

2012

2013

2014

2015

Pokytis proc.,
lyginant 2015
ir 2011 m.

19 202,9

18 634,2

20 146,9

20 337,9

19 194,1

~0

124,7

170,2

219,3

289,4

754,2

504,8

Stiklas

75,7

64,4

131,4

119,5

138,0

82,3

Popierius (kartonas, popierinė
pakuotė)

5,3

1,5

11,1

14,3

50,4

850,9

Mišrus popierius (makulatūra)
Plastikas

21,5
14,0

26,0
23,0

20,4
37,5

29,3
37,5

22,6
55,6

5,1
297,1

Rodiklis / Metai
Komunalinės atliekos
Stambiagabaritinės atliekos,
naudotos padangos

Šaltinis: VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“

Šiaulių rajono savivaldybėje yra įrengta 18 konteinerinių antrinių žaliavų surinkimo
aikštelių, iš jų 11 – Kuršėnuose, 2 – Aukštelkėje, po 1 – Gruzdžiuose, Ginkūnuose, Drąsučiuose,
Kužiuose ir Vijoliuose. Taip pat antrines žaliavas priima atliekų priėmimo punktas Kuršėnuose bei
9 punktai Meškuičiuose, Šakynoje, Kairiuose, Ginkūnuose, Gruzdžiuose, Raudėnuose, Kužiuose,
Voveriškėse ir Bubiuose. Antrinių žaliavų centralizuotu būdu kasmet surenkama vis daugiau.
Lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis, matyti, kad Šiaulių rajono savivaldybėje popieriaus
surenkama 850,9 proc. daugiau, plastiko surenkama 297,1 proc. daugiau, surinkto stiklo kiekis
padidėjo 82,3 proc. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje antrinių žaliavų rūšiavimui skirtais
konteineriais buvo aprūpinti beveik visi individualūs namai ir apie 90 proc. daugiabučių.
Kuršėnuose yra įrengta didelių gabaritų atliekų surikimo aikštelė. Kad gyventojams būtų
patogiau, didžiosios, buities statybos ir griovimo, buities pavojingos, elektros ir elektroninės
įrangos, biodegraduojamosios (žaliosios) atliekos, naudotos padangos ne rečiau kaip 2 kartus per
metus yra papildomai surenkamos atvykstant specialiam transportui pagal vežėjo iš anksto
paskelbtą grafiką. 2011–2015 m. surinkti stambiagabaritinių atliekų bei naudotų padangų kiekiai
padidėjo 504,8 proc.
UAB Kuršėnų komunalinio ūkio duomenimis, 2015 m. daugiausia atliekų išvežimui
pridavė šios įmonės: UAB „Maxima LT“, UAB „Palink“, Kuršėnų ligoninė, UAB „Lukoil
Baltija“, IĮ „Paringuvio ūkis“, UAB „Sipas“.
Visos Šiaulių rajone surinktos mišrios komunalinės atliekos šalinamos ES
aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne,
įsikūrusiame Jurgeliškių k., Šiaulių rajone. 2010–2012 m. vykdant ES paramos projektą „Šiaulių
regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas“ Šiaulių rajone buvo uždaryti ir sutvarkyti 3
sąvartynai.
Šiaulių rajone, Jurgeliškių kaime veikia UAB „Toksika”, užsiimančios pavojingų ir
nepavojingų atliekų tvarkymu, Šiaulių filialas. Čia pastatytas pavojingųjų atliekų deginimo
įrenginys, įrengtas pavojingųjų atliekų sąvartynas. Pavojingųjų atliekų sąvartyno įrengimo darbai
buvo pradėti 2013 m. Buvo pastatytos pavojingųjų atliekų sąvartyno 4 sekcijos, įrengtas
pavojingųjų atliekų stabilizavimo baras. Minėtu laikotarpiu taip pat buvo įsigyta pavojingųjų
atliekų sąvartyno laboratorinė įranga, įdiegtos stabilizavimo technologijos. Sąvartynas pradėjo
veikti 2015 m. UAB „Toksika“ pavojingąsias atliekas priima ir tvarko vadovaudamasi ir griežtai
laikydamasi pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų.
2014 m. spalio 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–278 buvo
patvirtintas „Šiaulių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014–2020 metams“. Plane
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nustatytos priemonės, kuriomis siekiama įgyvendinti Valstybiniame strateginiame atliekų
tvarkymo plane ir Šiaulių regiono atliekų tvarkymo plane 2014–2020 m. nustatytas užduotis.
Šiame plane numatyti šie pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos prioritetai:
sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį, užtikrinti atliekų
tvarkymo prioritetų eiliškumo įgyvendinimą, išplėtoti atskiro atliekų surinkimo sistemą, užtikrinti
visuotinę atliekų surinkimo paslaugą.
Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas. Šiaulių rajono savivaldybė kiekvienais
metais rengia trejų metų trukmės aplinkos apsaugos programą, skirtą įgyvendinti Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose iškeltus tikslus ir uždavinius, skirtus aplinkos
būklei ir kokybei rajone pagerinti bei aplinkos užterštumui sumažinti. Taip pat kiekvienais metais
rengiamos Šiaulių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
priemonės. Pagrindiniai šių priemonių finansavimo šaltiniai yra šie: mokesčiai už teršalų išmetimą
į aplinką, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, lėšos, planuojamos gauti kaip želdinių
atkuriamosios vertės kompensacija, mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą. 2015
m. Šiaulių rajono aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos sudarė 120 997 EUR.
Želdynai ir želdiniai. Želdynai formuoja vietovės erdvės struktūrą, praturtina pastatų
architektūrinę kompoziciją, kuria estetinį vaizdą, sudaro geras sąlygas gyventojams ilsėtis,
pramogauti ir dirbti. Remiantis Lietuvos statistikos departamentui pateikta savivaldybių želdynų
2011 m. ataskaita, Šiaulių rajono savivaldybėje yra 47 parkai ir 51 skveras. Remiantis 2015 m.
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaita, 2015 m. antrus metus
iš eilės savivaldybės teritorijoje buvo sodinami medžiai ir krūmai. Kuršėnų mieste Alėjos g. ir
Basanavičiau g., prie ligoninės, bei Ginkūnų kaime Žeimių g. buvo pasodinti 59 medžiai ir 20
krūmų: 5 klevai, 20 ąžuolų, 1 bukas, 31 liepa, 2 guobos, 20 sidabrakrūmių.
Per metus buvo išnagrinėta 180 fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl želdinių kirtimo,
genėjimo, išduoti 147 leidimai. Šie leidimai suteikė teisę nukirsti 212 medžių, nugenėti 543
medžius, nužeminti 102 kelmus.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, kurios svarbiausias numatomas aplinkos apsaugos
politikos tikslas – pasiekti, kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti
visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausios yra
šios programos prioritetinės kryptys:
2. Darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas.
3. Aplinkos kokybės gerinimas.
4. Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos
pokyčių.
Šių prioritetinių krypčių aktualumas Šiaulių rajono savivaldybėje grindžiamas tuo, jog,
didėjant aplinkos teršimui ir augant gamtos išteklių naudojimui, kyla būtinybė nuosekliai pereiti
prie platesnės, naujos kokybės kompleksinės aplinkos apsaugos. Aplinkos būklės pokyčiai rodo,
jog rajone aplinkos apsaugos problemos yra sprendžiamos efektyviai – daug dėmesio yra skiriama
aplinkos oro taršos mažinimui, gyventojų teisių į saugią ir švarią aplinką užtikrinimui, sparčiai
plėtojamas komunalinių atliekų paslaugų teikimas, gerinama paslaugų kokybė. Atsižvelgiant į
pokyčius aplinkos apsaugos srityje, būtina užtikrinti jų tęstinumą ir nenutrūkstamą plėtotę.
Įgyvendinant Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, kurios numatomų
energetikos politikos krypčių ir veiksmų pagrindinis tikslas – Lietuvos energetinės
nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir
konkurencingumą, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausia yra ši programos iniciatyva:
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1. Aplinka ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas.
Numatytą tikslą įgyvendinti padės šios kryptys: energijos gamybos iš atsinaujinančių
energijos išteklių plėtra, energijos vartojimo efektyvumo didinimas.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje 2011–2014 m. stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis
mažėjo ir 2014 m. buvo mažiausias tarp visų Šiaulių apskrities savivaldybių. Pagal išmetamų teršalų kiekį,
tenkantį vienam gyventojui, Šiaulių rajono savivaldybės rodiklis taip pat buvo mažiausias Šiaulių
apskrityje ir žymiai mažesnis už šalies vidurkį.
Šiaulių rajono savivaldybėje komunalinės atliekos tvarkomos centralizuotai. Yra sukurta
komunalinių, didelių gabaritų atliekų, antrinių žaliavų surinkimo infrastruktūra. Komunalinės atliekos
tvarkomos ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančiame regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.
Šiaulių rajono savivaldybėje yra užtikrinama želdynų ir želdinių priežiūra.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys aplinkos apsaugos sektoriuje yra šios:
– taršos mažinimas didinant mažiau taršių energijos šaltinių panaudojimą bei tvarkant atliekas;
– ES paramos lėšų panaudojimas įgyvendinant aplinkos apsaugos programas;
– nevyriausybinių, kitų įstaigų ir organizacijų įsitraukimo vykdant aplinkos apsaugos projektus,
skirtus aplinkos išsaugojimui ir tausojimui, skatinimas;
– aplinkos oro, užterštumo mažinimas, rajono aplinkos įvaizdžio, estetikos didinimas kompleksiškai
tvarkant, plečiant ir projektuojant parkus, skverus bei žaliuosius plotus;
– atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių naudojimo skatinimas.
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3.6. INFRASTRUKTŪRA
3.6.1. Transportas ir susisiekimas
Gerai išvystyta kelių infrastruktūra yra vienas iš esminių veiksnių, turinčių įtakos regiono
ekonominei ir socialinei raidai. Šiaulių rajonas išsidėstęs patogioje susisiekimo bei gerai išvystyto
kelių ir geležinkelių tinklo zonoje. Iki Lietuvos sostinės Vilniaus yra 220 km, iki Latvijos sostinės
Rygos – 130 km, iki Klaipėdos jūrų uosto – 160 km. Per Šiaulių rajono teritoriją šiaurės–pietų
kryptimi eina magistralinis Hanzos kelias (A–12) – tarptautinis transporto koridorius iš Sankt
Peterburgo į Berlyną. Magistraliniai keliai veda į Klaipėdą, Vilnių, Mažeikius. Praeina
geležinkelio linijos Vilniaus, Klaipėdos, Rygos, Liepojos, Daugpilio kryptimis. Prie Šiaulių
miesto yra įsikūręs didelis karinis–civilinis Zoknių oro uostas. Dviračių transporto sistema Šiaulių
rajone nėra išvystyta – driekiasi tik pavieniai dviračių takai.
Kelių dangos. Vienas reikšmingiausių kelių būklės vertinimo rodiklių – esama kelių
danga. Šiaulių rajono savivaldybėje visi krašto keliai yra su asfalto danga, žvyro dangos kelių
nėra. Kitokia situacija pastebima analizuojant Šiaulių rajono vietinės reikšmės kelius. 2014 m.
didžiąją daugumą kelių sudarė žvyro dangos keliai.
Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis 2014 m. pabaigoje
siekė 1 655 km. Keliai su patobulinta danga 13 sudarė 10,8 proc. visų savivaldybės vietinės
reikšmės kelių, mažesnis rodiklis tarp Šiaulių apskrities savivaldybių buvo tik Kelmės rajone, kur
keliai su patobulinta danga sudarė 8,9 proc. Didžiausias kelių su patobulinta danga skaičius
procentais buvo Akmenės rajono savivaldybėje (28,2 proc.), šalies vidurkis 2014 m. siekė 17,8
proc. Šiaulių rajono savivaldybėje žvyrkeliai sudarė 75,2 proc., grunto keliai – 14,1 proc. visų
vietinės reikšmės kelių. 2011–2014 m. laikotarpiu Šiaulių rajone buvo išasfaltuoti 9 km. arba 5,1
proc. vietinės reikšmės kelių. Šalyje analizuojamu laikotarpiu kelių su patobulinta danga
padaugėjo 2,6 proc., Šiaulių apskrityje sumažėjo 9,3 proc.
3.6.1.1. lentelė. Vietinės reikšmės kelių pasiskirstymas pagal dangas 2011–2014 m., km
Vietovė

Lietuvos
Respublika

Šiaulių
apskritis

Šiaulių m.
sav.

Akmenės r.
sav.
Joniškio r.
13

Rodikliai / Metai

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2014 m.

Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis

11 062
40 002
10 589
61 653
1 340
5 692
785
7 817
185
113
54
351
254
627
19
900
138

11 175
39 880
11 868
62 923
1 295
5 505
996
7 797
187
111
54
352
254
622
24
900
138

11 220
40 117
11 877
63 214
1 141
5 365
1 077
7 584
187
111
54
352
88
459
105
651
143

11 466
40 131
12 185
63 782
1 174
5 392
1 078
7 644
187
112
54
353
88
459
105
651
165

3,7
0,3
15,1
3,5
–12,4
–5,3
37,3
–2,2
1,1
–0,9
–
0,6
–65,3
–26,8
452,6
–27,6
19,6

Lietuvos automobilių kelių direkcija patobulintas kelių dangas skirsto į asfaltbetonio ir cementbetonio.
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Vietovė
sav.

Kelmės r.
sav.

Pakruojo r.
sav.

Radviliškio
r. sav.

Šiaulių r.
sav.

Rodikliai / Metai

2016

2011
m.

2012
m.

2013
m.

2014
m.

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2014 m.

Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis

808
7
953
153
989
581

808
7
953
154
988
581

838
7
989
158
983
581

856
8
1 030
160
982
581

5,9
14,3
8,1
4,6
–0,7
–

1 722
159

1 722
159

1 722
159

1 722
159

–
–

Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga ilgis
Žvyro kelių ilgis
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso
Kelių su patobulinta danga
ilgis kelių ilgis
Žvyro
Grunto kelių ilgis
Kelių ilgis iš viso

647
25
831
225
1 093
74
1 393
227
1 415
25
1 667

647
25
831
227
1 092
74
1 393
177
1 237
232
1 646

647
25
831
227
1 091
74
1 393
178
1 236
232
1 646

647
25
831
228
1 101
74
1 403
186
1 237
232
1 655

–
–
–
1,3
0,7
–
0,7
–18,1
–12,6
828,0
–0,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje valstybinių kelių priežiūrą ir eksploataciją vykdo
VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Šiaulių kelių tarnyba.
Gerinant vietinės reikšmės kelių būklę ir susisiekimo patogumą, didesnį dėmesį reikėtų
skirti rajono kelių asfaltavimui.
Dviračių takai. Turizmo, kaip išskirtinės ir sparčiai besiplėtojančios verslo srities,
skatinimui bei plėtojimui yra svarbūs ne tik sutvarkyti vietiniai keliai, bet ir rajone esantys geros
kokybės dviračių takai, kurie pasitarnauja ne tik turizmo skatinimui, bet ir gyventojų susisiekimo
trumpais atstumais ar kasdieninio aktyvaus poilsio populiarinimui. Šiaulių rajono savivaldybėje
dviračių takų tinklas nėra išplėtotas. Visgi keliavimas dviračiais rajone yra skatinamas. VšĮ Šiaulių
rajono turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, Šiaulių rajone yra parengti du dviračių
maršrutai: 33 km ilgio žygis dviračiais „Kurtuvėnų žiedas “ bei 17 km dviračių maršrutas Šiauliai
– Bubiai – Kurtuvėnai.
Transporto priemonės. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių rajono
savivaldybėje, kaip ir šalyje bei Šiaulių apskrityje, didžiausią transporto priemonių dalį sudarė
lengvieji automobiliai. 2015 m. pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybėje buvo registruoti 16 977
lengvieji automobiliai, ir tai sudarė 86,1 proc. visų rajono transporto priemonių. Krovininiai
automobiliai sudarė 5,6 proc., motociklai ir mopedai – 2,8 proc. visų transporto priemonių.
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3.6.1.1. pav. Kelių transporto priemonių skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m., vnt.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2013 m. lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, augo tiek
šalyje, tiek Šiaulių apskrityje, tiek Šiaulių rajono savivaldybėje (atitinkamai 7,3 proc., 8,6 proc.,
9,2 proc.). Nuo 2014 m. visoje šalyje buvo stebimas staigus registruotų lengvųjų automobilių
skaičiaus sumažėjimas dėl vykdytos griežtesnės politikos nebenaudojamų, bet neišregistruotų
automobilių atžvilgiu. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje 1 000–iui gyventojų teko 387
lengvieji automobiliai. Šis rodiklis buvo aukštesnis nei Šiaulių apskrities (367) ir šalies (385).

Automobilių skaičius

600
500
400
300
200
100
0

2011
2012
2013
2014
2015

Lietuvos
Respublik
a
524
541
562
370
385

Šiaulių
apskritis
486
506
528
354
367

Šiaulių m. Akmenės Joniškio r. Kelmės r.
sav.
r. sav.
sav.
sav.
478
490
503
337
347

453
478
500
372
367

468
496
525
365
381

497
523
553
381
402

Pakruojo Radviliški Šiaulių r.
r. sav.
o r. sav.
sav.
472
501
527
346
360

510
537
562
350
365

510
530
557
366
387

3.6.1.2. pav. Individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų,
20112015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje autobusais vežamų keleivių skaičius kasmet augo
(augimas siekė 17,0 proc.). Šiaulių apskrityje ir Šiaulių rajono savivaldybėje autobusais vežamų
keleivių skaičius 2011–2014 m. kito netolygiai, o, lyginant 2011 m. ir 2014 m. duomenis, matyti,
kad šis rodiklis sumažėjo atitinkamai 10,2 proc. ir 1,3 proc.
108

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

3.6.1.2. lentelė. Keleivių vežimas autobusais 2011–2014 m., tūkst.
Administracinė teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

274 822,3
21 231,9
18 188,0
337,6
435,3
713,1
149,5
432,1
976,3

275 130,8
19 123,9
16 216,3
333,9
583,1
607,1
128,4
291,9
963,3

298 173,2
18 519,3
15 622,7
326,8
528,3
667,5
71,3
322,7
980,0

321 540,9
19 066,8
16 201,4
323,4
493,2
625,4
107,3
352,2
963,9

Pokytis proc.,
lyginant 2011 m. ir
2014 m.
17,0
–10,2
–10,9
–4,2
13,3
–12,3
–28,2
–18,5
–1,3

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014 m. Šiaulių rajono savivaldybėje vidutiniškai vienam gyventojui teko 23 kelionės
autobusu, ir šis rodiklis buvo didžiausias tarp Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių.
Analizuojamu laikotarpiu vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusu skaičius Šiaulių rajono
savivaldybėje išaugo 4,5 proc., Šiaulių apskrityje šis rodiklis sumažėjo 5,6 proc., o šalyje padidėjo
20,9 proc.

3.6.1.3. pav. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkančių kelionių autobusu skaičius 2011–2014
m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybėje susisiekimo autobusais (vežimo) paslaugas teikia UAB
„Kuršėnų autobusų parkas“, kurios akcijų valdytoja – Šaulių rajono savivaldybės administracija.
2011–2014 m. laikotarpiu UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ maršrutų skaičius išaugo nuo 25 iki
28. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendras maršrutų skaičius Šiaulių rajono
savivaldybėje 2011–2014 m. taip pat didėjo nuo 51 iki 54. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybė
išdavė 57 leidimus, leidžiančius vežti keleivius reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais. Be
UAB „Kuršėnų autobusų parkas“ Šiaulių rajono gyventojus reguliariais maršrutais dar veža 15
privačių įmonių. Daugiausia maršrutų aptarnauja UAB „Ridvija“, UAB „Kuršėnų autobusų
parkas“ ir UAB „Busturas“.
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Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2020 m. programą, kurios pagrindinis tikslas – sukurti
konkurencingą, modernią, darnią ir didelę pridėtinę vertę kuriančią Lietuvos susisiekimo sistemą,
Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie programos tikslai:
1. Modernizuoti ir plėtoti Lietuvos susisiekimo infrastruktūrą.
2. Gerinti transporto ir logistikos veiklos paslaugų kokybę ir didinti transporto sektoriaus
konkurencingumą, plėtoti intelektines transporto sistemas ir paslaugas (ITS).
3. Skatinti darnų judumą ir viešojo transporto plėtrą.
4. Didinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir mažinti neigiamą poveikį
aplinkai.
Šių tikslų aktualumas Šiaulių rajono savivaldybės transporto infrastruktūros plėtrai
grindžiamas tuo, jog rajonas turi gerai išplėtotą vietos ir tarptautinį susisiekimo tinklą, sudarantį
palankias sąlygas vietos ekonomikos augimui, investuotojų pritraukimui ir konkurencingumo
skatinimui. Viešasis transportas išlieka svarbia susisiekimo grandimi, ypač kaimiškose vietovėse,
todėl būtina užtikrinti visapusišką viešojo transporto sistemos plėtotę, siekiant aplinkos
išsaugojimo ir vietos bendruomenės poreikių patenkinimo. Užsibrėžtų tikslų svarbu siekti
plėtojant ir modernizuojant transeuropinės, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių transporto,
geležinkelių infrastruktūrą, kuriant ir plėtojant logistikos centrų infrastruktūrą, vykdant aktyvią
tarptautinę transporto politiką. Taip pat būtina užtikrinti miesto ir priemiesčio viešojo transporto
maršrutų suderinamumą bei jų sąveiką su privačiu transportu, aktyviau skatinti dviračių transporto
infrastruktūros plėtrą, didinti viešojo transporto patrauklumą, skatinti efektyvesnį energijos
išteklių ir energijos vartojimą transporto sektoriuje ir kt.
Įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurios numatomų
energetikos politikos krypčių ir veiksmų pagrindinis tikslas – Lietuvos energetinės
nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir
konkurencingumą, Šiaulių rajono savivaldybei transporto infrastruktūros plėtros srityje
aktualiausia yra ši programos iniciatyva:
1. Atsinaujinantys energijos ištekliai.
Lietuvoje (taip pat ir Šiaulių rajono savivaldybėje) būtina siekti darnesnės energetikos
sektoriaus plėtros transporto sektoriuje. Dėl šios priežasties tikslinga skatinti investicijas į aplinką
tausojančias energijos rūšis. Transporto sektoriaus srityje svarbu nuosekliai pereiti prie mažiau
taršių, alternatyvias degalų rūšis ir elektros energiją naudojančių, transporto priemonių, o tai dar
labiau sumažintų neigiamą transporto sektoriaus poveikį aplinkai.
Apibendrinimas
Šiaulių rajone vietinės reikšmės kelių būklė nėra labai gera – 2014 m. tik 10,8 proc. vietinės
reikšmės kelių buvo asfaltuota, žvyrkeliai sudarė 75,2 proc., o grunto keliai – 14,1 proc. rajono kelių. Taip
pat rajone neišvystytas dviračių takų tinklas.
Pagal individualių automobilių skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, 2015 m. Šiaulių rajono
savivaldybė lenkė Šiaulių apskrities ir šalies vidurkį.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys transporto infrastruktūros sektoriuje yra šios:
– rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių būklės gerinimas;
– pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra ir esamų būklės gerinimas;
– ekologiškų transporto priemonių įsigijimas bei jų naudojimo skatinimas sukuriant tam tinkamą
infrastruktūrą.
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3.6.2. Inžinerinė ir energetinė infrastruktūra
Vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas. Šiaulių rajono savivaldybėje geriamojo
vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą vykdo UAB „Kuršėnų vandenys“, kuri geriamojo vandens
tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Kuršėnų mieste ir šiuose Šiaulių rajono miesteliuose
ir kaimuose: Aleksandrijoje, Bazilionuose, Bertužiuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose,
Drąsučiuose, Eimučiuose, Gedintėse, Gergždeliuose, Gilaičiuose, Gilvyčiuose, Gruzdžiuose,
Gūragiuose, Kairiuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Micaičiuose, Naisiuose, Noreikiuose, Pakapėje,
Pakumulšiuose, Paringuvyje, Raudėnuose, Ringuvėnuose, Romučiuose, Sauginiuose, Smilgiuose,
Sutkūnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Šiupyliuose, Toliočiuose, Varputėnuose, Verbūnuose,
Vinkšnėnuose, Voveriškėse, Žadžiūnuose, Žarėnuose, Žeimiuose. Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių
kaimuose geriamąjį vandenį tiekia UAB „Šiaulių vandenys“. Kurtuvėnų miestelyje vandenį tiekia
Kurtuvėnų žemės ūkio bendrovė. UAB „Kuršėnų vandenys“ steigėja ir visų akcijų valdytoja yra
Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Bendrovė tiekia tik požeminį vandenį. 2015 m. duomenimis,
UAB „Kuršėnų vandenys“ eksploatavo 43 vandenvietes, 250,8 km vandentiekio tinklų ir 186,8
km nuotekų tinklų.
UAB „Kuršėnų vandenys“ 2015 m. aptarnavo 8 812 vartotojų, iš kurių 8 446 gyventojus ir
366 įmones ir įstaigas. 2015 m. vandeniu centralizuotai buvo aprūpinama 86,2 proc. Kuršėnų
miesto gyventojų. Vandens paduota 582 665 m3, o realizuota 445 523 m3 (gyventojams – 312 468
m3, pramonei – 133 077 m3). Vandens surinkimo nuostoliai sudarė 39,0 proc. 2015 m. UAB
„Kuršėnų vandenys“ surinko ir išvalė 874,33 tūkst. m3 nuotekų.
3.6.2.1. lentelė. UAB „Kuršėnų vandenys“ veiklos rodikliai 2011–2015 m.
Rodiklis / Metai
Abonentų skaičius
Paduota vandens, m3
Realizuota vandens, m3
Realizuota vandens pramonei, m3
Realizuota vandens gyventojams, m3
Vandens surinkimo nuostoliai, proc.
Pašalintų avarijų skaičius

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

7 616
732 382
402 444
121 956
279 795
45,0
722

8 097
675 082
422 648
117 957
286 801
37,0
691

8 449
724 161
414 045
117 943
297 205
43,0
710

8 672
726 531
468 571
138 778
330 629
36,0
845

8 812
582 665
445 523
133 077
312 468
39,0
753

Pokytis proc.,
lyginant 2015
m. ir 2011 m.
15,7
–20,4
10,7
9,1
11,7
–13,3
4,3

Šaltinis: UAB „Kuršėnų vandenys“

2011–2015 m. UAB „Kuršėnų vandenys“ abonentų skaičius padidėjo 15,7 proc. Šiuo
laikotarpiu taip pat 10,7 proc. didėjo realizuoto vandens kiekis. Įgyvendinami vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo projektai prisideda prie vandens netekčių mažėjimo problemos sprendimo (šis
rodiklis mažėjo nuo 45,0 iki 39,0 proc.). Pašalintų avarijų skaičius analizuojamu laikotarpiu kito
netolygiai – mažiausiai avarijų buvo 2012 m. (691), daugiausia – 2014 m. (845).
Vandens kokybės gerėjimui įtakos turi Šiaulių rajono savivaldybėje įgyvendinami
infrastruktūros plėtros projektai. Buvo įvykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir
renovacijos projektai Kuršėnuose, Kairiuose, Vijoliuose, Naisiuose, Noreikių, Žeimių, Pakulmušių
kaimuose. Projektų įgyvendinimo metu iš viso paklota 43,35 km naujų vandentiekio tinklų, 64,19
km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 4,71 km vandentiekio tinklų ir 6,05 km nuotekų tinklų,
įrengti 2 nuotekų valymo įrenginiai, 2 vandens gerinimo įrenginiai, sudaryta galimybė 3 857
gyventojams prisijungti prie vandentiekio tinklų ir 5 384 gyventojams – prie nuotekų tinklų.
Kaip ir visoje šalyje, Šiaulių rajono savivaldybėje tai pat susiduriama su problema, kad ne
visi gyventojai jungiasi prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų. Kai kurie gyventojai, net ir
turėdami galimybę nuotekas tvarkyti centralizuotai, jas tvarko neteisėtai ir nevalytomis
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nuotekomis teršia aplinką – tiesiai ar pro nesandarias išgriebimo duobes jas leidžia į drenažo
sistemas, lietaus nuotekų sistemas, paviršinius vandenis, infiltruoja į gruntą, nes tokiu būdu
išvengia mokesčių už nuotekų tvarkymą. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 5 d.
sprendimu Nr. A–721(8.1) buvo sudaryta komisija, kuri atsakinga už Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje individualiose valdose susidarančių nuotekų (fekalijų) tvarkymo tikrinimą.
Centralizuotas šilumos tiekimas. Centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas
Šiaulių rajono savivaldybėje teikia AB „Šiaulių energija“ ir jos padalinys „Kuršėnų šilumos tinklų
tarnyba“. Didžioji dalis AB „Šiaulių energija“ akcijų (95,3 proc.) priklauso Šiaulių miesto
savivaldybei, o Šiaulių rajono savivaldybė valdo 4,61 proc. akcijų.
Remiantis AB „Šiaulių energija“ pateiktais duomenimis, 2015 metais įmonė Šiaulių rajono
savivaldybėje prižiūrėjo ir eksploatavo 8 jai priklausančias katilines (Ginkūnų, Aukštelkės, Kužių,
Kairių, Daugėlių, Kuršėnų Tilvyčio g., Kuršėnų Ventos g., Pavenčių katilines) ir 4 katilines,
eksploatuojamas pagal sutartį (Gruzdžių Jaunimo g., Gruzdžių Šiaulių g., Gruzdžių Dariaus ir
Girėno g., Šilėnų katilines). Šiaulių rajono savivaldybėje šilumos gamybai naudojamos dujos,
biokuras naudojamas tik vienoje – Kuršėnų Tilvyčio g. – katilinėje.
3.6.2.2. lentelė. AB „Šiaulių energija“ veiklos Šiaulių rajone rodikliai 2011–2015 m.
Rodiklis / Metai
Vartotojų skaičius, iš jų:
Gyventojai
Įmonės, įstaigos
Pagaminta šilumos, MWh
Realizuota šilumos, MWh

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

1 066
1 043
23
12 832,7
10 126,7

1 065
1 041
24
13 150,8
10 322,2

1 055
1 031
24
12 791,1
9 892,1

1 087
1 056
31
12 029,5
9 357,2

1 085
1 056
29
11 842,8
9 223,2

Pokytis proc.,
lyginant 2015
m. ir 2011 m.
1,8
1,2
26,1
–7,7
–8,9

Šaltinis: AB „Šiaulių energija“

Bendras šilumos vartotojų skaičius 2011–2015 m. laikotarpiu kito nežymiai – padidėjo 1,8
proc. Gyventojų, besinaudojančiu centralizuotu šildymu, padaugėjo 1,2 proc., o įmonių ir įstaigų
skaičius išaugo 26,1 proc. Pagaminamos šilumos kiekis analizuojamu laikotarpiu mažėjo 7,7
proc., taip pat mažėjo ir realizuojamos šilumos kiekis (–8,9 proc.).
Siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir mažinti šilumos energijos gamybos kaštus,
AB „Šiaulių energija“ įgyvendino keletą investicijų projektų. 2011 m. Kuršėnų miesto Tilvyčio g.
katilinėje buvo įvykdytas programinės ir techninės įrangos diegimo gamybos procesų
automatizavimo projektas. Ši katilinė 2013–2015 m. taip pat buvo rekonstruota įrengiant 3 MW
biokuro katilinę. 2015 m. Kužių, Kairių ir Aukštelkės katilinėse buvo įrengti kondensaciniai
ekonomaizeriai 2 MW galios dujiniams katilams.
Siekiant sumažinti šilumos vartojimą bei taupyti šilumą, Šiaulių rajono savivaldybėje
vykdomi daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbai. 2013 m. gruodžio 12 d.
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–264 buvo patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės
energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa 2014–2016 metams, kurioje
numatyta atnaujinti 50 daugiabučių namų. 2014 m. buvo atnaujinti 3 namai, 2015 m. – 9
daugiabučiai.
Elektros energija. Šiaulių rajono savivaldybėje elektros energiją fiziniams ir juridiniams
asmenims tiekia AB „ESO“. Šiaulių rajono savivaldybės perdavimo tinklus sudaro 110 kV, 330
kV, 35 kV elektros tinklas. Remiantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
duomenimis, planuojama išlaikyti esamą elektros tinklą atnaujinant susidėvėjusius įrenginius.
Numatoma modernizuoti esamą elektros energijos 10 Kv–0,4 Kv skirstomąjį tinklą keičiant
susidėvėjusius įrengimus ir optimizuojant transformatorinių galias, plėsti elektros energijos
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skirstomąjį tinklą, gerinti miesto ir kaimo gyvenviečių gatvių apšvietimą, tiesti požeminius
elektros paskirstymo tinklus miestų, gyvenviečių teritorijose ir kt.
Dujų tiekimas. 2013–2015 m. Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB
„Amber Grid“ įgyvendino projektą, kurio metu per Klaipėdos, Plungės, Telšių, Rietavo ir Šiaulių
rajonų savivaldybes buvo nutiesta 110 kilometrų ilgio 800 mm skersmens antra dujotiekio gija
Klaipėda – Kuršėnai, kuri sukūrė pakankamus pajėgumus transportuoti dujas iš suskystinų
gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje vartotojams Lietuvoje ir į kitas Baltijos šalis. Iki projekto
įgyvendinimo šiaurinėje Lietuvos dalyje dujos rytų – vakarų kryptimi buvo tiekiamos prieš 45
metus pastatytu dujotiekiu Šiauliai–Klaipėda, kuris atkarpoje nuo Klaipėdos iki Kuršėnų yra mažo
– 300 mm – skersmens, ir kuriame dėl vamzdynų amžiaus ir techninės būklės maksimalus slėgis
ribojamas iki 4,7 MPa (standartinis slėgis sistemoje – 5,4 MPa). Taip pat per Šiaulių rajono
savivaldybės teritoriją eina magistralinio dujotiekio atšaka, nukreipta į Akmenės rajono
savivaldybę. Suskystintų dujų tiekimas buitiniams vartotojams ir automobiliams užtikrinamas
suskystintų dujų degalinėse.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, kurios svarbiausias numatomas aplinkos apsaugos
politikos tikslas – pasiekti, kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi, darniai tenkinanti
visuomenės, aplinkosaugos ir ekonomikos poreikius, Šiaulių rajono savivaldybei inžinerinės ir
energetinės infrastruktūros srityje aktualiausia yra ši programos prioritetinė kryptis:
1. Aplinkos kokybės gerinimas
Šios prioritetinės krypties svarba grindžiama paviršinio vandens taršos mažinimo, aplinkos
apsaugos nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio didinimo, vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo ir prieinamumo didinimo aspektais. Siekiant užtikrinti šios
plėtros krypties nenutrūkstamą įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje, būtina garantuoti, jog
visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, taip pat
ugdyti bendruomenės sąmoningumą vertinant nuotekų poveikį aplinkai, užtikrinti nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą efektyviai panaudojant ES lėšas, siekti, kad
vartotojai ir abonentai gautų viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
Įgyvendinant Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 m. programą, kurios pagrindinis
strateginis tikslas – didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą, pakeisti šilumos
gamybai naudojamas importuojamas gamtines dujas tvariais vietiniais ir atsinaujinančiais
energijos ištekliais, taip siekiant mažinti šilumos kainas, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausios
yra šios programos plėtros kryptys:
1. Mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą šilumos energijai gaminti naudojamo
kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (arba) vietiniams energijos
ištekliams.
2. Mažinti šilumos perdavimo nuostolius.
Siekiant užsibrėžtų tikslų, Šiaulių rajono savivaldybėje (kaip ir Lietuvoje) būtina mažinti
šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių
technologijų plėtrą, taip pat nustatyti aiškias (skaidrias) centralizuoto šilumos tiekimo sistemų
plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles. Siekiant mažinti šilumos energijos nuostolius
perdavimo tinkluose ir pritaikyti šiuos tinklus vartotojų poreikiams, būtina atnaujinti prastos
būklės šilumos perdavimo tinklus.
Įgyvendinant Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, kurios numatomų
energetikos politikos krypčių ir veiksmų pagrindinis tikslas – Lietuvos energetinės
nepriklausomybės iki 2020 metų užtikrinimas, sustiprinsiantis Lietuvos energetinį saugumą ir
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konkurencingumą, Šiaulių rajono savivaldybei inžinerinės ir energetinės infrastruktūros srityje
aktualiausios yra šios programos iniciatyvos:
1. Elektra.
2. Šiluma.
3. Dujos.
Visoje šalyje (taip pat ir Šiaulių rajono savivaldybėje) yra eksploatuojamas santykinai
senas elektros energijos perdavimo tinklas. Elektros energetikos sektoriuje svarbiausios
artimiausio laikotarpio iniciatyvos yra pakankamų vietinių pajėgumų, reikalingų baziniam elektros
energijos generavimui, užtikrinimas, elektros iš atsinaujinančių energijos išteklių gamyba. Šiuo
metu viena didžiausių problemų šilumos sektoriuje – neefektyvus šilumos energijos vartojimas,
todėl labai svarbu didinti šilumos vartojimo efektyvumą kartu didinant daugiabučių ir
visuomeninių pastatų energetinį efektyvumą, taip pat didinti šilumos gamybos ir perdavimo
efektyvumą renovuojant senus šilumos perdavimo tinklus, skatinant atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą šilumos sektoriuje. Svarbiausias uždavinys dujų sektoriuje – užtikrinti dujų
tiekimo alternatyvas ir sumažinti dujų vartojimą keičiant jas atsinaujinančiais energijos ištekliais ir
branduoline energija.
Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje (išskyrus Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių kaimus, kuriems
vandenį centralizuotai tiekia UAB „Šiaulių vandenys“, ir Kurtuvėnų miestelį, kuriam vandenį tiekia
Kurtuvėnų žemės ūkio bendrovė) geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą vykdo UAB „Kuršėnų
vandenys“. Šiaulių rajono savivaldybėje vykdomi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
plėtros projektai, leidžiantys centralizuotomis paslaugomis naudotis vis daugiau rajono gyventojų.
Centralizuotos šilumos gamybos ir tiekimo paslaugas Šiaulių rajono savivaldybėje teikia AB
„Šiaulių energija“. Bendrovė eksploatuoja 12 katilinių, pagrinde naudojančių gamtines dujas.
Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Šiaulių rajone nėra išvystytas.
Per Šiaulių rajono savivaldybės teritoriją eina kelios magistralinio dujotiekio linijos, todėl
rajonas gamtinėmis dujomis aprūpinamas pakankamai .
Šiaulių rajono savivaldybės plėtros kryptys inžinerinės ir energetinės infrastruktūros sektoriuje yra
šios:
– gyventojų prisijungimo prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų
įgyvendinimas pasinaudojant ES lėšomis;
– vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra ir modernizavimas;
– išgaunamo požeminio geriamojo vandens kokybinių rodiklių gerinimas;
– nusidėvėjusių elektros energijos skirstymo tinklų modernizavimas;
– viešųjų pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas didinant energijos
efektyvumą;
– alternatyvių bei atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas ir panaudojimo skatinimas.

3.6.3. Technologinė aplinka
Informacinės visuomenės plėtra – viena iš savivaldybės funkcijų, kurią skelbia LR Vietos
savivaldos įstatymas. Informacinės visuomenės plėtra neatsiejama nuo informacinių technologijų
aplinkos plėtros. Nuolatos atnaujinant turimą savivaldybės kompiuterinę bazę, programinę įrangą
ir kitus informacinius resursus, gerėja viešasis valdymas ir administravimas, kuriamas teigiamas
savivaldybės įvaizdis. Siekiama, kad gyventojas, kaip vartotojas, gautų naujos kartos viešąsias
paslaugas (viešąsias e. paslaugas, e. sveikatos paslaugas, e. mokymo paslaugas ir kitas
elektronines paslaugas), būtų diegiami e. demokratijos plėtrą skatinantys įrankiai, verslo procesai
būtų perkelti į elektroninę erdvę.
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Namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą, duomenis Lietuvos
statistikos departamentas pateikia apskričių lygiu. 2011–2015 m. laikotarpiu visoje šalyje
asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą turinčių namų ūkių skaičius augo. Šalyje asmeninį
kompiuterį 2011 m. turėjo 60,2 proc. namų ūkių, o 2015 m. – 67,6 proc. (padidėjimas 7,4
procentiniais punktais). Šiaulių apskrityje namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį, dalis padidėjo
5,4 procentiniais punktais ir 2015 m. sudarė 61,6 proc. Šis rodiklis atsiliko nuo šalies vidurkio
(67,6 proc.) ir nuo daugumos apskričių. Mažesni rodikliai buvo tik Tauragės ir Utenos apskrityse
(atitinkamai 60,2 proc. ir 60,5 proc.). Pagal namų ūkių, turinčių prieigą prie interneto, dalį 2015
m. Šiaulių apskritis lenkė tik Utenos apskritį. Analizuojamu laikotarpiu šis rodiklis Šiaulių
apskrityje padidėjo 8,5 procentiniais punktais.
3.6.3.1. lentelė. Namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą, dalis 2011–
2015 m., proc.
Administracinė
teritorija / Metai

Lietuvos Respublika
Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis
Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Tauragės apskritis
Telšių apskritis
Utenos apskritis
Vilniaus apskritis
Lietuvos Respublika
Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis
Panevėžio apskritis
Šiaulių apskritis
Tauragės apskritis
Telšių apskritis
Utenos apskritis
Vilniaus apskritis

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Namų ūkių, turinčių asmeninį kompiuterį, dalis
60,2
62,1
65,9
66,2
51,7
52,8
58,9
62,4
62,1
65,8
73,2
71,9
63,4
60,5
67,2
70,5
55,1
68,1
64,4
61,8
58,2
59,4
62,7
63,3
56,2
57,4
63,7
63,5
44,7
53,9
56,8
51,6
52,3
51,9
66,0
69,5
52,5
54,5
53,9
53,7
67,3
68,3
66,7
67,3
Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis
60,1
60,1
64,7
66,0
47,3
51,1
58,6
62,4
64,8
62,9
72,7
71,3
61,9
59,6
66,7
70,2
51,3
64,1
62,5
60,7
58,5
57,5
61,4
64,0
53,3
54,9
61,7
62,8
44,0
51,1
58,5
51,2
51,0
51,3
61,3
70,7
53,9
52,9
53,7
54,2
68,5
66,6
65,2
67,1

Pokytis
procentiniais
punktais, lyginant
2015 m. ir 2011 m.

67,6
65,9
73,4
68,4
64,9
66,2
61,6
60,2
67,1
60,5
69,6

7,4
14,2
11,3
5,0
9,8
8,0
5,4
15,5
14,8
8,0
2,3

68,3
64,7
73,9
67,5
65,7
70,1
61,8
63,0
71,1
61,3
69,1

8,2
17,4
9,1
5,6
14,4
11,6
8,5
19,0
20,1
7,4
0,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos informacija apie savivaldybės vadovų ir
administracijos veiklą, Tarybos ir administracijos direktoriaus priimti norminiai teisės aktai ir
sprendimai, savivaldybės administracijos struktūra ir atskirų savivaldybės administracijos skyrių
veiklos pristatymai, planavimo dokumentai, svarbi informacija gyventojams, verslininkams ir
bendruomenei bei įvairios naujienos yra talpinamos rajono interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.
Šios svetainės darbą organizuoja ir prižiūri Šiaulių rajono savivaldybės Informacinių technologijų
skyrius, kuris rūpinasi informacinių technologijų plėtra savivaldybėje, kokybišku informacinių
sistemų veikimu, įdiegtos programinės įrangos funkcionavimu, ekonomišku turimos ir naujai
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įsigyjamos kompiuterinės, ryšių technikos bei jai skirtų lėšų naudojimu ir kt. Šiaulių rajono
savivaldybės interneto svetainė atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18
d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo reikalavimus.
Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje yra įdiegtas e. demokratijos naudojimo
galimybės. Savivaldybės gyventojai gali naudotis e. apklausų, e. konsultavimo, e. peticijų, e.
forumo, e. skundų moduliais. Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje buhalterinė apskaita
tvarkoma ir finansai valdomi naudojantis programine įranga „Biudžetas VS“. Savivaldybėje taip
pat yra naudojama dokumentų ir užduočių valdymo sistema „@Vilys“, kuri yra integruota su LR
teisės aktų registru. 2015 m. savivaldybė dalyvavo projekte „Centralizuotas savivaldybių paslaugų
perkėlimas į elektroninę erdvę“, kurio metu į elektroninę erdvę buvo perkeltos 65 Šiaulių rajono
savivaldybės teikiamos administracinės paslaugos. Gyventojai ir verslo subjektai nuo šiol turi
patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą, administracinės paslaugos teikiamos efektyviau.
Atitikimas nacionalinėms strategijoms, programoms, dokumentams. Įgyvendinant
Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kurios pagrindinė idėja – bendruomenių,
nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjų, kaip paversti Lietuvos ateitį sėkminga,
skleidimas, Šiaulių rajono savivaldybei technologinės plėtros ir efektyvaus valdymo srityje
aktualiausi yra šie pažangos strategijos užmojai:
Sumanus valdymas – atviras ir skatinantis dalyvauti [atvirumas], rezultatyvus,
atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas
[atsakomybė], kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia
[kūrybingumas].
Siekiant sumanaus valdymo iniciatyvos įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje,
tikslinga skatinti į veiklos rezultatus ir efektyvumą nukreiptą valdymo kultūrą, grindžiamą
bendruomenės poreikių tenkinimu. Viešoji informacija turėtų būti pateikiama suprantamai ir
aiškiai, o valdžia – įsipareigoti paslaugų, gyvenamosios aplinkos ir kitais klausimais nuolat
informuoti bendruomenę, verslą, nevyriausybines organizacijas, bei su jais turėtų tartis. Viešųjų
paslaugų teikimo mastas turi atitikti visuomenės lūkesčius, būti lengvai prieinamas visiems
bendruomenės nariams. Taip pat svarbu ugdyti ir valdžios strateginės lyderystės gebėjimus,
užtikrinti, kad strateginiai sprendimai būtų priimami bendradarbiaujant ir siekiant plataus
sutarimo.
Įgyvendinant Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programą, kurios
strateginis tikslas – nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų
lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, Šiaulių rajono savivaldybei aktualiausi yra šie
programos tikslai:
1. Siekti subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant
aukščiausias pareigas.
2. Didinti moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.
Siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybėje, būtina užtikrinti, jog
priimant svarbius, su valdymu susijusius, sprendimus lygiomis teisėmis dalyvautų tiek vyrai, tiek
moterys, ir abiejų lyčių interesams būtų vienodai atstovaujama. Subalansuotas abiejų lyčių
atstovavimas priimant sprendimus yra moterų ir vyrų tikslų ir interesų įgyvendinimo priemonė bei
svarbi moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo sąlyga. Taip pat svarbu didinti valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei kitų darbuotojų gebėjimus integruoti lyčių aspektą,
padėti savivaldybei imtis veiksmų, užtikrinančių lygias moterų ir vyrų galimybes, ir kt.
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Apibendrinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje efektyviai užtikrinama technologinė plėtra, didėja asmeninį
kompiuterį ir interneto prieigą turinčių namų ūkių dalis.
Informacinių–komunikacinių priemonių diegimas Šiaulių rajono savivaldybėje vyksta gana
efektyviai. Siekiant dar glaudesnio savivaldybės ir gyventojų bendradarbiavimo, informacinių priemonių
skaičių ir tinklą tikslinga plėsti.
Šiaulių rajono savivaldybės technologinės aplinkos sektoriaus plėtros kryptys yra šios:
– savivaldybės darbo efektyvumo didinimas;
– informacinių–komunikacinių technologijų plėtra įgyvendinant ES finansuojamus projektus.
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3.7. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ
DEMOGRAFINĖ APLINKA
STIPRYBĖS
Gerėjantis natūralios gyventojų kaitos rodiklis
Stabilus ir šiek tiek augantis gimstamumas
Didelė darbingo amžiaus gyventojų dalis
Sumažėję migracijos srautai ir augantys vidinės migracijos srautai
Didėjantis gyventojų užimtumas
Mažėjantis nedarbo lygis
SILPNYBĖS
Mažėjantis gyventojų skaičius
Mažėjantis
vaikų skaičius
Neigiama natūrali
gyventojų kaita.
Didėjantis demografinės senatvės koeficientas
Mažas vidutinis darbo užmokestis
GALIMYBĖS
Emigracijos mažinimas kuriant geresnes sąlygas mokytis, dirbti ir gyventi
Gimstamumo skatinimas
GRĖSMĖS
Neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos tarptautinės migracijos įtaka tolesniam gyventojų
skaičiaus mažėjimui ir visuomenės senėjimui
Lėtai mažėjantis nedarbas
EKONOMIKA IR VERSLAS
STIPRYBĖS
Kasmet augantis savivaldybės verslumo lygis
Savivaldybėje įgyvendinama smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo politika
SILPNYBĖS
Nedidelės tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui
Nepakankamai išplėtotas mažmeninės prekybos tinklas (parduotuvių skaičius, tenkantis 1 000–iui
gyventojų)
Mažesnis nei šalyje ir apskrityje verslumo lygis
Vyraujantis ekonominiams pokyčiams jautrus mikroverslas
Nepilnai išnaudojama geografinė padėtis pritraukiant užsienio investicijas
GALIMYBĖS
Auganti šalies ir Šiaulių regiono ekonomika
Aktyvių informacijos bei rinkodaros priemonių taikymas pritraukiant investuotojus
Europos Sąjungos parama, didinanti galimybes pritraukti investicijas ir taikyti technologijų naujoves
GRĖSMĖS
Dideli mokesčiai
Didėjantis kitų šalies regionų investicinis patrauklumas
Per lėtai mažėjanti emigracija ir nedarbas
ŽEMĖS ŪKIS IR MIŠKININKYSTĖ
STIPRYBĖS
Didesnis nei šalies ir apskrities miškingumas
Didelė ariamos žemės dalis bendrame žemės ūkio fonde
Viršijantis apskrities vidurkį ūkių skaičius
Sparčiau nei šalyje ir apskrityje augančios bendrosios žemės ūkio produkcijos apimtys
Didelis derlingumas
SILPNYBĖS
Mažėjančios gyvulininkystės produkcijos apimtys
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GALIMYBĖS
Žemės ūkių modernizacija
Ekologinių žemės ūkio produktų gamyba ir realizavimas
GRĖSMĖS
Mažėjantis ūkininkaujančių asmenų skaičius
Ribotas žemės ūkio naudmenų plotas
Žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo mažėjimas nesugebant prisitaikyti prie besikeičiančių
rinkos sąlygų
STATYBA IR GYVENAMASIS FONDAS
STIPRYBĖS
Augantis statybos įmonių skaičius
Didžiausios statybos darbų apimtys tarp Šiaulių apskrities rajoninių savivaldybių
Išaugęs pastatytų gyvenamųjų pastatų, tame tarpe ir butų, skaičius
Sparčiau nei šalyje ir apskrityje didėjantis gyvenamasis fondas
Mažėjantis socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) skaičius
SILPNYBĖS
Mažėjantys negyvenamosios statybos mastai
Mažiausias naudingas plotas, tenkantis vienam gyventojui, tarp Šiaulių apskrities rajoninių savivaldybių
GALIMYBĖS
Statybos sektoriaus plėtra didėjant daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos ir kitų investicinių projektų
įgyvendinimo apimtims
Nenaudojamų viešųjų pastatų pritaikymas gyventojų reikmėms
GRĖSMĖS
Mažėjantis gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų poreikis
Butų savininkų pasyvumas renovuojant (modernizuojant) daugiabučius
TURIZMAS, KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDAS
STIPRYBĖS
Turizmui ir poilsiui patrauklūs lankytini objektai
Lietuvos ir užsienio turistų traukos centro – Kryžių kalno – buvimas
Didėjantys turistų, ypač iš užsienio, srautai
Mažėjantis sezoniškumas, veikiantis Kryžių kalno lankytojų srautus
SILPNYBĖS
Nepakankamai išplėtotas maitinimo įstaigų tinklas
Žiedinis rajonas, dažnai tapatinamas su Šiaulių miestu
Menkos investicijos į turizmo sektoriaus plėtotę
Prasta kultūrinio ir (arba) architektūrinio paveldo fizinė būklė
GALIMYBĖS
Turistinių maršrutų plėtojimas
Turizmo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra (tame tarpe dviračių ir pėsčiųjų takų)
Turizmo informacijos sklaidos didinimas
GRĖSMĖS
Didelė konkurencija su Šiaulių miesto apgyvendinimo ir maitinimo įstaigomis
Didėjanti konkurencija su kitais šalies turizmo traukos centrais
Mažos investicijos turizmo plėtrai
Privatiems asmenims priklausančio unikalaus kultūros paveldo nykimas dėl jų savininkų abejingumo ir
neryžtingumo bei finansinių problemų
ŠVIETIMAS
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STIPRYBĖS
Didėjantis vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo paslaugoms
Didėjantis ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių skaičius
Aukšta pedagogų kvalifikacija
Platus neformaliojo ugdymo paslaugų pasirinkimas
SILPNYBĖS
Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus mažėjimas
Netolygus neformaliojo ugdymo išplėtojimas kaimo vietovėse
GALIMYBĖS
Švietimo įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas
Nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo nuostatas pripažįstančios visuomenės ugdymas
Jaunų, kvalifikuotų pedagogų pritraukimas
Neformaliojo ugdymo prieinamumo didinimas kaimiškose vietovėse
GRĖSMĖS
Pedagogų darbo krūvio mažėjimas
Motyvuotų jaunų pedagogų trūkumas
Švietimo sistemos turimų išteklių neefektyvus panaudojimas mažėjant mokinių skaičiui, lyginant su miesto
vietovėmis
SVEIKATOS APSAUGA
STIPRYBĖS
Stabilus lovų skaičius ligoninėse
Išplėtotos pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jų prieinamumas rajono teritorijoje
Įsteigtas visuomenės sveikatos biuras
SILPNYBĖS
Mažesnis nei šalyje ir apskrityje praktikuojančių sveikatos priežiūros specialistų skaičius, tenkantis 100
000–ių gyventojų
Prastėjanti gyventojų sveikata
GALIMYBĖS
Jaunų medicinos specialistų pritraukimas į rajoną
Gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas
Sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas, techninės bazės atnaujinimas, veiklos funkcionalumo
didinimas (ankstyva ligų diagnostika, efektyvi profilaktika)
Informacinių sistemų sveikatos priežiūros įstaigose diegimas
Dalyvavimo sveikatos prevencinėse programose skatinimas
Kryptingos, aiškios ir tvirtos visuomenės politikos formavimas sveikatos priežiūros srityje (šalies mastu)
GRĖSMĖS
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų poreikio augimas dėl visuomenės senėjimo
Augantis gyventojų sergamumas
Blogėjanti gyventojų sveikata dėl mažo fizinio aktyvumo
Kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų „nutekėjimas“ į užsienį
SOCIALINĖ APSAUGA
STIPRYBĖS
Platus socialinių paslaugų įstaigų teikiamų socialinių paslaugų spektras
Bazinė socialinių paslaugų sistemos sukūrimas
Mažėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius
Sumažėjęs socialinių pašalpų gavėjų skaičius ir išlaidos jiems skiriamoms pašalpoms
SILPNYBĖS
Didėjantis suaugusių asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, skaičius

120

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

Viešosios ir visuomeninės infrastruktūros nepakankamas pritaikymas neįgaliųjų poreikiams
Netolygiai išsidėstęs socialinių paslaugų įstaigų tinklas
Dienos centrų ir užimtumo paslaugų, skirtų vaikams, įvairovės, apimties ir prieinamumo neužtikrinimas
Rizikos šeimų ir jose augančių vaikų užimtumo paslaugų įvairovės, apimties ir prieinamumo
neužtikrinimas
GALIMYBĖS
Socialinių paslaugų pasiūlos didinimas ir infrastruktūros plėtra
Socialinės pagalbos į namus paslaugų plėtra
Savanoriškos socialinės slaugos namuose plėtojimas
Prevencinių programų socialinės apsaugos srityje vykdymas ir plėtra
GRĖSMĖS
Senstanti visuomenė ir vienišų senyvo amžiaus, neįgalių bei rizikos asmenų skaičiaus augimas
Niekur nedirbančios, niekur nesimokančios, neturinčios socialinių įgūdžių visuomenės dalies didėjimas
Asmenų, turinčių įvairių priklausomybių, skaičiaus augimas
Neįgalių asmenų (protinė ir kompleksinė negalia) integracijos į visuomenę trūkumas
KULTŪRA IR MENAS
STIPRYBĖS
Augantis meno mėgėjų kolektyvų ir jų dalyvių skaičius
Besikuriančių naujų kultūros židinių – Naisių – buvimas
Išplėtotas kultūros įstaigų tinklas
Visuomeninės kultūros tarybos veikla, išskiriant leidybinės veiklos rėmimą
9 kultūros ir meno premijų Šiaulių rajono savivaldybėje teikimas
Bibliotekų prisidėjimas prie neformaliojo vaikų ugdymo vykdymo bei socialinės atskirties mažinimo rajone
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro – vienintelio tokio juridinio vieneto
Lietuvoje – buvimas
SILPNYBĖS
Centrinės viešosios bibliotekos (kuri vykdytų gyventojų aptarnavimo funkciją) Šiaulių rajono savivaldybėje
nebuvimas, kas lemia kai kurių rodiklių blogėjimą apskrities ir šalies kontekste
Muziejus jungiančios įstaigos Šiaulių rajono savivaldybėje nebuvimas
Prasta kultūros įstaigų materialinė bazė
Informacinių technologijų kultūros įstaigose trūkumas
GALIMYBĖS
Finansinės paramos panaudojimas kultūros įstaigų pastatų bei materialinės bazės atnaujinimui
Platesnio spektro renginių ir kultūros paslaugų pasiūla gyventojams
GRĖSMĖS
Mažėjantis gyventojų kultūrinis aktyvumas
Nepakankamas kultūros įstaigų finansavimas
SPORTAS
STIPRYBĖS
Veikiantys nevyriausybinio sektoriaus sporto subjektai – sporto klubai
Plėtojamos įvairios sporto šakos
Rengiami sportininkai nacionalinėms rinktinėms
SILPNYBĖS
Pastoviai mažėjantis sportuojančių gyventojų skaičius
Mažėjantis sporto varžybų ir sveikatingumo renginių bei juose dalyvaujančių gyventojų skaičius
Mažėjantis sporto mokyklų ugdytinių skaičius
Nepakankamai išplėtota sporto infrastruktūra, ypač kaimiškose vietovėse
GALIMYBĖS
Sporto infrastruktūros modernizavimas ir naujų sporto bazių kūrimas
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Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas
GRĖSMĖS
Nepakankamas gyventojų fizinis aktyvumas
Vaikų motyvacijos sportuoti trūkumas
Blogėjanti sporto infrastruktūros būklė
NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS IR JAUNIMO POLITIKA
STIPRYBĖS
Didelis aktyviai veikiančių nevyriausybinių organizacijų skaičius
Aktyvi Šiaulių rajono vietos veiklos grupė
Įsikūrusi Kuršėnų miesto vietos veiklos grupė
Gera Šiaulių rajono savivaldybės vykdoma jaunimo politika
SILPNYBĖS
Mažėjantis jaunimo skaičius
Lėšų trūkumas nevyriausybinių organizacijų veikloms
Jaunimo užimtumo paslaugų ir prieinamumo neužtikrinimas
GALIMYBĖS
Vietos veiklos grupių vykdomi projektai
Atvirų jaunimo centrų, atvirų jaunimo erdvių steigimas
GRĖSMĖS
Jaunimo mažėjimas rajone
VIEŠASIS SAUGUMAS
STIPRYBĖS
Mažėjantis nusikalstamų veikų skaičius
Didėjanti ištirtų nuskalstamų veikų dalis
Mažėjantis kelių eismo įvykių skaičius
Stiprus valstybės teritorinių institucijų, kurios užtikrina viešąjį saugumą, bendradarbiavimas
SILPNYBĖS
Didėjantis gaisrų skaičius
Silpnai išvystyta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (Šiaulių r. veikia tik 3 sirenos)
Neišvystyta kolektyvinių apsaugos statinių infrastruktūra
Silpnai išvystyta ugniagesių savanorių veikla
Išaugęs žuvusiųjų kelių eismo įvykiuose skaičius
Didėjantis nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda,
skaičius
GALIMYBĖS
Vaikų ir jaunimo užimtumo plėtojimas bei nusikalstamumo prevencinių programų vykdymas
Bendruomeninės savitarpio saugos, bendradarbiavimo iniciatyvų skatinimas
Pareigūnų darbo sąlygų bei įstaigų materialinės bazės gerinimas
GRĖSMĖS
Gyventojų abejingumas ir nepilietiškumas
Didėjantis nusikalstamumas dėl aukšto nedarbo lygio
APLINKOS APSAUGA
STIPRYBĖS
Mažėjanti teršalų emisija į atmosferą ir mažiausias vienam gyventojui tenkantis stacionarių taršos šaltinių
išmetamų teršalų kiekis apskrityje
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Plečiamas antrinių žaliavų surinkimo tinklas, rūšiavimo konteineriais aprūpinta didžioji rajono gyventojų
dalis
Veikianti centralizuota komunalinių atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo sistema
Vykdomas nuolatinis aplinkos rodiklių monitoringas
SILPNYBĖS
Pagrindiniai regioniniai ir nacionaliniai atliekų šalinimo ir tvarkymo objektai koncentruoti labai mažoje
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje
GALIMYBĖS
Taršos mažinimas didinant mažiau taršių energijos šaltinių panaudojimą ir tvarkant atliekas
Europos Sąjungos paramos ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšų panaudojimas įgyvendinant aplinkos
apsaugos programas
Kompleksiškas parkų, skverų ir žaliųjų plotų projektavimo ir plėtros vykdymas
Nevyriausybinių organizacijų projektų, susijusių su aplinkos tausojimu, skatinimas
GRĖSMĖS
Oro užterštumo didėjimas dėl augančio automobilių srauto ir kitų taršos faktorių
Mažas visuomenės aktyvumas reaguojant į aplinkos apsaugos problemas
Padidintos taršos rizikos šaltinių (regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas ir veikiantis UAB „Toksika“
filialas (kuriame įrengtas pavojingų atliekų deginimo įrenginys ir pavojingų atliekų sąvartynas)) buvimas
Žaliųjų plotų mažėjimas rajone vykstant urbanizacijos procesams
TRANSPORTAS IR SUSISIEKIMAS
STIPRYBĖS
Didesnis nei apskrityje ir šalyje lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų
Didėjantis reguliarių vietinio susisiekimo autobusais maršrutų skaičius
Gerai išvystytas susisiekimas su Vilniumi, Klaipėda, Ryga
SILPNYBĖS
Viena mažiausių Šiaulių apskrityje asfaltuotų vietinės reikšmės kelių dalis
Neišvystyta dviračių transporto sistema
GALIMYBĖS
Vietinės reikšmės kelių būklės ir susisiekimo patogumo gerinimas, kelių asfaltavimas
Dviračių takų tinklo plėtra, esamų takų būklės gerinimas
Viešojo transporto modernizavimas įsigyjant naujas ekologiškas transporto priemones
GRĖSMĖS
Prastėjanti kelių ir gatvių būklė
INŽINERINĖ IR ENERGETINĖ INFRASTRUKTŪRA
STIPRYBĖS
Mažėjančios vandens netektys
Vykdoma vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra
Didėjantis daugiabučių energetinis efektyvumas
Įgyvendinami šilumos ūkio renovacijos projektai
Išplėtotas dujotiekio tinklas
SILPNYBĖS
Neišvystytas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas
Nepakankamai sparčiai vykdomas daugiabučių namų modernizavimas
Nedidelis gyventojų aktyvumas jungiantis prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų
GALIMYBĖS
Nusidėvėjusių elektros energijos skirstymo tinklų modernizacija
Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų surinkimo abonentų skaičiaus augimas
Pastatų modernizavimas didinant energijos efektyvumą ir naudojant alternatyvius bei atsinaujinančius
energijos šaltinius
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Didesnis atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas
GRĖSMĖS
Pasyvus gyventojų jungimasis prie naujų vandens ir nuotekų tinklų
Šilumos nuostolių šilumos tiekimo tinkluose buvimas
Nuotekų tvarkymas ne pagal nustatytas normas
Augantys energetikos išteklių kaštai
TECHNOLOGINĖ APLINKA
STIPRYBĖS
Įdiegtas e. demokratijos funkcionalumas savivaldybės svetainėje
Savivaldybės teikiamos administracinė paslaugos perkeltos į elektroninę erdvę
Veikianti efektyvų savivaldybės administracijos darbą užtikrinanti programinė įranga
Gyventojams sudaryta galimybė susipažinti su savivaldybės priimamais teisės aktais
SILPNYBĖS
Sąlyginai maža Šiaulių apskrities gyventojų, turinčių asmeninį kompiuterį ir interneto prieigą, dalis
GALIMYBĖS
Įgyvendinami informacinių technologijų plėtros projektai
GRĖSMĖS
Išaugęs Informacinių technologijų skyriaus darbo krūvis dėl įgyvendinamų projektų
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IV. SAVIVALDYBEI AKTUALIŲ STARTEGINIO PLANAVIMO
DOKUMENTŲ ANALIZĖ
Šios analizės tikslas yra apžvelgti savivaldybei aktualius strateginio planavimo
dokumentus, jų pagrindinius prioritetus ir tikslus, kurių nuostatos turi atsispindėti Šiaulių rajono
strateginiame plėtros plane.
Strateginio planavimo dokumentų sistema apima ilgalaikes ES ir Lietuvos Respublikos
planavimo dokumentų nuostatas, kurios perkeliamos į trumpesnės trukmės planavimo
dokumentus, savivaldybių strateginio planavimo dokumentus. Vienų planavimo dokumentų
nuostatos turi atsispindėti kituose susijusiuose dokumentuose ir vieni kitiems neprieštarauti.
Pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo
dokumentus, yra šie: „Europa 2020”, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Lietuvos
pažangos strategija „Lietuva 2030”, „Nacionalinės pažangos programa”, „Lietuvos sumanios
specializacijos strategija“.
Vieningo ES ekonomikos augimo siekiama įgyvendinant strateginį dokumentą „Europa
2020” . Strategijoje suformuoti trys, vienas kitam neprieštaraujantys, prioritetai:
14

1) pažangus augimas (žiniomis ir inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas);
2) tvarus
augimas
(tausiau
išteklius
konkurencingesnio ūkio skatinimas);

naudojančio,

ekologiškesnio

ir

3) integracinis augimas (didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta socialinė ir
teritorinė sanglauda, skatinimas).
Strategijoje taip pat iškelti tikslai, kurie perkeliami į nacionalinius strateginio planavimo
dokumentus ir apima siektinus rezultatus iki 2020 metų:
1) užimtumas – pasiekti, kad bent 72,8 proc. darbingo amžiaus (20–64 m.) žmonių
turėtų darbą;
2) moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra – į mokslinius tyrimus ir technologinę
plėtrą turėtų būti investuojama ne mažiau kaip 1,9 proc. bendrojo vidaus produkto
(išlaidos MTTP);
3) klimato kaita ir energetika – įgyvendinant klimato ir energetikos tikslus, siekiama
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį (15 proc., palyginti su 1990 m.
rodikliais), padidinti energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių (23 proc.);
energijos turėtų būti suvartojama 1,14 Mtne mažiau;
4) švietimas – mokyklos nebaigusių asmenų dalis turėtų būti ne didesnė nei 9 proc.,
taip pat reikėtų užtikrinti, kad ne mažiau kaip 40 proc. 30–40 metų amžiaus asmenų
turėtų aukštąjį išsilavinimą;
5) kova su skurdu – iki 170 tūkst. siekiama sumažinti gyventojų dalį, kuriems gresia
skurdas ar socialinė atskirtis.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 15 yra privalomas formuojant
regioninę politiką. Tai yra pagrindinis planavimo dokumentas, reglamentuojantis šalies teritorijos
naudojimo ir tvarkymo ilgalaikę strategiją. Svarbiausias šio dokumento principas – užtikrinti
tvarią ir pusiausvyrą teritorijos raidą, sudarančią tinkamas strateginės visuomenės ir ūkio plėtotės
prielaidas.
14
15

2010 m. kovo 3 d., Europos Komisija
Patvirtintas Lietuvos Respublikos 2002 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. IX-1154
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Pagal savo raidos problemiškumo erdvinę sklaidą Lietuvos Respublikos teritorijos
bendrajame plane visi šalies rajonai sudaro keturias stambias problemines sritis – dvi pasižymi
santykinai mažu problemiškumu (Šiaurės Lietuvos ir Pietvakarių–Vidurio Lietuvos) ir dvi apima
vidutinio bei didelio problemiškumo rajonus (Rytų Lietuvos bei Vakarų–Vidurio Lietuvos).
Kompleksiniai probleminiai arealai buvo išskirti pagal du kriterijus: bendrą kraštotvarkinį
problemiškumo mastą ir įvairovės koncentraciją; santykinę aplinkosaugos problemų svarbą, kad
būtų galima išskirti svarbiausias socialinės ir ekonominės raidos ekologinių ribojimų zonas.
Vakarų–Šiaurės vakarų (Šilutės–Klaipėdos–Šiaulių) zona yra viena iš trijų zonų Lietuvoje,
išsiskiriančių didžiausiu santykiniu aplinkosaugos problematiškumu.
Remiantis archeologijos paveldo (piliakalniai ir senovės gyvenvietės), taip pat
architektūros ir urbanistikos paveldo (pilys, bažnyčios, vienuolynai, dvarų paveldas, etnografiniai
kaimai) verte ir išsidėstymu, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta per
120 kraštovaizdžio tvarkymo politikos požiūriu reikšmingų kultūros vertybių teritorinių arealų.
Šiaulių rajono arealas priskirtas prie ypač svarbių nacionalinės reikšmės arealų.
Pagal veiksnius Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra išskirta 40
rekreacinių išteklių arealų, kurių ribas daugiausiai lemia rekreacinis gamtinės bei kultūrinės
aplinkos turtingumas. Rekreacijos (turizmo) teritorinės plėtros galimybės numatytos pagal arealų
patrauklumo kategorijas ir rekreacinės plėtros potencialą. Šiaulių–Raseinių regioninės reikšmės
rekreacinė sistema priskiriama vidutinio potencialo rekreaciniams arealams.
Šalies teritoriniame plėtros plane numatyta, kad Šiaulių rajone reikia iš esmės padidinti
kultūros įstaigų skaičių sukuriant šiuolaikišką infrastruktūrą bei reorganizuoti, renovuoti esamas
kultūros centrų, kino teatrų, teatrų, koncertų sales į universalias sales ir išplėsti jų tinklą.
Pramonės ir verslo teritorinės plėtros kontekste Šiaulių rajonas yra priskirtinas Šiaurės–
Vakarų pramoninių zonų kompleksui, kuriame yra nustatytas didelis smulkiojo verslo plėtros
augimo potencialas.
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030”16 apima valstybės viziją ir raidos
prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų. Valstybės vizija yra „Lietuva – sumani
šalis, kurioje gera gyventi ir dirbti“. Išskiriamos pažangai svarbios vertybės – atvirumas,
kūrybingumas ir atsakomybė bei 3 pažangos sritys: visuomenė, ekonomika ir valdymas. Pokyčiai
šiose srityse įtvirtins pažangos vertybes ir remsis darnaus vystymosi principais. Pokyčių tikimasi
šiose srityse: 1) sumani visuomenė; 2) sumani ekonomika; 3) sumanus valdymas. Šie prioritetai
yra detalizuojami rengiant vidutinio laikotarpio strateginius dokumentus, programas, planus.
Strategijai įgyvendinti parengta Nacionalinės pažangos programa – pagrindinis valstybės plėtros
strateginis dokumentas.
2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa 17 – strateginis dokumentas, apimantis
ES strategiją „Europa 2020” ir Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030”. Programoje
išskiriami vertikalieji ir horizontalieji prioritetai. Vertikalieji prioritetai yra šie:
1) Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra (tapatybės, pilietiškumo, atsakomybės ir
bendradarbiavimo stiprinimas, mokymosi visą gyvenimą, kūrybiškumo, verslumo,
lyderystės, žinių kūrimo, sklaidos ir panaudojimo, sveikatos ir gamtinės aplinkos
tausojimo skatinimas);
2) Veikli ir solidari visuomenė (socialinių inovacijų diegimas, gyventojų gerovės,
socialinės aprėpties, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmens,
kokybiško užimtumo didinimas);
16
17

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015
Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482
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3) Ekonominiam augimui palanki aplinka (augimui palankios reguliacinės ir
mokesčių aplinkos užtikrinimas, palankių sąlygų verslumui ir verslo plėtrai
sudarymas, tvarios, tolygios ir efektyvios ekonominės infrastruktūros kūrimas bei
teritorinės sanglaudos regionuose didinimas);
4) Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali ekonomika (į globalias rinkas
orientuotų vertės kūrimo tinklų, verslo produktyvumo ir darnaus vystymosi
skatinimas, paskatų inovatyvaus verslo plėtrai kūrimas);
5) Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (strateginių
kompetencijų viešojo valdymo institucijose stiprinimas ir šių institucijų veiklos
valdymo gerinimas, viešojo valdymo procesų atvirumo užtikrinimas ir visuomenės
dalyvavimo juose skatinimas, paslaugų kokybės gerinimas ir jų prieinamumo
didinimas).
Horizontalieji prioritetai apima sritis, kurioms būdingos kompleksinės problemos ir kurių
negalima išspręsti pasitelkus vienos ar kelių sektorinių politikų priemones. Programoje išskiriami
3 horizontalieji prioritetai: kultūra, regioninė plėtra ir sveikata visiems.
Vertikaliųjų ir horizontaliųjų prioritetų tikslai, uždaviniai ir įgyvendinimo kryptys yra
derinami tarpusavyje.
Lietuvos sumanios specializacijos strategija18 – valstybės paramos moksliniams
tyrimams ir inovacijoms strategija, kurią kurdama Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalys,
nustatė savo mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų prioritetus,
atsižvelgdama į turimus ar galimus konkurencinius pranašumus. Remiantis šiais prioritetais,
naujajame Europos Sąjungos finansinio programavimo etape (2014–2020 m.) bus galima
argumentuotai paskirstyti investicijas ir finansinę paramą didžiausią potencialą turintiems mokslo
ir verslo projektams, tokiu būdu skatinti šalies ekonomiką ir didinti konkurencingumą. Lietuvos
sumanios specializacijos strategijoje išskirtos šios prioritetinės mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros (MTEP) ir inovacijų raidos kryptys:
1) Energetika ir tvari aplinka.
2) Įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
3) Agroinovacijos ir maisto technologijos.
4) Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos.
5) Sveikatos technologijos ir biotechnologijos.
6) Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos (IRT).
Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programoje,
nustatančioje svarbiausius sumanios specializacijos proceso įgyvendinimo principus, kiekvienoje
kryptyje yra išskirti šie MTEP ir inovacijų prioritetai:
Prioritetinės krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetai yra šie:
1) išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo,
diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos;
2) energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas,
saugojimas ir šalinimas;
3) išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė
statyba;
18

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411
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4) saulės energijos įrenginiai bei jų panaudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai
technologijos.
Prioritetinės krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetai yra šie:
1) modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
2) proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.
Prioritetinės krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetai yra šie:
1) tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas;
2) funkcionalusis maistas;
3) inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).
Prioritetinės krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“
prioritetai yra šie:
1) fotoninės ir lazerinės technologijos;
2) funkcinės medžiagos ir dangos;
3) konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos;
4) lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.
Prioritetinės krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetai yra šie:
1) molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;
2) pažangios taikomosios technologijos asmens bei visuomenės sveikatai;
3) pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.
Prioritetinės krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšio technologijos“
prioritetai yra šie:
1) sumanios transporto sistemos ir IRT;
2) tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos
/ modeliai;
3) pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika;
4) IRT infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.
Prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys buvo nustatytos atlikus analizes ir
išsiaiškinus, koks Lietuvoje yra verslo potencialas, koks jo imlumas žinioms, ar pasinaudodami iš
mokslo gautomis žiniomis verslininkai galės įsijungti į pasaulines vertės grandines, eksportuoti
savo gaminius ir taip prisidėti prie ekonomikos stiprinimo. Taip pat buvo analizuojama, ar
Lietuvoje yra pakankama svarstomos srities mokslo ir studijų kokybė, kiek pajėgumų vystyti šią
sritį yra viešajame sektoriuje ir kiek konkrečios srities vystymas prisidėtų sprendžiant šalies, ES ar
pasaulio ekonomines ir socialines problemas.
Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis 19 apibrėžia Europos struktūrinių ir
investavimo fondų naudojimą 2014–2020 m. Pagal šią sutartį Lietuvai skirta 8,351 mlrd. eurų
parama ekonomikos augimui skatinti, darbo vietoms kurti, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.
Partnerystės sutartis apima ES fondų veiksmingo ir efektyvaus panaudojimo strategiją, jungiančią
vienuolikos tematinių tikslų pasiekimui skiriamą finansavimą iš Europos regioninės plėtros fondo
19

Patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d.
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(3,501 mlrd. EUR), Europos socialinio fondo (1,127 mlrd. EUR), Sanglaudos fondo (2,049 mlrd.
EUR), taip pat Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (1,613 mlrd. EUR) bei Europos jūrų
reikalų ir žuvininkystės fondo (63 mln. EUR). Dar 31,8 mln. EUR numatyta skirti pagal Jaunimo
užimtumo iniciatyvą. Partnerystės sutartyje yra numatyti šie teminiai prioritetai:
1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
2) informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės
gerinimas;
3) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus ir žuvininkystės bei akvakultūros
sektoriaus konkurencingumo didinimas;
4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos
visuose sektoriuose rėmimas;
5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;
6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas;
8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.
Pagal Lietuvos partnerystės sutartį 2014–2020 m. Lietuvoje yra rengiamos šios trys
veiksmų programos:
1. 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa. Šios programos įgyvendinimui
yra skiriama 6 709 mln. EUR; atsakinga institucija – LR Finansų ministerija; Europos
struktūriniai ir investiciniai fondai: Europos socialinis fondas, Europos regioninės
plėtros fondas, Sanglaudos fondas, Jaunimo užimtumo iniciatyva;
2. Lietuvos 2014–2020 m. kaimo plėtros programa. Šios programos įgyvendinimui yra
skiriama 1 613 mln. EUR; atsakinga institucija – LR Žemės ūkio ministerija; Europos
struktūriniai ir investiciniai fondai: Europos žemės ūkio fondas;
3. Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programai. Šios programos įgyvendinimui yra
skiriama 63 mln. EUR; atsakinga institucija – LR Žemės ūkio ministerija; Europos
struktūriniai ir investiciniai fondai: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas.
Regiono lygiu svarbiausias strateginis dokumentas yra Šiaulių regiono 2014–2020 m.
plėtros planas20, kuris rengiamas atsižvelgiant į savivaldybių plėtros planus ir yra vienas
pagrindinių dokumentų, pagal kurį bus skirstoma ES struktūrinė parama. Dėl šios priežasties labai
svarbus yra Šiaulių regiono plėtros plano ir Šiaulių rajono strateginio plėtros plano
suderinamumas.
Šiaulių regiono 2014–2020 m. plėtros plane yra formuluojami šie pagrindiniai prioritetai ir
tikslai:
1 prioritetas. Stiprėjanti ir konkurencinga ekonomika.
1.01 tikslas. Sukurti efektyvią ekonominę infrastruktūrą.
20

Patvirtintas Šiaulių regiono plėtros tarybos 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 51/5S-76, pakeistas 2014 m.
lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 51/5S-52 (suvestinė redakcija 2016-02-10)
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1.02 tikslas. Didinti teritorinę sanglaudą regione.
2 prioritetas. Pažangi ir pilietiška visuomenė.
2.01 tikslas. Skatinti mokytis visą gyvenimą, kurti ir panaudoti žinias.
2.02 tikslas. Stiprinti tapatybę ir pilietiškumą.
2.03 tikslas. Užtikrinti gyventojų gerovę.
3 prioritetas. Efektyvus viešasis valdymas.
3.01 tikslas. Tobulinti viešojo valdymo institucinę veiklą.
3.02 tikslas. Užtikrinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę bei
prieinamumą.
Šiaulių rajono savivaldybės plėtra yra planuojama remiantis Šiaulių rajono savivaldybės
strateginiu plėtros planu 2011–2017 metams21, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu veiklos
planu 2016–2018 metams22, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu 23, Kuršėnų
miesto bendruoju planu 24, Kurtuvėnų miestelio bendruoju planu 25, Šakynos miestelio bendruoju
planu26, Gruzdžių miestelio bendruoju planu27, Kužių miestelio bendruoju planu 28, Kairių
miestelio bendruoju planu 29, Meškučių miestelio bendruoju planu 30, Bazilionų miestelio bendruoju
planu31, Aukštelkės kaimo teritorijos bendruoju planu 32, Šiaulių rajono Drąsučių kaimo bendruoju
planu33, Šiaulių rajono Bubių kaimo bendruoju planu 34, Varputėnų kaimo bendruoju planu 35 ir
kitais teritorijų planavimo dokumentais.
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2011–2017 m.36 yra išskiriami
šie prioritetai ir tikslai:
I prioritetas. Pilietiškos, apsišvietusios, kūrybiškos, sveikai ir saugiai gyvenančios
bendruomenės kūrimas.
1.1. Tikslas. Plėtoti rajone visiems prieinamą ir efektyviai veikiančią modernią švietimo
sistemą.
1.2. Tikslas. Didinti Šiaulių rajono gyventojų visuomeninį ir kultūrinį potencialą.
1.3.Tikslas. Užtikrinti socialinę integraciją ir saugumą rajone.
1.4. Tikslas. Gerinti rajono bendruomenės sveikatą ir skatinti kūno kultūros ir sporto
vystymąsi.
II prioritetas. Verslo aplinkos ir verslumo plėtra.
21

Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-11
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T-305
23
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-199
24
Kuršėnų miesto bendrojo plano koncepcija patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d.
sprendimu Nr. T-316
25
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-337
26
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. T-213
27
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-336
28
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-139
29
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-141
30
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 . sprendimu Nr. T-140
31
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-248
32
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-268
33
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-267
34
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-270
35
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-269
36
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 10 d. sprendimu Nr. T-11
22
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2.1. Tikslas. Gerinti ekonominės veiklos sąlygas rajone.
2.2. Tikslas. Sudaryti palankias sąlygas žemės ūkio plėtrai.
2.3. Tikslas. Didinti rajono turizmo potencialą.
III prioritetas. Subalansuotos rajono infrastruktūros vystymas.
3.1. Tikslas. Gyvenamosios ir rekreacinės aplinkos gerinimas.
3.2. Tikslas. Viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra.
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T–159 Šiaulių
rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2011–2017 metams buvo papildytas.
Siekiant užtikrinti nuoseklų Šiaulių rajono savivaldybės 2017–2023 metams strateginio
plėtros plano įgyvendinimą, yra rengiami 3 metų veiklos planai, į kuriuos, atsižvelgiant į
savivaldybės finansines galimybes, įtraukiamos ilgalaikio plano priemonės. Šiaulių rajono
savivaldybės strateginiame veiklos plane 2016–2018 m.37 suformuota penkiolika programų:
Šiaulių rajono savivaldybės veiklos programa, Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito
veiklos programa, Šiaulių rajono savivaldybės ekonominės plėtros ir visuomeninių iniciatyvų
skatinimo programa, Šiaulių rajono savivaldybės projektų finansavimo programa, Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programa, Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos
priežiūros veiklos programa, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijų planavimo programa, Šiaulių
rajono savivaldybės komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa, Šiaulių
rajono savivaldybės viešųjų darbų programa, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto
veiklos programa, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros programa, Šiaulių rajono
savivaldybės aplinkos apsaugos programa, Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų saugios aplinkos
užtikrinimo programa, Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos ir socialinių paslaugų
programa, Šiaulių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros
programa.
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane 38 pateikiami konkretūs rajono
teritorijos plėtros sprendiniai 2006–2016 m. Šiaulių rajonas patenka į urbanizuotą gyventojų
koncentracijos zoną, kurią sudaro Vilniaus–Kauno–Panevėžio–Šiaulių–Klaipėdos rajonai. Šioje
zonoje yra mažiausias dirbančiųjų žemės ūkyje ir didžiausias dirbančiųjų pramonėje skaičius
procentais, šioje zonoje yra prasidėję aglomeracijos procesai. Remiantis nustatytu šalies
urbanistinio karkaso modeliu, Šiaulių rajono teritorijoje, koncentruotos plėtros koncepcijoje, yra
išskiriamos šios ašys:

37
38



Pirmo lygmens šalies integracijos ašys, kuriose numatytas gyventojų skaičiaus
augimas, paslaugų koncentracija, naujos inžinerinės infrastruktūros poreikis ir plėtra,
gyvenamųjų vietovių plėtra ir stiprinimas bei šie aglomeraciniai procesai: 1A
kategorijos metropolinė urbanistinė integracijos ašis Rytų–Vakarų kryptimi
(Radviliškio–Šiaulių–Kuršėnų zona), 1B kategorijos metropolinės urbanistinė ašis
Šiaurės–Pietų kryptimi (Via Hanseatic‘a zona) ir 1C kategorijos metropolinės
urbanistinė integracijos ašis Šiaurės–Vakarų kryptimi (Kuršėnai–Mažeikiai).



Antro lygmens regioninės integracijos ašys arba regioninės jungtys (Kuršėnų–Kelmės
bei Šiaulių–Pakruojo), kurios sujungs Šiaulių rajono metropolinį centrą (Šiaulius) ir
lokalinį centrą (Kuršėnus) su gretimų rajonų lokaliniais centrais ir prisijungs prie 1A
kategorijos metropolinės integracijos ašies ties Kuršėnais ir Kužiais.

Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. T-305
Patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-199
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Trečio lygmens lokalinės integracijos ašys arba lokalinės jungtys (Kužių–Gruzdžių–
Naujosios Akmenės–Joniškio ir Meškučių–Pakruojo), kurios sujungs Šiaulių rajono
lokalinius centrus (Kuršėnus, Gruzdžius) su nekategorizuotu gyvenamųjų vietovių
tinklu ir prisijungs prie 1A ir 1B kategorijos metropolinės integracijų ašių ties Kužiais
ir Meškuičiais.

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose numatomas didelių ir vidutinių
kaimo vietovių vyravimas, gyvenamųjų vietovių tinklo tolygumas ir vidutinis tankis. Šiaulių
rajono teritorija ir jos gyvenamųjų vietovių raida yra veikiama regioninio centro – Šiaulių miesto
(kurio planuojama kategorija – metropolinis centras R). Šiaulių rajono teritorijoje yra nenumatomi
regioniniai centrai, numatomas vienas lokalinis (b) kategorijos centras esamo miesto pagrindu
(Kuršėnai), vienas lokalinis (c) kategorijos miestas esamo miestelio pagrindu (Gruzdžiai),
nekategorizuotoms gyvenamosioms vietovėms planuojama suteikti lokalinę (d) kategoriją esamų
miestelių pagrindu (Kurtuvėnai, Bazilionai, Kairiai, Kužiai, Meškuičiai, Šakyna) ir lokalinę (e)
kategoriją esamų kaimų pagrindu (Aukštelkė, Bubiai, Naisiai, Verbūnai, Drąsučiai, Raudėnai,
Varputėnai).
Apibendrinimas
Pagrindiniai planavimo dokumentai, apimantys ES ir Lietuvos Respublikos planavimo dokumentus,
yra šie: „Europa 2020”, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Lietuvos pažangos strategija
„Lietuva 2030”, „Nacionalinės pažangos programa”, „Lietuvos sumanios specializacijos strategija“.
Pagrindinis regioninio lygio strateginio planavimo dokumentas, kuriuo remiantis turi būti
planuojama Šiaulių rajono savivaldybės plėtra, – Šiaulių regiono 2014–2020 m. plėtros planas, o
savivaldybės reikšmės strateginiai dokumentai – Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas,
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis
planas, Kuršėnų miesto bendrasis planas, Šiaulių rajono savivaldybės miestelių bei kaimų bendrieji planai,
kiti teritorijų planavimo dokumentai.
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V. ATLIKTŲ APKLAUSŲ PAGRINDINĖS IŠVADOS
5.1. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ NUOMONIŲ TYRIMO
PAGRINDINĖS IŠVADOS
Apklausa buvo skirta įvertinti respondentų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis
(komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo,
teritorijų planavimo paslaugomis, pasitenkinimą viešuoju saugumu ir kt.). Apklausoje dalyvavo
vyresni nei 18 m. amžiaus Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai (N=417). Apklausa atlikta PAPI
(tiesioginio interviu būdu respondentų namuose naudojant popierinę anketą) metodu. Tyrimas
buvo vykdomas 2016 m. kovo 14–balandžio 2 d. Tyrimo ataskaitos rezultatai pateikiami 1 priede.
Dauguma respondentų gyvenimo kokybę Šiaulių rajono savivaldybėje vertina teigiamai.
Didžioji dauguma respondentų, kurie kreipėsi dėl viešųjų paslaugų, Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos darbą vertina teigiamai. Kiek mažesniais balais įvertintas problemų sprendimo
laikas, informacijos teikimas/ gavimas telefonu ir reagavimas į problemą.
Gyventojams svarbiausios yra sveikatos priežiūros paslaugos, atliekų tvarkymo
paslaugos ir švietimo paslaugos. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros paslaugų
svarba pripažįstama kaip didelė, tačiau šių paslaugų kokybė vertinama mažiau palankiai. Sporto,
aktyvaus laisvalaikio, susisiekimo, kultūros bei socialinės paslaugos taip pat vertinamos kiek
mažesniais balais.
Svarbiausi viešosios infrastruktūros elementai – gatvių apšvietimas ir gyvenamosios
aplinkos sutvarkymas. Šie elementai atitinkamai įvertinti kaip kokybiški. Tačiau svarbu atkreipti
dėmesį į vaikų žaidimo aikštelių ir gyvūnų vedžiojimo aikštelių būklę, nes šios infrastruktūros
kokybė vertinama nepalankiai. Geriausiai įvertinta kapinių ir žaliųjų plotų bei gėlynų priežiūra,
tačiau reikėtų sutvarkyti/ įrengti gatvių apšvietimą, gerinti kelių, gatvių valymą/ priežiūrą vasarą
bei žiemą. Vertindami buitinių atliekų tvarkymą, gyventojai pateikia gana palankius vertinimus.
Vis dėlto, reikėtų gerinti konteinerių išdėstymą, didžiųjų atliekų surinkimą ir išvežimą bei
statybinių atliekų surinkimą ir išvežimą. Geriausiai buvo įvertintos žaliosios zonos, parkai, aikštės,
skverai. Tačiau svarbu sutvarkyti maudyklų prie vandens telkinių infrastruktūrą, dviračių takus,
šaligatvius, gatves, vaikų žaidimo aikšteles, pėsčiųjų takus ir alėjas. Kaip prioritetines tvarkytinas
veiklas respondentai įvardija gatvių, šaligatvių, maudyklų prie vandens telkinių rajone, dviračių
takų, vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymą, vaizdo stebėjimo, filmavimo, skirto nusikaltimų
prevencijai, sistemos įrengimą bei parkų sutvarkymą.
Beveik pusė respondentų teigia, kad kultūros įstaigų tinklas jiems yra iš dalies patogus,
kiek mažesnė dalis teigia, kad kultūros įstaigų tinklas jiems yra patogus. Per pastaruosius 6
mėnesius respondentai dažniausiai lankėsi kaimų, miestelių gimtadieniuose/ šventėse, mugėse,
kalendorinių švenčių šventėse. Nemaža dalis lankėsi ir valstybinių švenčių minėjimuose.
Mažiausia respondentų dalis lankėsi klasikinės, džiazo muzikos koncertuose, festivaliuose ar
kituose renginiuose. Šis faktas gali rodyti šių renginių stygių rajone. Apklausos duomenys rodo,
kad labiausiai gyventojai pasigenda kultūrinių renginių, skirtų tam tikroms gyventojų
grupėms (šeimoms, vyresnio amžiaus gyventojams, vaikams, jaunimui), bei kino vakarų ir
edukacinių renginių.
Gyventojų buvo prašoma įvertinti įvairius turizmo paslaugų rajono savivaldybės
teritorijoje aspektus. Geriausiai įvertintas aspektas – privažiavimas prie lankytinų objektų. Nors ir
pakankamai gerai įvertinti, tačiau reikėtų patobulinti šiuos aspektus: parkų ir poilsio vietų
pritaikymą įvairioms visuomenės grupėms (neįgaliesiems, šeimoms, sportuojantiems asmenims).
Ypač būtina sutvarkyti viešųjų tualetų infrastruktūrą, užtikrinti transporto, skirto nuvykti į turizmo
objektus, pakankamumą bei sutvarkyti maudyklas prie vandens telkinių.
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Dauguma vertintų švietimo institucijų ir jų teikiamų paslaugų yra svarbios gyventojams,
jų kokybė vertinama palankiai. Tačiau reikėtų labiau skatinti vaikų užimtumo įstaigų veiklą ir
daryti aktyvesnėmis neformaliojo ir formaliojo suaugusiųjų švietimo veiklas. Respondentų taip pat
buvo prašoma įvertinti esamos švietimo įstaigų infrastruktūros būklę. Gana gerai įvertinta
mokyklų ir darželių būklė, tačiau reikėtų sutvarkyti sporto aikštelių/ aikštynų/ stadionų bei
mokyklų/ darželių pastatų vidų ir išorę bei atnaujinti sporto salių/ klasių infrastruktūrą.
Buvo išskirtos šios pačios aktualiausios viešojo saugumo problemos: eismo saugumas dėl
pavojingo vairavimo, vairavimas išgėrus, nepilnamečių nusikalstamumas, neblaivūs asmenys,
šiukšlinimas ir gyvūnų vedžiojimas be antsnukio/ palaidi gyvūnai. Taip pat dažnai nurodytos
problemos – triukšmavimas, ūkio reikmenų vagystės, smurtas šeimoje.
Respondentų buvo prašoma nurodyti, kurios iš išvardintų priemonių yra reikalingos norint
gerinti viešąjį saugumą rajone. Respondentai nurodė šias, jų nuomone, svarbiausias priemones:
geresnis apšvietimas, dažnesnis policijos patruliavimas, saugios kaimynystės iniciatyvos, viešųjų
erdvių filmavimas.
Beveik pusė respondentų teigia, kad jaučiasi saugūs savo gyvenamojoje vietovėje. Tik
labai maža dalis teigia priešingai, tačiau net trečdalis respondentų neturi aiškios nuomonės šiuo
klausimu, o tai gali rodyti nemažą nesaugumą. Kita vertus, gyventojai nurodo gana aukštus
įvertinimus vertinę galimybę sulaukti pagalbos iš kaimynų. Gerai įvertinta ir galimybė sulaukti
skubios gaisrininkų pagalbos. Tačiau sulaukti skubios policijos bei medikų pagalbos gyventojams,
jų pačių teigimu, būtų sunku. Dar blogiau įvertinta galimybė sulaukti operatyvios pagalbos įvykus
buitiniams gedimams.
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5.2. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ
NUOMONIŲ TYRIMO PAGRINDINĖS IŠVADOS
Įmonių ir organizacijų atstovų nuomonių apklausa buvo skirta įvertinti respondentų
pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros,
laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui
ir pan.). Tyrime dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės verslo įmonių vadovai arba jų atstovai
(N=191). Tyrimas atliktas PAPI (tiesioginio interviu naudojant popierinę anketą) metodu. Tyrimas
buvo vykdomas 2016 m. kovo 14–balandžio 2 d. Tyrimo ataskaitos rezultatai pateikiami 2 priede.
Tyrime dalyvavusių verslo įmonių atstovams labiausiai žinomos savivaldybės teikiamos
paslaugos yra parama naujų darbo vietų kūrimui, mokesčių lengvatos (nekilnojamojo turto ir
žemės nuomos), konsultacijos finansų/ mokesčių klausimais, konsultacijos teisiniais klausimais,
verslo inkubatorių paslaugos, konsultacijos rengiant paraiškas ES struktūriniams fondams bei
valstybės garantijų paskoloms teikimas. Kaip mažiau žinomos paslaugos buvo išskirtos šios:
dalyvavimo parodose rėmimas, konsultavimas apie įstatymus, kitus teisės aktus ir jų keitimo
iniciatyvas, dalinis palūkanų kompensavimas, konsultavimas apie valstybės ir savivaldybės
teikiamą paramą verslui, kontaktų mugės ir renginiai. Kaip mažiausiai žinomos paslaugos buvo
įvardintos šios: konsultavimas apie užsienio rinkas, partnerius, konsultavimas apie rinkos tyrimus,
eksporto ir importo draudimas.
Reikalingiausios savivaldybės paslaugos verslui yra parama naujų darbo vietų kūrimui,
konsultacijos finansų/ mokesčių klausimais, mokesčių lengvatos (nekilnojamojo turto ir žemės
nuomos), konsultavimas apie valstybės ir savivaldybės teikiamą paramą verslui, konsultacijos
teisiniais klausimais, konsultacijos rengiant paraiškas ES struktūriniams fondams, konsultavimas
apie įstatymus, kitus teisės aktus ir jų keitimo iniciatyvas, dalinis palūkanų kompensavimas.
Respondentai įvardino ir jiems mažiau reikalingas paslaugas – tai valstybės garantijų paskoloms
teikimas, finansinė parama verslo pradžiai, dalyvavimo parodose rėmimas, konsultavimas apie
užsienio rinkas, partnerius, verslo inkubatorių paslaugos, kontaktų mugės ir renginiai,
konsultavimas apie rinkos tyrimus, eksporto ir importo draudimas.
Anot respondentų, patogiausias būdas sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas
verslui yra pranešimų elektroniniu paštu arba naujienlaiškio gavimas. Dalis respondentų apie šias
paslaugas norėtų sužinoti skaitydami savivaldybės interneto svetainę.
Nemaža dalis respondentų teigia, kad jų įmonė susiduria su darbuotojų stygiumi.
Respondentų taip pat buvo klausiama, kokios specializacijos darbuotojų jų įmonei labiausiai
trūksta. Dažniausiai buvo minimi kvalifikuoti (vadybininkai, inžinieriai, kvalifikuoti statybininkai,
buhalteriai, projektuotojai, konstruktoriai) bei pusiau kvalifikuoti (mechanikai, stogdengiai,
statybininkai, elektrikai, konditeriai, vairuotojai, traktorininkai, pardavėjai, baldininkai, baldų
surinkėjai, gamybos darbuotojai, medkirčiai) Darbuotojai. Įdomu pastebėti tai, kad dažnai buvo
minimi ir tokie vertinimai, kaip, pvz., „sąžiningi“, „negeriantys“, „atsakingi“, „motyvuoti“.
Tyrime dalyvavusių verslo įmonių atstovų buvo klausiama, ką savivaldybė turėtų padaryti
pirmiausia, kad paskatintų verslo plėtrą rajone. Pirmiausia, verslo atstovų manymu, savivaldybė
turėtų pagerinti sporto ir kultūros infrastruktūrą, atpiginti ir pagerinti komunalinę infrastruktūrą,
pagerinti turizmo ir laisvalaikio infrastruktūrą, pagerinti ryšių/ telekomunikacijų infrastruktūrą,
atpiginti ir pagerinti energetikos infrastruktūrą bei pagerinti susisiekimo infrastruktūrą.
Susisiekimo infrastruktūros srityje, anot respondentų, svarbiausia yra pagerinti gatvių,
privažiavimo kelių, gatvių apšvietimo ir šaligatvių infrastruktūrą bei automobilių stovėjimo
aikšteles.
Ryšių/telekomunikacijų infrastruktūros srityje svarbu ir toliau gerinti interneto
infrastruktūrą.
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Respondentai nurodė, kad energetikos infrastruktūros srityje pirmiausia reikėtų
pagerinti elektros perdavimo linijų būklę ir tvarkyti elektros pastotes bei dujotiekio skirstomuosius
tinklus.
Tyrimo metu išsiaiškinta, kad komunalinės infrastruktūros srityje pirmiausia reikėtų
pagerinti buitinių nuotekų šalinimo tinklus, vandens tiekimo tinklus bei buitinių atliekų šalinimo ir
utilizavimo infrastruktūrą.
Turizmo ir laisvalaikio infrastruktūros srityje pirmiausia reikėtų tobulinti dviračių ir
pėsčiųjų takų infrastruktūrą, tvarkyti laisvalaikio aikšteles, parkus, skverus. Manoma, kad daugiau
dėmesio reikėtų skirti maitinimo įstaigų, vandens turizmo bei turizmo informacijos infrastruktūros
(informaciniams stendams, nuorodoms) plėtrai.
Sporto ir kultūros infrastruktūros srityje, anot respondentų, svarbiausia pagerinti
stadionų, sporto aikštynų, sporto aikštelių, baseinų, sporto salių, koncertų ir kultūros įstaigų
infrastruktūrą.
Tyrime dalyvavę verslo įmonių atstovai dažniausiai nurodė, kad jų veiklą labiausiai
apsunkina finansavimo ir lėšų, būtinų veiklos vykdymui bei plėtojimui, trūkumas, veiklą
reglamentuojančios teisinės bazės painumas, vietos valdžios (savivaldybės) institucijų partnerystės
stoka. Verslininkai įvardino ir kitas problemas, tokias kaip savanorių pritraukimas ir išlaikymas,
savanorių trūkumas, per didelė mokesčių našta, silpni organizacijos viešieji ryšiai bei kvalifikuotų
specialistų trūkumas.
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5.3. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ,
VISUOMENINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NUOMONIŲ TYRIMO
PAGRINDINĖS IŠVADOS
Nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių ir bendruomeninių organizacijų atstovų
apklausa buvo skirta įvertinti respondentų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio
ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų
planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui ir pan.). Tyrime dalyvavo Šiaulių rajono
savivaldybės NVO bei visuomeninių, bendruomeninių organizacijų vadovai ar jų atstovai (N=98).
Tyrimas atliktas PAPI (tiesioginio interviu naudojant popierinę anketą) metodu. Tyrimas buvo
vykdomas2016 m. kovo 14–balandžio 2 d. Tyrimo ataskaitos rezultatai pateikiami 3 priede.
Tyrime dalyvavusių NVO, bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų atstovų buvo
prašoma nurodyti, kokias NVO, visuomeninių ar bendruomeninių organizacijų veiklas
savivaldybė turėtų remti labiau. Dažniausiai nurodyta, kad savivaldybė turėtų remti projektus ir
veiklas, skirtas sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti užimtumą
kaimo vietovėse, remti projektus ir veiklas, skirtas skatinti verslumą ir užimtumą, taip pat remti
veiklas, skirtas mažinti skurdo riziką didinant užimtumo galimybes, projektus ir veiklas, skirtas
skatinti ekonomines, socialines ir kultūrines veiklas.
Gana didelė dalis tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad savivaldybė turėtų
remti projektus ir veiklas, skirtas skatinti aplinkos tausojimą ir energijos taupymą, projektus ir
veiklas, skirtas vykdyti švietimą, mokymus, patirties sklaidą ir konsultavimą, bei projektus ir
veiklas, skirtas remti darbo vietų išlaikymą ir naujų darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos
darbo jėgos, kūrimą.
Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti, kaip jie norėtų sužinoti
apie savivaldybės teikiamas paslaugas. Patogiausias būdas jiems sužinoti apie savivaldybės
teikiamas paslaugas yra pranešimų elektroniniu paštu arba naujienlaiškio gavimas, o nemaža dalis
apklausoje dalyvavusių respondentų apie šias paslaugas norėtų sužinoti skaitydami savivaldybės
interneto svetainę.
Tyrime dalyvavusių NVO, bendruomeninių ir visuomeninių organizacijų atstovų buvo
prašoma nurodyti, ar jiems teko ką nors girdėti apie „socialinį verslą“ – daugiau nei pusė
respondentų teigė, kad apie socialinį verslą jie nėra girdėję.
Tik labai maža tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų dalis nurodė, kad vykdė tokią
veiklą, iš kurios turėjo pajamų. Tokių organizacijų atstovų, kurie nurodė, kad jų organizacija
vykdo neprojektinę veiklą, iš kurios gauna atlygį, buvo prašoma atsakyti, ar ši veikla buvo pastovi
ir užtikrino pastovias pajamas, ar tik – epizodinė ir pajamos iš šios veiklos buvo nepastovios. Pusė
tokių organizacijų teigė, kad ši veikla buvo pastovi ir užtikrino pastovias pajamas, o trečdalis buvo
optimistiškai nusiteikę ir teigė, kad ši veikla dar nėra pastovi, bet tikėjosi, kad ateityje ji turėtų
užtikrinti pastovias pajamas. Mažai daliai organizacijų ši veikla buvo epizodinė, ir pajamos iš šios
veiklos buvo nepastovios.
Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių
organizacijos nevykdo ūkinės–ekonominės veiklos. Pagrindinės nurodytos priežastys buvo šios:
organizacijos neturi tam tikrų gebėjimų arba reikalingos infrastruktūros, organizacijos neturi
investicijų norimai veiklai pradėti, nėra bazės, tinkamos socialiniam verslui vykdyti. Respondentai
taip pat nurodė ir kitas priežastis, tokias kaip atitinkamų žinių ir gebėjimų trūkumas valdžios
institucijų/ valstybės ir savivaldybių administracijų deramo supratimo dėl paslaugų pirkimo iš
organizacijų trūkumas, laiko trūkumas, nes organizacijos vykdomi projektai pasiglemžia visą
dirbančių žmonių laiką, ir dėl to organizacijos tam neturi laiko investicijų, konkuravimo su
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paslaugų teikėjais – biudžetinėmis įstaigomis – sudėtingumas. Penktadalis organizacijų atstovų
nurodė, kad nežino, jog jos gali vykdyti ūkinę–ekonominę veiklą.
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VI. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS VIZIJA,
PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Siekiant kryptingos, efektyvios ir nuoseklios Šiaulių rajono savivaldybės plėtros, būtina
nustatyti viziją – savivaldybės bendruomenės lūkesčius atitinkantį idealų ateities paveikslą, bei
plėtros prioritetus, tikslus ir juos įgyvendinančius uždavinius, kuriais bus pasiekta pažanga ir
nauda savivaldybės bendruomenei, sprendžiamos esamos problemos, priimami ateities iššūkiai.
Bendradarbiaujant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariams, administracijos valstybės
tarnautojams, įvairių Šiaulių rajono biudžetinių, viešųjų įstaigų, bendrovių, įmonių, asociacijų,
visuomeninių, bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų atstovams buvo
suformuluotos keturios Šiaulių rajono savivaldybės plėtros vizijos. Siekiant į Šiaulių rajono
savivaldybės strateginio planavimo procesą įtraukti didesnę visuomenės dalį, buvo organizuota
apklausa dėl tinkamiausios Šiaulių rajono savivaldybės plėtros vizijos iki 2023 metų.
Įvertinus Šiaulių rajono savivaldybės strateginę būklę ir atskirų sektorių plėtros galimybes
bei tendencijas, strateginio plėtros plano 2011–2017 metams įgyvendinimo rezultatus,
nacionalinio, regioninio ir savivaldos lygmens strateginio planavimo dokumentų įtaką
Savivaldybės raidai, atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, įmonių bei organizacijų
atstovų, nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių ir bendruomeninių organizacijų nuomonių
tyrimo bei apklausos dėl Šiaulių rajono savivaldybės plėtros vizijos iki 2023 metų rezultatus,
suformuluota Šiaulių rajono plėtros vizija ir plėtros prioritetai, juos apibūdinantys tikslai,
uždaviniai, priemonės ir sudarytas pagrindinių projektų sąrašas.

ŠIAULIŲ RAJONO PLĖTROS VIZIJA IKI 2023 M.

Šiaulių rajonas – unikaliu Kryžių kalnu išsiskiriantis puodžių kraštas, kuriame
klesti pažangi žemdirbystė, amatai, turizmas, veikia aktyvios bendruomenės, gyvena
verslūs ir laimingi žmonės.

I PRIORITETAS. KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA

II PRIORITETAS. SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR
SVEIKA VISUOMENĖ

III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA

IV PRIORITETAS. EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS
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Šiaulių rajono savivaldybės plėtros viziją ir kiekvieną suformuotą prioritetą išsamiai
apibūdina strateginio vystymo ir plėtros tikslai bei uždaviniai:
I PRIORITETAS. KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA
1.1. tikslas. Modernaus verslo ir pažangaus žemės ūkio plėtros skatinimas
1.1.1. uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą.
1.1.2. uždavinys. Plėtoti paramą ir formuoti verslui bei investicijoms palankią aplinką.
1.1.3. uždavinys. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę.
1.2. tikslas. Turizmo vystymo ir kultūros paveldo įveiklinimo plėtra rajone
1.2.1. uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą.
1.2.2. uždavinys. Saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms.
1.3. tikslas. Teritorinės sanglaudos didinimas
1.3.1. uždavinys. Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves.
1.3.2. uždavinys. Kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves.
II PRIORITETAS. SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR SVEIKA
VISUOMENĖ
2.1. tikslas. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam
gyventojui užtikrinimas
2.1.1. uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę, diegti
inovacijas.
2.1.2. uždavinys. Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą.
2.1.3. uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
2.2. tikslas. Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas
2.2.1. uždavinys. Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas.
2.2.2. uždavinys. Plėtoti ir vystyti kultūros įstaigų infrastruktūrą.
2.2.3. uždavinys. Plėtoti rajono kultūrinę veiklą.
2.3. tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
2.3.1. uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę
integraciją.
2.3.2. uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.
2.3.3. uždavinys. Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą.
III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA
3.1. tikslas. Modernios susisiekimo sistemos plėtra
3.1.1. uždavinys. Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo
sistemą.
3.1.2. uždavinys. Vystyti viešojo ir ekologinio transporto sistemą.
3.2. tikslas. Efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos kūrimas ir vystymas
3.2.1. uždavinys. Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą.
3.2.2. uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą.
3.2.3. uždavinys. Gerinti savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę bei infrastruktūrą.
3.3. tikslas. Darnios ir švarios aplinkos užtikrinimas
3.3.1. uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą.
3.3.2. uždavinys. Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę.
IV PRIORITETAS. EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS
4.1. tikslas. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas
4.1.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą.
4.1.2. uždavinys. Vykdyti teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą.
4.1.3. uždavinys. Formuoti savivaldybės įvaizdį.
4.2. tikslas. Saugumo rajone didinimas
4.2.1. uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą.
4.2.2. uždavinys. Vykdyti prevencines programas.
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VII. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS
PLANO ĮGYVENDINIMO SVARBIAUSIOS NUOSTATOS
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2017–2023 metams yra numatyti 4
prioritetai, 11 tikslų, 28 uždaviniai ir 190 priemonių. Daugiausiai priemonių numatyta II
prioritetui įgyvendinti, o mažiausiai – III prioritetui įgyvendinti.
7.1. lentelė. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams prioritetų, tikslų,
uždavinių ir priemonių suvestinė
Prioritetai

Tikslų skaičius

Uždavinių skaičius

Priemonių skaičius

I prioritetas. Konkurencinga rajono ekonomika

3

7

44

II prioritetas. Sumani, pilietiška, kūrybinga,
socialiai saugi ir sveika visuomenė

3

9

76

III prioritetas. Subalansuota rajono
infrastruktūra ir aplinka

3

7

32

IV prioritetas. Efektyvi rajono savivalda ir
visuomenės saugumas

2

5

38

IŠ VISO:

11

28

189

Šaltinis: sudaryta autorių

Šiaulių rajono savivaldybės strateginiam plėtros planui 2017–2023 metams įgyvendinti bus
naudojamos savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
kitos lėšos, kurios apima privačias lėšas, kitų finansavimo mechanizmų lėšas ir t. t.
Už sėkmingą Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams
įgyvendinimą yra atsakingi Šiaulių rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai
padaliniai, specialistai, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Šiaulių rajono
verslininkų asociacija, asocijuotos verslo struktūros, Šiaulių rajono verslo įmonės ir verslininkai,
investuotojai, privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys, Šiaulių rajono jaunimo organizacijos, su
jaunimu dirbančios organizacijos, Šiaulių rajono nevyriausybinės organizacijos, Nevyriausybinių
organizacijų taryba, asociacija Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, Šiaulių rajono vietos
veiklos grupės, Šiaulių rajono bendruomenės, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos
žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuras, Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga, VšĮ
„Ekoagrus“, Šiaulių rajono melioracijos naudotojų asociacijos, Šiaulių rajono žemių savininkai,
Šiaulių rajono ūkininkai, Kurtuvėnų regioninis parkas, Ventos regioninis parkas, Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo paslaugų centras, Šiaulių r. švietimo centras, Šiaulių r. pedagoginė
psichologinė tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigos, mokslo įstaigos, sporto
veiklas organizuojančios įstaigos, įmonės ir organizacijos, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Šiaulių rajono etninės kultūros ir
tradicinių amatų centras, kitos Šiaulių rajono savivaldybės kultūros įstaigos, Šiaulių rajono
savivaldybės socialinių paslaugų centras, kitos Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų
įstaigos, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Šiaulių rajono savivaldybės
pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kuršėnų ligoninė, kitos Šiaulių rajono savivaldybės
sveikatos priežiūros įstaigos, UAB Kuršėnų komunalinis ūkis, įmonės, teikiančios viešojo
transporto paslaugas, Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrijos, Šiaulių rajono
savivaldybės daugiabučių namų valdytojai, AB „Šiaulių energija“, UAB „Kuršėnų vandenys“,
UAB „Šiaulių vandenys“, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Šiaulių apskrities gelbėjimo
valdyba, Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos
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komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariatas bei kitos Šiaulių rajono savivaldybės
įstaigos ir įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas.
Priemonių planas pateikiamas 4 priede. Kai kurias priemones išsamiai apibūdina atskiri
projektai (sudarytas pagrindinių projektų sąrašas pateikiamas 5 priede).
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VIII. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS
PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS, TIKSLINIMO IR
ATSISKAITYMO UŽ REZULTATUS TVARKA
Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano (toliau – ŠRSSPP) stebėsenos,
tikslinimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarka – tai sisteminis aplinkos, susietos su patvirtinto
strateginio plėtros plano įgyvendinimo metu atsirandančiais kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiais,
stebėjimo ir vertinimo procesas, kurio metu parengiamos strateginio plėtros plano įgyvendinimo
ataskaitos. Strateginio plėtros plano stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarkos
tikslas – kontroliuoti SPP vykdymą, vertinti įdiegtų priemonių poveikį rajono socialiniam ir
ekonominiam gyvenimui, pagal poreikius pildyti ir koreguoti strateginį plėtros planą.
ŠRSSPP stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarkos objektai – prioritetai,
tikslai, uždaviniai, priemonės ir projektai bei vertinimo kriterijų, pagal kuriuos yra vykdoma
ŠRSSPP stebėsena, sistema. ŠRSSPP stebėsenos rezultatas – teikiamos strateginio plėtros plano
įgyvendinimo ataskaitos kas dvejus metus (ataskaitos bus rengiamos 2019, 2021 ir 2024 metais),
kurios rengiamos ŠRSSPP stebėsenos procese; bei ŠRSSPP įgyvendinimo vertinimas (ŠRSSPP
vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių peržiūrėjimas), vykdomas vieną kartą per ŠRSSPP
įgyvendinimo laikotarpį – 2021 m. kartu su tų metų ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaitos rengimu.
Rengiant ŠRSSPP įgyvendinimo atskaitas, iš visų ŠRSSPP nurodytų vykdytojų surenkama
informacija apie priemonių įgyvendinimą. Už duomenų pateikimą atsakingi Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos (ŠRSA) skyriai Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui (EVPS) iki
einamųjų metų balandžio 1 d. pateikia reikiamus duomenis. EVPS parengia ŠRSSPP
įgyvendinimo ataskaitą, kuri yra rengiama kas dveji metai (2019, 2021 ir 2024 metais) iki
einamųjų metų balandžio 15 dienos. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 dienos parengta
ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaita yra teikiama Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano
komisijai (SPPK) pritarimui. ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaita teikiama Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos komitetams svarstyti ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti einamųjų
metų birželį.
ŠRSSPP vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai turi būti peržiūrimi vieną kartą per SPP
įgyvendinimo laikotarpį. ŠRSSPP įgyvendinimo vertinimas bus atliekamas 2021 m. tais pačiais
terminais, kaip ir tų metų ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaitos rengimas ir tvirtinimas. Galutinė
ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaita formuojama 2024 m.
ŠRSSPP keitimas ir papildymas – tai procedūra, kurios metu strateginio plėtros plano
prioritetai, tikslai, uždaviniai, priemonės yra papildomos naujomis arba pakeičiamos. ŠRSSPP
priemonės bei jų pasiekimo indikatoriai gali būti keičiami pagal poreikį.
Pasiūlymus dėl ŠRSSPP pakeitimo ar papildymo gali teikti Šiaulių rajono savivaldybės
tarybos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių vadovai,
darbuotojai, socialiniai ekonominiai partneriai, kiti suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys.
Pasiūlymai dėl ŠRSSPP pakeitimo ir papildymo pateikiami raštu Ekonomikos ir verslo
plėtros skyriui pagal poreikį. Pateikti pasiūlymai apsvarstomi Strateginio plano priežiūros
komisijoje bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos komitetuose. ŠRSSPP pakeitimus ir
papildymus tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
Išsamus ŠRSSPP stebėsenos, tikslinimo ir atsiskaitymo už rezultatus tvarkos proceso
aprašymas, ŠRSSPP koregavimo / papildymo tvarka bei vykdymo terminai pateikiami 8.1.
lentelėje.

143

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

8.1. lentelė. ŠRSSPP įgyvendinimo procedūros ir vykdymo terminai
Eil.
nr.
1.

Procedūros

Vykdytojai

ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaitos rengimas
1.1. Šiaulių
rajono
savivaldybės
administracijos skyriai, atsakingi už
duomenų pateikimą, teikia duomenis
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

ŠRSA
skyriai,
atsakingi už
duomenų
pateikimą
EVPS

Einamųjų metų
sausio 1 d.

Einamųjų metų
balandžio 1 d.

Einamųjų metų
balandžio 1 d.

Einamųjų metų
balandžio 15 d.

1.3. ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaita
pristatoma
Šiaulių
rajono
savivaldybės
Strateginio
plano
priežiūros komisijai.

EVPS,
SPPK

Einamųjų metų
balandžio 15 d.

Einamųjų metų
gegužės 1 d.

1.4. ŠRSSPP įgyvendinimo ataskaita
teikiama svarstyti Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos komitetams ir
tvirtinti Tarybai.

EVPS, ŠRS
tarybos
komitetai,
ŠRS taryba

Einamųjų metų
birželio 1 d.

Einamųjų metų
birželio 30 d.

EVPS

Einamųjų metų
liepos 1 d.

Einamųjų metų
liepos 31 d.

ŠRSA
skyriai,
EVPS

Einamųjų metų
sausio 1 d.

Einamųjų metų
balandžio 15 d.

1.2. Koreguotas ŠRSSPP pristatomas Šiaulių
rajono savivaldybės strateginio plano
priežiūros komisijai.

EVPS,
SPPK

Einamųjų metų
balandžio 15 d.

Einamųjų metų
gegužės 1 d.

1.3. Koreguotas ŠRSSPP teikiamas svarstyti
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
komitetams ir tvirtinti Tarybai.

EVPS, ŠRS
tarybos
komitetai,
ŠRS taryba
EVPS

Einamųjų metų
birželio 1 d.

Einamųjų metų
birželio 30 d.

Einamųjų metų
liepos 1 d.

Einamųjų metų
liepos 31 d.

ŠRSA
skyriai,
EVPS

Pagal poreikį

Pagal poreikį

1.2. Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius
parengia ŠRSSPP įgyvendinimo
ataskaitą.

2.

1.5. Parengta ir patvirtinta ataskaita
skelbiama Savivaldybės interneto
tinklalapyje www.siauliuraj.lt.
ŠRSSPP įgyvendinimo vertinimas
1.1. ŠRSSPP vizijos, prioritetų, tikslų ir
uždavinių įvertinimas ir koregavimas

1.4. Parengtas ir patvirtintas ŠRSSPP
skelbiamas
Savivaldybės
interneto
tinklalapyje www.siauliuraj.lt.
2.

Vykdymo terminai
Pradžia Pabaiga

ŠRSSPP
peržiūrėjimas,
keitimas
/
papildymas.
Savivaldybės tarybos narių, administracijos
padalinių, socialinių ekonominių partnerių ir
kitų subjektų raštu pateikti pasiūlymai dėl
ŠRSSPP keitimo / papildymo teikiami SPPK,
Savivaldybės tarybai svarstymui dėl ŠRSSPP
keitimo / papildymo.

Periodiškumas
Kas dveji
metai
(2019,
2021 ir
2024
metai)

Vieną
kartą per
laikotarpį
(2021
m.)

Pagal
poreikį

Šaltinis: sudaryta autorių

ŠRSSPP stebėsenos, tikslinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše numatyta dviejų lygių
kiekybinių ir kokybinių vertinimo kriterijų sistema, kuria naudojantis kontroliuojamas ŠRSSPP
priemonių įgyvendinimas:
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1) Efekto vertinimo kriterijai arba vizijos rodikliai parodo ŠRSSPP įgyvendinimo
poveikį savivaldybės raidai ir artėjimą prie vizijos (žr. 6 priedą);
2) Rezultato vertinimo kriterijai (prioritetų / tikslų rodikliai) rodo ilgalaikius ŠRSSPP
įgyvendinimo rezultatus (žr. 7 priedą).
Sudarant rodiklių sistemą, atskaitos tašku imami 2015 m. duomenys (jei tokie duomenys dar
buvo neskelbiami – tuomet 2014 m. arba 2013 duomenys, švietimo duomenims fiksuoti – 2015–
2016 mokslo metų arba 2014–2015 mokslo metų duomenys). Kiekvienam vertinimo kriterijui yra
nurodytas duomenų šaltinis, jei rodiklis yra kiekybinis (apskaičiuojamas), tuomet nurodoma jo
apskaičiavimo formulė. Kiekvienam vertinimo kriterijui yra nurodomas už duomenų pateikimą
atsakingas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos skyrius. Kiekvienam vertinimo kriterijui
yra nurodoma siekiamybė 2023 m. arba 2022 m. (siekiama rodiklio reikšmė).
Efekto vertinimo kriterijų arba vizijos rodiklių pasiekiamumas tikrinamas ir pristatomas du
kartus per ŠRSSPP įgyvendinimo laikotarpį, t. y. kartu su ŠRSSPP įgyvendinimo vertinimu 2021
m. ir ŠRSSPP vertinimo pabaigoje 2024 m. Rezultato vertinimo kriterijų arba prioritetų / tikslų
rodiklių pasiekiamumas tikrinamas ir pristatomas kas dveji metai kartu su ŠRSSPP įgyvendinimo
ataskaita.

145

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

PRIEDAI
1 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų nuomonių tyrimo ataskaita (detalūs rezultatai)
Įvadas. Tyrimo metodologija
Šioje ataskaitoje pristatomi Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų apklausos rezultatai.
Apklausa buvo skirta įvertinti respondentų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio
ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų
planavimo paslaugomis, pasitenkinimą viešuoju saugumu ir kt.). Tyrimą atliko UAB
„Eurointegracijos projektai“.
Šiuo tyrimu siekiama nustatyti gaires Šiaulių rajono plėtrai
planuoti ir išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie viešąsias ir
administracines paslaugas, teikiamas Šiaulių rajono savivaldybėje.
Įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų pasitenkinimą
Tyrimo uždaviniai
viešosiomis paslaugomis.
Tyrimo tikslinės grupės Vyresni nei 18 m. amžiaus Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai
ir imtis
(N=417).
PAPI (tiesioginio interviu būdu respondentų namuose naudojant
popierinę anketą) metodas. Respondentai atrinkti taikant
Tyrimo metodas
daugiapakopės
stratifikuotos maršrutinės
atrankos metodą.
Respondentų
pasiskirstymas
pagal
socialines–demografines
charakteristikas parodytas 1P.1. paveiksle.
Tyrimo vykdymo
2016 m. kovo 14–balandžio 2 d.
laikotarpis
Ataskaitoje naudojamas Z–įvertis arba standartinis įvertis. Šis
įvertis – tai bedimensinis dydis, rodantis, kiek standartinių nuokrypių
nuo vidutinės reikšmės (vidurkio) reikšmė turi. Jis gaunamas atimant
populiacijos vidutinę reikšmę iš atskiros reikšmės ir skirtumą dalijant
Z–įvertis
iš populiacijos standartinio nuokrypio. Šis procesas vadinamas
standartizavimu (normalizavimu), jis padeda tiksliau interpretuoti
tyrimo rezultatus.
Tyrimo tikslas
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1P.1. pav. Respondentų pasiskirstymas pagal socialines–demografines charakteristikas
Šaltinis: sudaryta autorių

Iš viso tyrime dalyvavo 417 asmenų, iš kurių 42,2 proc. buvo vyrai, 57,8 proc. – moterys.
1P.1. paveikslas taip pat atspindi tyrime dalyvavusių respondentų pasiskirstymą pagal amžių,
šeimos narių skaičių, užsiėmimo ir darbo pobūdį, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, pajamas ir
seniūniją. Daugiausia apklaustųjų buvo dirbantys asmenys, turintys šeimą. Didesnė dalis
apklaustųjų gyveno Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, turėjo aukštąjį ir aukštesnįjį/profesinį
išsilavinimą bei gavo pajamas, kurios siekė nuo 290 iki 434 EUR.
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Tyrimo rezultatai. Gyvenimo kokybės vertinimas

1P.2. pav. Kaip Jūs vertinate gyvenimo kokybę Jūsų rajono savivaldybės teritorijoje?
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, dauguma respondentų gyvenimo kokybę rajono
savivaldybėje vertina daugiau teigiamai nei neigiamai (54,4 proc.) bei teigiamai (14,4 proc.).
Šaltinis: sudaryta autorių

Viešųjų paslaugų svarbumo ir kokybės vertinimas
Svarbumas

1P.3. pav. Kiek Jums yra svarbios išvardintos viešosios paslaugos bei kaip vertinate jų kokybę?
Šaltinis: sudaryta autorių

Apklausti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai teigia, jog visos išvardintos paslaugos
jiems yra svarbios. Svarbiausios gyventojams yra sveikatos priežiūros paslaugos, atliekų tvarkymo
paslaugos ir švietimo paslaugos. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad sveikatos priežiūros paslaugų
svarba yra didelė, tačiau šių paslaugų kokybė vertinama mažiau palankiai.
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Kokybė

1P.4. pav. Kiek Jums yra svarbios išvardintos viešosios paslaugos bei kaip vertinate jų kokybę?
Šaltinis: sudaryta autorių

Visų šių paslaugų kokybė yra vertinama teigiamai, tačiau sveikatos priežiūros, sporto,
aktyvaus laisvalaikio, susisiekimo ir kultūros bei socialinės paslaugos vertinamos kiek mažesniais
balais.
Rajono savivaldybės administracijos darbo vertinimas

1P.5. pav. Vertindami rajono savivaldybės administracijos darbą bei jos teikiamas paslaugas,
nurodykite, kaip vertinate kiekvieną iš teiginių? (Z–įvertis)39
Šaltinis: sudaryta autorių

Didžioji dauguma respondentų, kurie kreipėsi dėl viešųjų paslaugų, Šiaulių raj.
savivaldybės administracijos darbo aspektus vertina teigiamai. Kiek mažesniais balais įvertintas
problemų sprendimo laikas, informacijos teikimas/gavimas telefonu ir reagavimas į problemą.
Z-įvertis arba standartinis įvertis – tai bedimensinis dydis, rodantis, kiek standartinių nuokrypių nuo vidutinės reikšmės (vidurkio) reikšmė turi.
Jis gaunamas atimant populiacijos vidutinę reikšmę iš atskiros reikšmės ir skirtumą dalijant iš populiacijos standartinio nuokrypio. Šis procesas
vadinamas standartizavimu (normalizavimu), jis padeda tiksliau parodyti tikslesnį vidurkį.
39
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Komunalinių paslaugų ir viešosios infrastruktūros svarbumo kokybės vertinimas
Kokybė

Svarbumas

1P.6. pav. Nurodykite, kiek Jums yra svarbios šios paslaugos, teikiamos Jūsų gyvenamojoje
vietoje, ir kaip vertinate jų kokybę
Šaltinis: sudaryta autorių

Respondentams svarbiausi ir reikalingiausi infrastruktūros elementai parodyti diagramos
kairėje pusėje, o jų kokybės vertinimas – diagramos dešinėje pusėje. Kaip matyti, svarbiausi
respondentams elementai – gatvių apšvietimas ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas. Šie
elementai atitinkamai įvertinti ir kaip kokybiški. Svarbu pagerinti vaikų žaidimo aikštelių ir
gyvūnų vedžiojimo aikštelių būklę, nes šios infrastruktūros kokybė vertinama nepalankiai, tačiau
šios paslaugos yra svarbios gyventojų poreikiams.

1P.7. pav. Įvertinkite viešųjų paslaugų Jūsų gyvenamojoje vietoje kokybę (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrimo respondentai geriausiai įvertino šiuos infrastruktūros priežiūros elementus: kapinių
ir žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūrą. Tačiau reikėtų gerinti gatvių apšvietimą, kelių, gatvių
valymą/priežiūrą vasarą bei žiemą.
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1P.8. pav. Įvertinkite atliekų tvarkymo paslaugų kokybę (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Vertindami buitinių atliekų tvarkymo aspektus, gyventojai pateikia gana palankius
vertinimus, vis dėlto, reikėtų gerinti konteinerių išdėstymą, didžiųjų atliekų surinkimą ir išvežimą
bei statybinių atliekų surinkimą ir išvežimą.

1P.9. pav. Viešosios infrastruktūros būklės kitimas per paskutinius 3 metus respondentų
gyvenamojoje teritorijoje
Šaltinis: sudaryta autorių

Gyventojų nuomone, per pastaruosius trejus metus rajone labiausiai pagerėjo žaliųjų plotų
ir gėlynų priežiūra bei konteinerių išdėstymas. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 16,6 proc.
gyventojų teigia, kad šaligatvių ir gatvių būklė pablogėjo. Kita vertus, vertintų aspektų blogėjimo
tendencijas nurodo tik gana maža respondentų dalis. Taigi, tikėtina, kad tokie vertinimai labiau
atspindi subjektyvią respondentų nuomonę arba laikytini kaip pastebėjimai apie natūralų, susijusį
su eksploatacija, infrastruktūros blogėjimą (senėjimą, natūralų nusidėvėjimą ir pan.).
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Kultūros, turizmo ir laisvalaikio paslaugų vertinimas

1P.10. pav. Ar Jūsų gyvenamojoje vietoje kultūros įstaigų tinklas Jums yra patogus (lengva
susisiekti, nereikia toli važiuoti ir pan.)?
Šaltinis: sudaryta autorių

Respondentų buvo klausiama, ar jų gyvenamojoje vietoje esantis kultūros įstaigų tinklas
jiems yra patogus (lengva susisiekti, nereikia toli važiuoti ir pan.). Beveik pusė respondentų (41,0
proc.) teigė, kad kultūros įstaigų tinklas jiems yra iš dalies patogus, kiek mažesnė dalis (38,8
proc.) teigė, kad kultūros įstaigų tinklas jiems yra patogus.

1P.11. pav. Kokiuose renginiuose ir/ar užsiėmimuose Šiaulių rajone lankėtės per pastaruosius
6 mėnesius?
Šaltinis: sudaryta autorių

Apklausos duomenys rodo, kad per pastaruosius 6 mėnesius respondentai dažniausiai
lankėsi kaimų, miestelių gimtadieniuose/šventėse, mugėse, kalendorinių švenčių šventėse.
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Nemaža dalis lankėsi ir valstybinių švenčių minėjimuose. Mažiausia respondentų dalis lankėsi
klasikinės, džiazo muzikos koncertuose, festivaliuose ar kituose renginiuose (pastaba: procentų
suma viršija 100, nes respondentai galėjo pažymėti visus atsakymus). Atsakymą „kita“ pasirinkę
respondentai dažniausiai nurodė kino filmus.

1P.12. pav. Kokių kultūrinių renginių ir paslaugų pasigendate rajone?
Šaltinis: sudaryta autorių

Apklausos duomenys rodo, kad labiausiai respondentai pasigenda renginių tam tikroms
gyventojų grupėms (šeimoms, vyresnio amžiaus gyventojams, vaikams, jaunimui) bei kino vakarų
ir edukacinių renginių.
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1P.13. pav. Įvertinkite šiuos turizmo paslaugų rajono savivaldybės teritorijoje aspektus
Šaltinis: sudaryta autorių

Gyventojai buvo prašomi įvertinti įvairius turizmo paslaugų rajono savivaldybės
teritorijoje aspektus. Geriausiai įvertintas aspektas – privažiavimas prie lankytinų objektų. Nors ir
pakankamai gerai buvo įvertinti aspektai, tokie kaip parkų ir poilsio vietų pritaikymas įvairioms
visuomenės grupėms (neįgaliesiems, šeimoms, sportuojantiems asmenims), jie turėtų būti ir toliau
gerinami. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į viešųjų tualetų infrastruktūros pakankamumą ir
sutvarkymą, transporto, skirto nuvykti į turizmo objektus, pakankamumą bei maudyklų
sutvarkymą.
Socialinių paslaugų vertinimas

1P.14. pav. Ar per pastaruosius 12 mėn. Jūs arba Jūsų šeimos narys kreipėtės dėl socialinių
paslaugų ir /ar piniginės socialinės paramos? (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Didžioji dalis respondentų nesikreipė dėl socialinių paslaugų ar paramos, todėl toliau
ataskaitoje pateikiami tik tų respondentų, kurie naudojosi socialinėmis paslaugomis, vertinimai.
Bendrosios socialinės paslaugos

Socialinės priežiūros paslaugos

1P.15. pav. Kaip vertinate socialines paslaugas, teikiamas rajono teritorijoje?
Šaltinis: sudaryta autorių

Socialinės paslaugos įvertintos gerais ir vidutiniškais balais, tačiau tai galėjo nulemti ir
mažas vertinusių respondentų skaičius, todėl respondentų vertinimai turėtų būti interpretuojami
adekvačiai, ir vertinimai nebūtinai atspindi tikrąją padėtį.
Švietimo paslaugų ir infrastruktūros vertinimas
Svarbumas
Kokybė

1P.16. pav. Nurodykite, kiek Jums yra svarbios švietimo įstaigų paslaugos, teikiamos rajono
savivaldybės teritorijoje, bei kaip vertinate jų kokybę
Šaltinis: sudaryta autorių

Švietimo paslaugų svarbos vertinimai parodyti diagramos kairėje pusėje, kokybės
vertinimai – diagramos dešinėje pusėje. Dauguma vertintų institucijų ir jų teikiamų paslaugų yra
svarbios gyventojams ir jų kokybė vertinama palankiai. Tačiau reikėtų labiau skatinti vaikų
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užimtumo įstaigų veiklą ir daryti aktyvesnėmis neformaliojo ir formaliojo suaugusiųjų švietimo
veiklas.

1P.17. pav. Įvertinkite esamos švietimo įstaigų infrastruktūros būklę (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Respondentų buvo prašoma įvertinti esamos švietimo įstaigų infrastruktūros būklę. Gana
gerai įvertinta mokyklų ir darželių būklė, tačiau reikėtų sutvarkyti sporto aikštelių / aikštynų /
stadionų bei mokyklų / darželių pastatų vidaus ir išorės būklę bei sporto salių / klasių
infrastruktūrą.
Viešosios infrastruktūros būklės vertinimas

1P.18. pav. Įvertinkite viešosios infrastruktūros būklę rajono savivaldybės teritorijoje (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Grafike parodyti viešosios infrastruktūros būklės rajone vertinimai. Geriausiai įvertintos
žaliosios zonos, parkai, aikštės, skverai. Tačiau svarbu sutvarkyti maudyklų prie vandens telkinių
infrastruktūrą, dviračio takus, šaligatvius, gatves, vaikų žaidimo aikšteles, pėsčiųjų takus ir alėjas.
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1P.19. pav. Kuriais iš išvardintų dalykų rajono savivaldybė turėtų pasirūpinti visų pirma? (Z–
įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Respondentų buvo klausiama, kuriais iš išvardintų dalykų rajono savivaldybė turėtų
pasirūpinti pirmiausia. Respondentai kaip svarbiausius dalykus įvardija gatvių, šaligatvių,
maudyklų prie vandens telkinių rajone, dviračių takų, vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymą, vaizdo
stebėjimo, filmavimo nusikaltimų prevencijai sistemos įrengimą bei parkų sutvarkymą. Kiti
nurodyti aspektai yra mažiau svarbūs.
Viešojo saugumo vertinimas

1P.20. pav. Ar jaučiatės saugiai savo gyvenamojoje vietovėje?
Šaltinis: sudaryta autorių
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Beveik pusė respondentų teigia, kad jaučiasi saugūs savo gyvenamojoje vietovėje (46,3
proc.). Tik labai maža dalis teigia priešingai. Daugiau nei trečdalis respondentų (34,7 proc.) neturi
aiškios nuomonės šiuo klausimu.

1P.21. pav. Kaip vertinate šiuos saugumo aspektus savo gyvenamojoje vietovėje? (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavę gyventojai nurodo gana aukštus įvertinimus pasiteiravus apie galimybę
sulaukti pagalbos iš kaimynų. Gerai įvertinta ir galimybė sulaukti skubios gaisrininkų pagalbos.
Sulaukti skubios policijos bei medikų pagalbos gyventojams, jų pačių teigimu, būtų sunku. Dar
blogiau įvertinta galimybė operatyviai sulaukti pagalbos dėl buitinių gedimų.

1P.22. pav. Kurios iš išvardintų problemų yra aktualios Jūsų gyvenamojoje vietoje? (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Respondentų buvo prašoma nurodyti, kurios iš išvardintų viešojo saugumo problemų jiems
yra aktualios. Pačios aktualiausios problemos – eismo saugumas dėl pavojingo vairavimo,
vairavimas išgėrus, nepilnamečių nusikalstamumas, neblaivūs asmenys, šiukšlinimas ir gyvūnų
vedžiojimas be antsnukio / palaidi gyvūnai. Kitos viešojo saugumo problemos mažiau aktualios,
tačiau reikėtų efektyviau spręsti tokias problemas kaip triukšmavimas, ūkio reikmenų vagystės,
smurtas šeimoje.

1P.23. pav. Kurios iš išvardintų priemonių reikalingos gerinant viešąjį saugumą Jūsų
gyvenamojoje vietoje? (Z–įvertis)
Šaltinis: sudaryta autorių

Respondentų buvo prašoma nurodyti, kurios iš išvardintų priemonių yra reikalingos
gerinant viešąjį saugumą rajone. Svarbiausios nurodytos priemonės – geresnis apšvietimas,
dažnesnis policijos patruliavimas, saugios kaimynystės iniciatyvos, viešųjų erdvių filmavimas.

159

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

2 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės įmonių ir organizacijų atstovų nuomonių tyrimo
ataskaita (detalūs rezultatai)
Įvadas. Tyrimo metodologija
Šioje ataskaitoje pristatomi Šiaulių rajono savivaldybės verslo įmonių ir organizacijų
vadovų ar jų atstovų apklausos rezultatai. Apklausa buvo skirta įvertinti respondentų
pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros,
laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui
ir pan.). Tyrimą atliko UAB „Eurointegracijos projektai“.
Tyrimo tikslas

Tyrimo uždaviniai

Tyrimo tikslinės
grupės ir imtis
Tyrimo metodas

Tyrimo vykdymo
laikotarpis

Šiuo tyrimu siekiama nustatyti gaires Šiaulių rajono plėtrai planuoti
ir išsiaiškinti verslo įmonių vadovų ar jų atstovų nuomonę apie
viešąsias ir administracines paslaugas, teikiamas Šiaulių rajono
savivaldybėje.
Įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės verslo įmonių organizacijų vadovų ar
jų atstovų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir
aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo,
teritorijų planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui ir pan.).
Šiaulių rajono savivaldybės verslo įmonių vadovai arba jų atstovai
(N=191).
PAPI (tiesioginio interviu naudojant popierinę anketą) metodas.
Respondentai atrinkti taikant tikslinę atranką. Atrankos kriterijus –
vadovavimas įmonei ar organizacijai.
2016 m. kovo 14–balandžio 2 d.

Mažoji bendrija
2.8%

ŽŪB
10.2%

Individuali
įmonė
17.0%

UAB
70.0%

2P.1. pav. Įmonės/organizacijos teisinis statusas (N=176)
Šaltinis: sudaryta autorių

Apklausoje dalyvavusių įmonių pasiskirstymas pagal teisinį statusą parodytas 2P.1.
paveiksle. Didžioji dalis tyrime dalyvavusių verslo įmonių buvo uždarosios akcinės bendrovės (70
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proc.). Beveik penktadalis įmonių (17,0 proc.) turėjo individualios įmonės statusą. 10,2 proc.
įmonių buvo žemės ūkio bendrovės, likusios (1,7 proc.) buvo mažosios bendrijos.

2P.2. pav. Atstovaujamos organizacijos dydis (N=177)
Šaltinis: sudaryta autorių

Didelė dalis tyrime dalyvavusių įmonių buvo mažos arba mikro įmonės. Iki 10 proc.
apklausoje dalyvavusių įmonių buvo vidutinės įmonės bei įmonės, kurių darbuotojų skaičius kinta
(pvz., ŽŪB), ir kitos įmonės.
Tyrime dalyvavusių įmonių pasiskirstymas pagal veiklos trukmę parodytas kitame
paveiksle.

2P.3. pav. Kiek metų veikia įmonė/organizacija? (N=180)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Retai
0.6%
Taip
34.8%

Ne
64.6%

2P.4. pav. Ar parduodate savo prekes/paslaugas užsienio klientams? (N=181)
Šaltinis: sudaryta autorių

Kiek daugiau nei trečdalis tyrime dalyvavusių įmonių (34,8 proc.) savo prekes pardavė ir
paslaugas teikė ir užsienio klientams. Likusios įmonės (64,6 proc.) nevykdė prekių ir paslaugų
eksporto arba tai darė retai.

2P.5. pav. Įmonės pagrindiniai klientai (N=182)
Šaltinis: sudaryta autorių

Daugumos tyrime dalyvavusių įmonių pagrindiniai klientai buvo juridiniai asmenys (61,5
proc.).

2P.6. pav. Ar Jūsų įmonei teko naudotis valstybės ir savivaldybės tiesiogiai arba per tarpininkus
teikiamomis paslaugomis verslui? (N=182)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Didžiajai daliai tyrime dalyvavusių įmonių neteko naudotis valstybės ir savivaldybės
tiesiogiai arba per tarpininkus teikiamomis paslaugomis verslui („ne“ atsakė 63,2 proc.
respondentų).

2P.7. pav. Kurias viešąsias paslaugas verslui žinote? (N=180)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų buvo klausiama, kurias viešąsias paslaugas verslui jie
žino. Labiausiai žinomos paslaugos yra parama naujų darbo vietų kūrimui, mokesčių lengvatos
(nekilnojamojo turto ir žemės nuomos), konsultacijos finansų/ mokesčių klausimais, konsultacijos
teisiniais klausimais, verslo inkubatorių paslaugos, konsultacijos rengiant paraiškas ES
struktūriniams fondams bei valstybės garantijų paskoloms teikimas. Mažiau žinomos paslaugos –
dalyvavimo parodose rėmimas, konsultavimas apie įstatymus, kitus teisės aktus ir jų keitimo
iniciatyvas, dalinis palūkanų kompensavimas, konsultavimas apie valstybės ir savivaldybės
teikiamą paramą verslui, kontaktų mugės ir renginiai. Mažiausiai žinomos paslaugos –
konsultavimas apie užsienio rinkas, partnerius, rinkos tyrimus, eksporto ir importo draudimas
(pastaba: procentų suma yra didesnė nei 100, nes respondentai galėjo žymėti keletą atsakymų).
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2P.8. pav. Kurios išvardintos paslaugos Jūsų įmonei būtų reikalingiausios? (N=181)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų buvo klausiama, kurios viešosios paslaugos verslui
jiems būtų reikalingiausios. Reikalingiausios paslaugos yra parama naujų darbo vietų kūrimui,
konsultacijos finansų/ mokesčių klausimais, mokesčių lengvatos (nekilnojamojo turto ir žemės
nuomos), konsultavimas apie valstybės ir savivaldybės teikiamą paramą verslui, konsultacijos
teisiniais klausimais, konsultacijos rengiant paraiškas ES struktūriniams fondams, konsultavimas
apie įstatymus, kitus teisės aktus ir jų keitimo iniciatyvas, dalinis palūkanų kompensavimas.
Mažiau reikalingos paslaugos – valstybės garantijų paskoloms teikimas, finansinė parama verslo
pradžiai, dalyvavimo parodose rėmimas, konsultavimas apie užsienio rinkas, partnerius, verslo
inkubatorių paslaugos, kontaktų mugės ir renginiai, konsultavimas apie rinkos tyrimus, eksporto ir
importo draudimas (pastaba: procentų suma yra didesnė nei 100, nes respondentai galėjo žymėti
keletą atsakymų).
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2P.9. pav. Kaip norėtumėte sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas verslui? (N=182)
Šaltinis: sudaryta autorių

Įmonių atstovai nurodė, kad patogiausias būdas jiems sužinoti apie savivaldybės teikiamas
paslaugas verslui yra gauti pranešimus el. paštu arba naujienlaiškį (76,4 proc.). Nemažai daliai
apklausoje dalyvavusių įmonių atstovų patogus būdas sužinoti apie savivaldybės teikiamas
paslaugas verslui yra ir savivaldybės interneto svetainė (40,7 proc.). Kiti būdai sužinoti apie
savivaldybės teikiamas paslaugas verslui tyrime dalyvavusiems respondentams nėra itin patogūs.

2P.10. pav. Ar Jūsų įmonė susiduria su darbuotojų stygiumi? (N=180)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų buvo klausiama, ar jų atstovaujama įmonė susiduria su
darbuotojų stygiumi. Nemaža dalis respondentų teigia, kad jų įmonė susiduria su darbuotojų
stygiumi (41,7 proc.). Daugiau nei pusė respondentų (55,0 proc.) teigia, kad su šia problema
nesusiduria. Likusieji respondentai minėjo, kad su darbuotojų trūkumo problema susiduria kartais
– sezono metu ir pan.
Respondentų atviru klausimu buvo klausiama, kokios specializacijos darbuotojų jų įmonei
trūksta labiausiai. Dažniausiai buvo minimi kvalifikuoti (vadybininkai, inžinieriai, kvalifikuoti
statybininkai, buhalteriai, projektuotojai, konstruktoriai) bei pusiau kvalifikuoti darbuotojai
(mechanikai, stogdengiai, statybininkai, elektrikai, konditeriai, vairuotojai, traktorininkai,
pardavėjai, baldininkai, baldų surinkėjai, gamybos darbuotojai, medkirčiai). Įdomu pastebėti tai,
kad dažnai buvo minimi ir tokie vertinimai kaip, pvz., „sąžiningi“, „negeriantys“, „atsakingi“,
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„motyvuoti“. Respondentų taip pat buvo klausiama, kokių profesijų specialybės yra labai
reikalingos rajone. Buvo nurodyti panašūs atsakymai, kaip ir teiraujantis apie tai, kokios
specializacijos darbuotojų labiausiai trūksta įmonei.

2P.11. pav. Ką savivaldybė turėtų padaryti pirmiausia, kad paskatintų verslo plėtrą rajone?
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų buvo klausiama, ką savivaldybė turėtų padaryti
pirmiausia, kad paskatintų verslo plėtrą rajone. Visi išvardinti aspektai respondentams pasirodė
beveik vienodai svarbūs (vertinimai siekė nuo 3,6 iki 3 balų iš 5 galimų). Pirmiausia, verslo
atstovų manymu, savivaldybė turėtų pagerinti sporto ir kultūros infrastruktūrą, atpiginti ir
pagerinti komunalinę infrastruktūrą, pagerinti turizmo ir laisvalaikio infrastruktūrą, pagerinti
ryšių/ telekomunikacijų infrastruktūrą, atpiginti ir pagerinti energetikos infrastruktūrą bei pagerinti
susisiekimo infrastruktūrą.

2P.12. pav. Pagerinti susisiekimo infrastruktūrą (N=157)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovams buvo užduoti ir patikslinantys klausimai apie tai, ką
savivaldybė turėtų padaryti pirmiausia, kad paskatintų verslo plėtrą rajone. Verslo atstovų
manymu, susisiekimo infrastruktūros srityje svarbiausia pagerinti gatvių, privažiavimo kelių,
gatvių apšvietimo ir šaligatvių infrastruktūrą bei automobilių stovėjimo aikšteles.
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2P.13. pav. Pagerinti ryšių infrastruktūrą (N=125)
Šaltinis: sudaryta autorių

Verslo atstovų manymu, ryšių/ telekomunikacijų infrastruktūros srityje svarbu ir toliau
gerinti interneto infrastruktūrą.

2P.14. pav. Atpiginti ir pagerinti energetikos infrastruktūrą (N=101)
Šaltinis: sudaryta autorių

Verslo įmonių atstovų manymu, energetikos infrastruktūros srityje pirmiausia reikėtų
pagerinti elektros perdavimo linijų būklę ir tvarkyti elektros pastotes bei dujotiekio skirstomuosius
tinklus.

2P.15. pav. Atpiginti ir pagerinti komunalinę infrastruktūrą (N=129)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Verslo įmonių atstovų manymu, gerinant komunalinę infrastruktūrą pirmiausia reikėtų
pagerinti buitinių nuotekų šalinimo tinklus, vandens tiekimo tinklus bei buitinių atliekų šalinimo ir
utilizavimo infrastruktūrą.

2P.16 pav. Pagerinti turizmo ir laisvalaikio infrastruktūrą (N=149)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų nuomone, turizmo ir laisvalaikio infrastruktūros srityje
pirmiausia reikėtų pagerinti dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūrą, tvarkyti laisvalaikio aikšteles,
parkus, skverus. Daugiau dėmesio reikėtų skirti maitinimo įstaigų ir vandens turizmo bei turizmo
informacijos infrastruktūros (pvz., informacinių stendų, nuorodų) plėtrai.

2P.17. pav. Pagerinti sporto ir kultūros infrastruktūrą (N=136)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių įmonių atstovų manymu, sporto ir kultūros infrastruktūros srityje
svarbiausia pagerinti stadionų, sporto aikštynų, sporto aikštelių, baseinų, sporto salių, koncertų ir
kultūros įstaigų infrastruktūrą.
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2P.18. pav. Kokie veiksniai labiausiai apsunkina Jūsų organizacijos veiklą? (N=107)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių respondentų buvo klausiama, kokie veiksniai labiausiai apsunkina jų
organizacijos veiklą. Tyrime dalyvavę verslo įmonių atstovai dažniausiai nurodė, kad jų veiklą
labiausiai apsunkina finansavimo ir lėšų, reikalingų veiklos vykdymui bei plėtojimui, trūkumas
(62,7 proc.), nepritraukiamos privačios lėšos (41,2 proc.), veiklą reglamentuojančios teisinės bazės
painumas (41,2 proc.), vietos valdžios (savivaldybės) institucijų partnerystės stoka (37,4 proc.).
Kitos dažnai įvardintos problemos – savanorių pritraukimo ir išlaikymo problemos, savanorių
trūkumas (29,9 proc.), per didelė mokesčių našta (29 proc.), silpni organizacijos viešieji ryšiai
(25,3 proc.) bei kvalifikuotų specialistų trūkumas (21,5 proc.).
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3 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių ir
bendruomeninių organizacijų atstovų nuomonių tyrimo ataskaita (detalūs rezultatai)
Įvadas. Tyrimo metodologija
Šioje ataskaitoje pristatomi Šiaulių rajono savivaldybės verslo įmonių ir nevyriausybinių
organizacijų (NVO) bei visuomeninių, bendruomeninių organizacijų vadovų ar jų atstovų
apklausos rezultatai. Apklausa buvo skirta įvertinti respondentų pasitenkinimą viešosiomis
paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių,
švietimo, teritorijų planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui ir pan.). Tyrimą atliko UAB
„Eurointegracijos projektai“.
Tyrimo tikslas
Šiuo tyrimu siekiama nustatyti gaires Šiaulių rajono plėtrai planuoti
ir išsiaiškinti rajono NVO ir bendruomeninių organizacijų vadovų
arba jų atstovų nuomonę apie viešąsias ir administracines paslaugas,
teikiamas Šiaulių rajono savivaldybėje.
Tyrimo uždaviniai Įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės NVO bei visuomeninių,
bendruomeninių organizacijų vadovų ar jų atstovų pasitenkinimą
viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo,
kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų planavimo
paslaugomis, paslaugomis verslui ir pan.).
Šiaulių rajono savivaldybės NVO bei visuomeninių, bendruomeninių
Tyrimo tikslinės
organizacijų vadovai ar jų atstovai (N=98).
grupės ir imtis
PAPI (tiesioginio interviu naudojant popierinę anketą) metodas.
Tyrimo metodas
Respondentai atrinkti taikant tikslinę atranką. Atrankos kriterijus –
vadovavimas NVO, bendruomeninei ar visuomeninei organizacijai.
2016 m. kovo 14–balandžio 2 d.
Tyrimo vykdymo
laikotarpis
Tyrime dalyvavusių NVO, visuomeninių ir bendruomeninių organizacijų pasiskirstymas
pagal teisinę formą bei organizacijos pobūdį parodytas 3P.1. ir 3P.2. paveiksluose. Iš visų tyrime
dalyvavusių organizacijų 98 organizacijos buvo nevyriausybinės.
Taip (N=9)
4.7%

Ne
(N=182)
95.3%

3P.1. pav. Jūsų organizacijos teisinis statusas
(N=98)
Šaltinis: sudaryta autorių
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3P.3 paveiksle parodytas organizacijų pasiskirstymas pagal pagrindinės veiklos sritis.

3P.3. pav. Jūsų organizacijos pagrindinė veiklos sritis yra (N=102)
Šaltinis: sudaryta autorių

Dauguma šių organizacijų vystė bendruomenių arba sporto ir sveikatinimo veiklas
(atitinkamai 32,3 proc. ir 28,4 proc.). Atsakymą „kita“ pasirinkusieji dažniausiai nurodė, kad
organizacija veikia keliose srityse.

3P.4. pav. Kokias NVO, visuomeninių ar bendruomeninių organizacijų veiklas savivaldybė
turėtų labiau remti? (N=107)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti, kokias NVO,
visuomeninių ar bendruomeninių organizacijų veiklas savivaldybė turėtų labiau remti. Dažniausiai
nurodyta, kad savivaldybė turėtų remti projektus ir veiklas, skirtas sudaryti palankias sąlygas
jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse (61,7 proc.), projektus ir
veiklas, skirtas skatinti verslumą ir užimtumą (58,9 proc.), projektus ir veiklas, skirtas mažinti
skurdo riziką didinant užimtumo galimybes (52,3 proc.), projektus ir veiklas, skirtas skatinti
ekonomines, socialines ir kultūrines veiklas (42,1 proc.). Gana didelė dalis tyrime dalyvavusių
organizacijų atstovų nurodė, kad savivaldybė turėtų remti projektus ir veiklas, skirtas skatinti
aplinkos tausojimą ir energijos taupymą (38,3 proc.), projektus ir veiklas, skirtas vykdyti švietimą,
mokymus, patirties sklaidą ir konsultavimą (38,3 proc. bei projektus ir veiklas, skirtas remti darbo
vietų išlaikymą ir naujų darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, kūrimą (34,6
proc.) bei projektus ir veiklas, skirtas panaudoti rekreaciniu požiūriu vertingas teritorijas, kultūros
paveldo objektus (32,7 proc.). Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, kiek mažiau
svarbu remti projektus ir veiklas, skirtas skatinti vietinės maisto produktų rinkos vystymąsi
stiprinant ryšius tarp vartotojų ir gamintojų bei diegiant inovacijas (15,9 proc.) bei kitas veiklas
(4,7 proc.), pavyzdžiui, keliskart buvo nurodyta „remti sporto bazių statybą“ .

3P.5. pav. Kaip norėtumėte sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas? (N=107)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti, kaip jie norėtų sužinoti
apie savivaldybės teikiamas paslaugas. Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad
patogiausias būdas jiems sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas yra gauti pranešimus
elektroniniu paštu arba naujienlaiškį (75,7 proc.). Nemažai daliai apklausoje dalyvavusių
respondentų patogus būdas sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas yra ir savivaldybės
interneto svetainė (48,6 proc.). Kiti būdai sužinoti apie savivaldybės teikiamas paslaugas tyrime
dalyvavusiems respondentams nėra itin patogūs.
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3P.6. pav. Ar Jums teko ką nors girdėti apie „socialinį verslą“? (N=107)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma atsakyti, ar jiems teko ką nors
girdėti apie „socialinį verslą“. Daugiau nei pusė respondentų (57 proc.) teigia, kad nėra girdėję
apie socialinį verslą.

3P.7 pav. Ar jūsų organizacija vykdo neprojektinę veiklą, iš kurios gauna atlygį? (N=107)
Šaltinis: sudaryta autorių

Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti, ar jų organizacija vykdo
neprojektinę veiklą, iš kurios gauna atlygį. Tik maža dalis tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų
nurodė, kad tokią veiklą vykdė (10,3 proc.).

3P.8 pav. Jei Jūsų organizacija vykdė veiklą, iš kurios gavo pajamas, pažymėkite atsakymą,
kuris geriausiai apibūdina tokią veiklą per paskutinius biudžetinius metus (N=11)
Šaltinis: sudaryta autorių
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Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų, kurie nurodė, kad jų organizacija vykdo
neprojektinę veiklą, iš kurios gauna atlygį, buvo prašoma atsakyti, ar ši veikla buvo pastovi ir
užtikrino pastovias pajamas, ar tik epizodinė ir pajamos iš šios veiklos buvo nepastovios. Pusė
tokių organizacijų teigė, kad ši veikla buvo pastovi ir užtikrino pastovias pajamas, o trečdalis buvo
optimistiški ir teigė, kad ši veikla dar nėra pastovi, bet tikėjosi, kad ateityje ji turėtų užtikrinti
pastovias pajamas. Mažai daliai organizacijų ši veikla buvo epizodinė ir pajamos iš šios veiklos
buvo nepastovios.
Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų buvo prašoma nurodyti priežastis, dėl kurių jos
nevykdo ūkinės–ekonominės veiklos. Pagrindinės nurodytos priežastys buvo šios: organizacijos
neturi tam tikrų gebėjimų arba reikalingos infrastruktūros (49,0 proc.), organizacijos neturi
galimybių investicijoms norimai veiklai pradėti (47,9 proc.), nėra tinkamos bazės socialiniam
verslui vykdyti (47,9 proc.). Kitos svarbios priežastys yra šios: organizacijoms trūksta atitinkamų
žinių ir gebėjimų (30,2 proc.), trūksta valdžios institucijų/valstybės ir savivaldybių administracijų
deramo supratimo dėl paslaugų pirkimo iš organizacijų (28,1 proc.), organizacijos vykdomi
projektai sueikvoja visą dirbančių žmonių laiką ir dėl to tam neturi laiko investicijų (24,0 proc.),
sunku konkuruoti su paslaugų teikėjais – biudžetinėmis įstaigomis (24,0 proc.).
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3P.9. pav. Įvardinkite priežastis, dėl kurių, Jūsų nuomone, organizacijos rajone nevykdo
ūkinės–ekonominės veiklos (N=96)
Šaltinis: sudaryta autorių

Penktadalis organizacijų atstovų nurodė, kad nežino, jog organizacijos gali vykdyti ūkinę–
ekonominę veiklą (20,8 proc.), 16,7 proc. teigė, kad organizacijoms skirtos investicijos yra labai
stipriai apribojamos fondų, todėl nėra galimybės jų paskirti norimai veiklai vykdyti.
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Kitos, nurodytos kaip ne tokios svarbios priežastys, buvo šios: neturi idėjų tokiai veiklai
inicijuoti (nurodė 15,6 proc.), savivaldybės nėra linkusios pirkti paslaugų iš NVO ar visuomeninių
organizacijų, ir jas šiuo metu perka iš senų tiekėjų (verslo sektoriaus) (nurodė 12,5 proc.), tokiai
veiklai nepritaria organizacijų dalininkai, valdyba ir pan. (nurodė 4,2 proc.), norimą vykdyti veiklą
šiuo metu vykdo valstybinis sektorius (nurodė 3,1 proc.), norima veikla paslaugų sektoriuje yra
visiškai nauja, o paslaugos pirkėjas gali būti tik valstybinis sektorius, tačiau ji yra
nekompensuojama ir nepatenka į jokias programas (nurodė 2,1 proc.). Variantą „Kita“ pasirinkę
respondentai nurodė, kad jų organizacija yra nepelno organizacija.
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4 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams priemonių planas
Nr.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

Pasiekimo
Atsakinga institucija
laikas
I PRIORITETAS. KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA
1.1. tikslas. Modernaus verslo ir pažangaus žemės ūkio plėtros skatinimas
1.1.1. uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius), Šiaulių
Dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse parodose,
rajono turizmo ir verslo informacijos centras (toliau –
mugėse, siekiant pristatyti Šiaulių rajono verslą,
Parodų ir mugių, kuriose dalyvauta, skaičius
Šiaulių rajono TVIC), Šiaulių rajono verslininkų
2017–2023
verslo plėtros ir investavimo į Šiaulių rajoną
ir dalyvių jose skaičius
asociacija, kitos asocijuotos verslo struktūros, Šiaulių
galimybes
rajono savivaldybės (toliau – ŠRS) verslo įmonės ir
verslininkai
Išleistų leidinių, straipsnių, lankstinukų
skaičius
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Informuoti ir konsultuoti Šiaulių rajono
Išsiųstų elektroninių naujienlaiškių skaičius
Investicijų ir projektų valdymo skyrius), Šiaulių rajono
verslininkus, verslo įmones, asmenis, ketinančius
Pateikta informacijos Šiaulių rajono
2017–2023 TVIC, Šiaulių rajono verslininkų asociacija, kitos
pradėti verslą, potencialius investuotojus apie
savivaldybės, kitų savivaldybės įstaigų
asocijuotos verslo struktūros, Šiaulių rajono
investavimo ir verslo galimybes bei plėtrą rajone
interneto svetainėse (pagal galimybes)
savivaldybės VB
Suteiktų konsultacijų skaičius
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius), Šiaulių
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
Remti ir organizuoti verslumą skatinančius, gerąją
rajono TVIC, Šiaulių rajono jaunimo organizacijos
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
verslo patirtį viešinančius renginius, mokymus,
2017–2023 (toliau – JO), NVO, Šiaulių rajono verslininkų
juose skaičius
verslo iniciatyvas Šiaulių rajone
asociacija, kitos asocijuotos verslo struktūros, ŠRS
Įgyvendintų priemonių skaičius
verslo įmonės ir verslininkai
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Švietimo
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
ir sporto skyrius, Kultūros skyrius), Šiaulių rajono
Skatinti Šiaulių rajono jaunimo verslumą, šviesti
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
TVIC, Šiaulių rajono verslininkų asociacija, kitos
ekonominio raštingumo ir karjeros planavimo
2017–2023
juose skaičius
asocijuotos verslo struktūros, ŠRS verslo įmonės ir
klausimais
Įgyvendintų priemonių skaičius
verslininkai, JO, NVO
Priemonės pavadinimas

Organizuoti mokymus Šiaulių rajono kaimiškų
vietovių gyventojams, skatinančius verslumą ir
alternatyvias veiklas kaime

Pasiekimo indikatorius

Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
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ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius), Šiaulių
rajono TVIC, Šiaulių rajono verslininkų asociacija,
kitos asocijuotos verslo struktūros, ŠRS verslo įmonės
2017–2023 ir verslininkai, Šiaulių rajono savivaldybės vietos
veiklos grupės (toliau – Šiaulių rajono savivaldybės
VVG), Šiaulių rajono savivaldybės VB
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Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius
Suorganizuotų neformalių susitikimų
skaičius ir dalyvių juose skaičius
Įsteigta Šiaulių rajono savivaldybės verslo
taryba
Įgyvendintų priemonių skaičius
Suorganizuotų susitikimų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Suorganizuotų gerosios praktikos mainų
skaičius

1.1.1.6.

Užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės, mokslo
institucijų, švietimo, kultūros įstaigų ir verslo
įmonių, verslininkų bei investuotojų
bendradarbiavimą

1.1.1.7.

Plėtoti ryšius su užsienio įstaigomis ir
organizacijomis, pristatant galimybes investuoti
Šiaulių rajone

1.1.1.8.

Skatinti ir plėtoti viešojo bei privataus sektorių
partnerystę Šiaulių rajone

Įgyvendintų projektų skaičius

Skatinti verslo centrų ir (arba) verslo inkubatorių
kūrimąsi ir plėtojimą Šiaulių rajone

Įkurtų verslo centrų ir (arba) verslo
inkubatorių skaičius
Įsteigtų veikiančių verslo centrų ir (arba)
verslo inkubatorių filialų skaičius

1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Švietimo
ir sporto skyrius), Šiaulių rajono TVIC, JO, Šiaulių
2017–2023 rajono verslininkų asociacija, kitos asocijuotos verslo
struktūros ŠRS verslo įmonės ir verslininkai, mokslo
institucijos, ŠRS švietimo ir kultūros įstaigos
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
2017–2023 Architektūros ir paveldosaugos skyriaus), Šiaulių
rajono TVIC

ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius), Šiaulių rajono
TVIC, ŠRS verslo įmonės ir verslininkai, investuotojai
1.1.2. uždavinys. Plėtoti paramą ir formuoti verslui bei investicijoms palankią aplinką
Parengta mokesčių lengvatų verslui teikimo
Parengti ir taikyti mokesčių lengvatų verslui
tvarka
2017–2023 ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius)
teikimo tvarką Šiaulių rajone
Suteiktos lengvatos
Vykdyti ir plėtoti Šiaulių rajono smulkaus ir
Įgyvendinta programa
2017–2023 ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius)
vidutinio verslo plėtros rėmimo programą
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Parengti Šiaulių rajono savivaldybės investavimo
Parengtas planas
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto valdymo
galimybių planą
skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius)
Vystyti ir išnaudoti turimą verslo plėtrai ir
Įrengtos ir (arba) atnaujintos infrastruktūros
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto
investicijų pritraukimui palankią infrastruktūrą
2017–2023
verslui skaičius
valdymo skyrius, Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius)
Šiaulių rajone
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Aplinkos
Skatinti „žaliojo“ ir socialiai atsakingo verslo
juose skaičius
apsaugos skyrius), Šiaulių rajono TVIC, Šiaulių rajono
2017–2023
plėtrą Šiaulių rajone
Surengtų vizitų, siekiant susipažinti su
verslininkų asociacija, kitos asocijuotos verslo
gerosios praktikos pavyzdžiais, skaičius
struktūros, ŠRS verslo įmonės ir verslininkai
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ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Investicijų ir projektų valdymo skyrius), Šiaulių rajono
TVIC, Šiaulių rajono verslininkų asociacija, kitos
2017–2023
asocijuotos verslo struktūros, ŠRS verslo įmonės ir
verslininkai

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo
laikas
1.1.3. uždavinys. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę

1.1.3.1.

Konsultuoti Šiaulių rajono ūkininkus, miškų valdų
savininkus, siekiant efektyvaus ES paramos
įsisavinimo

1.1.3.2.

Vykdyti Kaimo rėmimo programą Šiaulių rajone

1.1.3.3.

Plėtoti Šiaulių rajono ūkininkų, miškų valdų
savininkų kompetencijas ir gebėjimus

1.1.3.4.

1.1.3.5.

1.1.3.6.

1.1.3.7.
1.1.3.8.

1.2.1.1.
1.2.1.2.

Pasiekimo indikatorius

Suteiktų konsultacijų skaičius
Paremtų ūkininkų skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų ekologinio
ūkininkavimo tema skaičius ir dalyvių juose
skaičius

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Žemės ūkio skyrius), Lietuvos Respublikos
žemės ūkio rūmai (toliau – LR žemės ūkio rūmai),
2017–2023
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r.
biuras (toliau – LŽŪKT Šiaulių r. biuras),
2017–2023 ŠRSA (Žemės ūkio skyrius)
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius, seniūnijos), LR žemės ūkio
rūmai, LŽŪKT Šiaulių r. biuras, Šiaulių krašto
2017–2023
ūkininkų sąjunga (toliau – ŠKŪS), Šiaulių rajono
TVIC, VšĮ „Ekoagrus“

Rekonstruoti ir (arba) atnaujinti valstybei
Rekonstruotų ir (arba) atnaujintų sausinimo
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius, Investicijų ir projektų
nuosavybės teise priklausančius melioracijos
2017–2023
sistemų plotas, griovių ilgis
valdymo skyrius)
statinius Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje
Rekonstruoti ir (arba) atnaujinti valstybei
Rekonstruotų ir (arba) atnaujintų
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius, Investicijų ir projektų
nuosavybės teise priklausančius hidrotechninius
2017–2023
hidrotechninių statinių skaičius
valdymo skyrius)
statinius Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje
Skatinti ir pagal galimybes remti žemių
Įregistruotų melioracijos sistemų naudotojų
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius), ŠKŪS, Šiaulių rajono
savininkams nuosavybės teise priklausančių
asociacijų skaičius
žemių savininkai, Šiaulių rajono melioracijos
melioracijos statinių rekonstravimą ir (arba)
Paremtų, paskatintų žemių savininkų
2017–2023
naudotojų asociacijos, Šiaulių rajono bendruomenės,
atnaujinimą Šiaulių rajono savivaldybės
skaičius
Šiaulių rajono ūkininkai
teritorijoje
Sudarytų jungtinės veiklos sutarčių skaičius
Skatinti netradicinių, ekologinių ir specializuotų
Paremtų ūkių skaičius
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius), ŠKŪS, Šiaulių rajono
2017–2023
ūkio šakų plėtojimą Šiaulių rajone
Suteiktų konsultacijų skaičius
bendruomenės, Šiaulių rajono ūkininkai
Skatinti žemės savininkus Šiaulių rajono
ŠRSA (Žemės ūkio skyrius), ŠKŪS, Šiaulių rajono
nenaudojamoje ir žemės ūkiui netinkamoje žemėje Įveistų miškų skaičius
2017–2023
žemių savininkai
įveisti mišką
1.2. tikslas. Turizmo vystymas ir kultūros paveldo įveiklinimo skatinimas
1.2.1. uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Atnaujinti ir įgyvendinti Šiaulių rajono turizmo
Atnaujinta ir įgyvendinta strategija
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius), Šiaulių rajono
strategiją
TVIC
Ženklinti Šiaulių rajono savivaldybės turistinius
Pastatytų informacinių stendų, kelio ženklų
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
2017–2023
objektus, įrengti ir (arba) atnaujinti susijusią
skaičius
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto valdymo
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Nr.

Priemonės pavadinimas
turizmo infrastruktūrą

1.2.1.3.
1.2.1.4.

Įgyvendinti Šiaulių rajono turizmo rinkodaros
priemones
Dalyvauti turizmo parodose Lietuvoje bei užsienio
šalyse, siekiant pristatyti Šiaulių rajoną

1.2.1.5.

Plėtoti pažintinį turizmą Šiaulių rajone

1.2.1.6.

Skatinti kurti ir (arba) tvarkyti rekreacines
teritorijas Šiaulių rajone

1.2.1.7.

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

1.2.2.4.

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Įrengtų nuorodų, informacijos terminalų,
kitų susijusių turizmo infrastruktūros objektų
skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
Parodų, kuriose dalyvauta, skaičius ir
dalyvių juose skaičius
Sutvarkytų ir pritaikytų turizmui teritorijų,
objektų skaičius
Atnaujintų ir (arba) naujai sudarytų turistinių
maršrutų skaičius

2016

Atsakinga institucija
skyrius), Šiaulių rajono TVIC, Šiaulių rajono
savivaldybės EKTAC

ŠRSA (Architektūros ir
Šiaulių rajono TVIC
ŠRSA (Architektūros ir
2017–2023
Šiaulių rajono TVIC
2017–2023

paveldosaugos skyrius),
paveldosaugos skyrius),

ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius),
2017–2023 Šiaulių rajono TVIC, Kurtuvėnų regioninis parkas,
Ventos regioninis parkas, ŠRS kultūros įstaigos

ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius),
2017–2023 Šiaulių rajono TVIC, Šiaulių rajono savivaldybės
VVG, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Skatinti kurti ir plėtoti aktyvaus turizmo paslaugas
Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius), Šiaulių rajono
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
Šiaulių rajone mažinant sezoniškumą
TVIC, Šiaulių rajono savivaldybės VVG, privatūs
juridiniai ir fiziniai asmenys
1.2.2. uždavinys. Saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms
Pastatytų informacinių stendų, kelio ženklų
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Ženklinti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros ir
skaičius
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto valdymo
gamtos paveldo objektus
Įrengtų nuorodų, informacijos terminalų
skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius)
skaičius
Sutvarkyti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto
paveldo objektus ir pritaikyti juos ekonominėms,
Sutvarkytų ir pritaikytų kultūros paveldo
valdymo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
2017–2023
kultūrinėms, socialinėms ir edukacinėms
objektų skaičius
skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC,
reikmėms
Kurtuvėnų regioninis parkas, Ventos regioninis parkas
Sutvarkyti Šiaulių rajono savivaldybės gamtos
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto
paveldo objektus ir pritaikyti juos turizmo,
Sutvarkytų ir pritaikytų gamtos paveldo
valdymo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
2017–2023
kultūrinėms, socialinėms ir edukacinėms
objektų skaičius
skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC,
reikmėms
Kurtuvėnų regioninis parkas, Ventos regioninis parkas
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Turto
Sutvarkyti ir skatinti tvarkyti Šiaulių rajono
valdymo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
Sutvarkytų ir pritaikytų dvarų, jų teritorijų
savivaldybės dvarus bei dvarų parkų teritorijas,
2017–2023 skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC,
skaičius
juos pritaikant viešiesiems poreikiams
Kurtuvėnų regioninis parkas, Ventos regioninis parkas
Sukurtų ir (arba) sutvarkytų rekreacinių
teritorijų skaičius
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Nr.

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.1.5.

1.3.1.6.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

2016

Pasiekimo
Atsakinga institucija
laikas
1.3. tikslas. Teritorinės sanglaudos didinimas
1.3.1. uždavinys. Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves
ŠRSA (Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto
Kompleksiškai atnaujinti Kuršėnų miesto viešąją
Įgyvendinti 5 Kuršėnų miesto kompleksinės
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos
infrastruktūrą ir pritaikyti ją bendruomeniniams,
2017–2023
plėtros projektai
skyrius, Kuršėnų miesto seniūnija)
rekreaciniams ir verslo poreikiams
Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Kompleksiškai atnaujinti Šiaulių rajono
savivaldybės miestelių (išskyrus savivaldybių
Įgyvendinti 3 Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto
centrus), turinčių nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų,
miestelių (nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų)
2017–2023 valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos
viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti ją
kompleksinės plėtros projektai
skyrius, seniūnijos)
bendruomeniniams, rekreaciniams bei verslo
poreikiams
Gerinti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
aplinką (gyvenamąją aplinką) Šiaulių rajono
Sutvarkytų gyvenamųjų kvartalų skaičius
2017–2023 paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
savivaldybės miesto ir miestelių gyvenamosiose
projektų valdymo skyrius)
teritorijose
Atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
miestų ir miestelių viešąsias erdves, jas pritaikant
Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius
2017–2023 paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
bendruomenių poreikiams, rekreacijai
projektų valdymo skyrius)
Atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
miestų ir miestelių viešosios paskirties
Sutvarkytos viešosios paskirties
2017–2023 paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
infrastruktūrą, ją pritaikant bendruomeniniams,
infrastruktūros skaičius
projektų valdymo skyrius)
visuomeniniams, verslo poreikiams
Siekti, kad Ginkūnams būtų suteiktas miestelio
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Suteiktas miestelio statusas
2017–2023
statusas
Ginkūnų seniūnija)
1.3.2. uždavinys. Kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves
Kompleksiškai vystyti ir plėtoti Šiaulių rajono
Įgyvendinti 8 Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Turto
savivaldybės kaimo gyvenamąsias teritorijas (iki 1 kaimo gyvenamųjų teritorijų kompleksinės
2017–2023 valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos
tūkst. gyventojų)
plėtros projektai
skyrius, seniūnijos)
Gerinti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
aplinką (gyvenamąją aplinką) Šiaulių rajono
Sutvarkytų gyvenamųjų kvartalų skaičius
2017–2023 paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
savivaldybės kaimo gyvenamosiose teritorijose
projektų valdymo skyrius)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
Atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
kaimiškųjų vietovių viešąsias erdves, jas pritaikant Sutvarkytų viešųjų erdvių skaičius
2017–2023
projektų valdymo skyrius)
bendruomenių poreikiams, rekreacijai
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Nr.

Priemonės pavadinimas

1.3.2.4.

Atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
kaimiškųjų vietovių viešosios paskirties
infrastruktūrą, ją pritaikant bendruomeniniams,
visuomeniniams, verslo poreikiams

1.3.2.5.

Įgyvendinti Šiaulių rajono vietos veiklos grupių
strategijas

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.
2.1.1.6.

2.1.1.7.

Pasiekimo indikatorius
Sutvarkytos viešosios paskirties
infrastruktūros skaičius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
2017–2023 paveldosaugos skyrius, seniūnijos, Investicijų ir
projektų valdymo skyrius)

ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
2017–2023 seniūnijos), Šiaulių rajono savivaldybės VVG, Šiaulių
rajono bendruomenės
II PRIORITETAS. SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR SVEIKA VISUOMENĖ
2.1. tikslas. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas
2.1.1. uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas
Atnaujinti (renovuoti, rekonstruoti, remontuoti,
modernizuoti) Šiaulių rajono bendrojo ugdymo
Atnaujintų (renovuotų, rekonstruotų,
mokyklų pastatus, patalpas, inžinierinius tinklus ir
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
remontuotų, modernizuotų) bendrojo
2017–2023
įrenginius, neatitinkančius keliamų higienos,
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)
ugdymo mokyklų pastatų skaičius
energetinio efektyvumo, technologinių ir žmogaus
saugos reikalavimų
Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose
Atnaujinti ir modernizuoti Šiaulių rajono
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
atnaujinta ir (arba) modernizuota
2017–2023
savivaldybės neformaliojo švietimo infrastruktūrą
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)
infrastruktūra, skaičius
Atnaujinti ir modernizuoti Šiaulių rajono
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio
įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba)
2017–2023
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)
ugdymo įstaigų infrastruktūrą
modernizuota infrastruktūra, skaičius
Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos ir (arba)
Atnaujinti ir plėsti informacinių technologijų
išplėstos informacinių technologijų
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Investicijų ir
materialiąją aplinką Šiaulių rajono savivaldybės
materialiosios aplinkos, skaičius
2017–2023
projektų valdymo skyrius), ŠRS švietimo įstaigos
švietimo įstaigose
Švietimo įstaigų, kuriose atnaujintos
interneto svetainės, skaičius
Plėsti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų Įdiegtų naujų elektroninių paslaugų skaičius
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius), ŠRS švietimo
2017–2023
elektronines paslaugas
Patobulintų elektroninių paslaugų skaičius
įstaigos
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Turto valdymo
Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
atnaujintos ir (arba) išplėstos materialiosios
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS
bendrojo ugdymo mokyklų materialiąsias aplinkas
aplinkos, skaičius
švietimo įstaigos
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Turto valdymo
Atnaujinti ir plėsti materialiąsias aplinkas Šiaulių
Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose
skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS
rajono savivaldybės neformaliojo švietimo
atnaujintos ir (arba) išplėstos materialiosios
2017–2023
švietimo įstaigos
įstaigose
aplinkos, skaičius
Įgyvendintos strategijos
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Nr.
2.1.1.8.

2.1.2.1.
2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.2.5.

2.1.2.6.
2.1.2.7.

2.1.2.8.

2.1.2.9.
2.1.2.10.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

Įsigytų transporto priemonių skaičius
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Ūkio ir
Reguliarių vietinio susisiekimo maršrutų,
2017–2023 transporto skyrius, Švietimo ir sporto skyrius), ŠRS
pritaikytų mokinių poreikiams, skaičius
švietimo įstaigos
2.1.2. uždavinys. Tobulinti ugdymo ir švietimo paslaugas, jų kokybę ir prieinamumą
Koordinuoti Šiaulių rajono bendrojo ugdymo
Įvertintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius 2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
mokyklų išorės vertinimą
Administruoti ir vykdyti Šiaulių rajono
Įvertintų neformaliojo vaikų švietimo įstaigų
neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos išorės
2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
skaičius
vertinimą
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
Tobulinti Šiaulių rajono mokytojų, pagalbos
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius), Šiaulių rajono
juose skaičius
mokiniui specialistų, mokyklų vadovų
2017–2023 savivaldybės švietimo centras (toliau – ŠRSŠC), ŠRS
Atestuotų mokytojų, pagalbos mokiniui
kompetencijas ir kvalifikaciją
švietimo įstaigos
specialistų ir mokyklos vadovų skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
Sukurti ir vykdyti rezultatyviai dirbančių
Sukurta sistema
mokytojų skatinimo sistemą Šiaulių rajone
Numatytų ir įgyvendintų priemonių skaičius 2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
ir sąrašas
Išspausdintų straipsnių spaudoje, išleistų
Informuoti visuomenę apie ugdymo(-si) galimybes leidinių, publikuotų pranešimų internete ir
2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
Šiaulių rajone
žiniasklaidoje skaičius (ne mažiau kaip 2 k.
per metus)
Plėtoti švietimo, socialinės, psichologinės
Įsteigtų socialinio pedagogo ir psichologo
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius), Šiaulių r.
pagalbos teikimą Šiaulių rajono ikimokyklinio,
etatų skaičius
2017–2023 pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Šiaulių r.
priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams
Suteiktų psichologo konsultacijų skaičius
PPT)
Koordinuoti gabių vaikų skatinimo programos
Vykdoma programa
2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
įgyvendinimą Šiaulių rajone
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Vaiko teisių
Koordinuoti vaikų ir jaunimo socializacijos
apsaugos skyrius, Kultūros skyrius, Socialinės paramos
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
priemonių įgyvendinimą Šiaulių rajone
skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius), ŠRS švietimo
įstaigos, ŠRS kultūros įstaigos
Įgyvendintų priemonių skaičius
Didinti vaikų neformaliojo ugdymo prieinamumą
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius), ŠRS švietimo
Įsteigtas neformaliojo švietimo
2017–2023
Šiaulių rajone
įstaigos, ŠRS kultūros įstaigos
koordinatoriaus etatas
Rengti ir įgyvendinti Šiaulių rajono savivaldybės
Įgyvendintų projektų skaičius
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Kultūros skyrius,
2017–2023
administracijos, švietimo įstaigų nacionalinio ir
Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS švietimo
Tobulinti mokinių pavėžėjimo paslaugas Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje
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Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

2.1.2.12.

2.1.2.13.

2.1.3.1.

2.1.3.2.
2.1.3.3.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

Steigti mokyklas-daugiafunkcius centrus ir
universalius daugiafunkcius centrus Šiaulių rajone
Steigti ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio
ugdymo grupes Šiaulių rajono bendrojo ugdymo
mokyklose ir mokyklose-daugiafunkciuose
centruose
Skatinti privačių ikimokyklinio ir (arba)
priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei bendrojo
ugdymo mokyklų steigimą(si) Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje

Didinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo
paslaugų įvairovę Šiaulių rajone

Atsakinga institucija
įstaigos, NVO, Šiaulių rajono savivaldybės VVG

tarptautinio bendradarbiavimo projektus
2.1.2.11.

2016

Įsteigtų mokyklų-daugiafunkcių centrų
skaičius
Įsteigtų universalių daugiafunkcių centrų
skaičius
Įsteigtų ikimokyklinio ir (arba)
priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo
ugdymo mokyklose ir mokyklosedaugiafunkciuose centruose skaičius
Įsteigtų privačių švietimo įstaigų skaičius

ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Turto valdymo
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius,
Socialinės paramos skyrius)

2017–2023

ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Turto valdymo
skyrius), ŠRS švietimo įstaigos

2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)

2.1.3. uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą
Įgyvendintų priemonių ir (arba) projektų
skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
2017–2023
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Įkurtas Trečiojo amžiaus universitetas
2017–2023
Įgyvendintų priemonių, projektų skaičius

ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos), ŠRŠC,
ŠRS švietimo įstaigos, ŠRS kultūros įstaigos

Įkurti Trečiojo amžiaus universitetą Šiaulių rajone
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos), ŠRŠC,
ir plėtoti jo veiklą
NVO
Skleisti informaciją apie mokymosi visą gyvenimą
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos), ŠRŠC,
Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius
2017–2023
galimybes Šiaulių rajono savivaldybėje
NVO, ŠRS kultūros įstaigos
2.2. tikslas. Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas
2.2.1. uždavinys. Remti ir skatinti nevyriausybinių organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas
Įsteigtų AJC skaičius
Steigti atvirus jaunimo centrus (toliau – AJC) ir
Įsteigtų AJE skaičius
atviras jaunimo erdves (toliau – AJE), plėtoti
ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius), JO, su jaunimu
Įsteigti mobilių darbuotojų darbui su
2017–2023
mobilų darbą su jaunimu Šiaulių rajono
dirbančios organizacijos, ŠRS kultūros įstaigos
jaunimu etatai ir (arba) perkama mobilaus
savivaldybės teritorijoje
darbo su jaunimu paslauga Šiaulių rajone
ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius, Švietimo ir
Vykdyti jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo
sporto skyrius), JO, su jaunimu dirbančios
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
bei neformalias jaunimo veiklas Šiaulių rajone
organizacijos, asociacija Atviras Šiaulių rajono
jaunimo centras, ŠRS kultūros įstaigos, ŠRŠC, NVO
Remti ir skatinti Šiaulių rajono jaunimo
ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius, Ekonomikos ir
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų,
verslo plėtros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
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Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

kitų nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių
iniciatyvas

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės gydytojas,
Jaunimo reikalų taryba, Nevyriausybinių organizacijų
taryba), JO, NVO, asociacija Atviras Šiaulių rajono
jaunimo centras
ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius, Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės gydytojas,
2017–2023
Jaunimo reikalų taryba, Nevyriausybinių organizacijų
taryba), JO, NVO, asociacija Atviras Šiaulių rajono
jaunimo centras, su jaunimu dirbančios organizacijos
ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius, Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
Socialinės paramos skyrius, Savivaldybės gydytojas,
2017–2023 Jaunimo reikalų taryba, Nevyriausybinių organizacijų
taryba), JO, su jaunimu dirbančios organizacijos, NVO,
asociacija Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras, ŠRS
kultūros įstaigos

2.2.1.4.

Skatinti ir remti jaunimo organizacijų, su jaunimu
dirbančių organizacijų, kitų nevyriausybinių
organizacijų tinklo plėtrą, neformalių jaunimo
grupių atsiradimą Šiaulių rajone

Naujai įsteigtų JO, su jaunimu dirbančių
organizacijų, kitų NVO, neformalių jaunimo
grupių skaičius
Paremtų JO, su jaunimu dirbančių
organizacijų, kitų NVO, neformalių jaunimo
grupių skaičius

2.2.1.5.

Skatinti Šiaulių rajono jaunimo organizacijų, su
jaunimu dirbančių organizacijų, kitų
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą
tarpusavyje ir (arba) su užsienio šalimis

Įgyvendintų projektų skaičius
Koofinansuotų projektų skaičius

2.2.1.6.

Didinti Šiaulių rajono jaunimo darbuotojų ir su
jaunimu dirbančių asmenų skaičių, gerinti jų
kompetencijas ir gebėjimus

Jaunimo darbuotojų ir su jaunimu dirbančių
asmenų skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius

ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius), JO, su jaunimu
2017–2023 dirbančios organizacijos, NVO, asociacija Atviras
Šiaulių rajono jaunimo centras

2.2.1.7.

Skatinti ir remti jaunimo savanorystę Šiaulių
rajone

Savanorių skaičius

2017–2023

ŠRSA (jaunimo reikalų koordinatorius), JO, su jaunimu
dirbančios organizacijos, NVO, ŠRS kultūros įstaigos

2.2.2. uždavinys. Plėtoti ir vystyti kultūros įstaigų infrastruktūrą
2.2.2.1.

Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros įstaigų infrastruktūrą

Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba)
išplėsta infrastruktūra, skaičius

ŠRSA (Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius,
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius), ŠRS kultūros įstaigos

2.2.2.2.

Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
kultūros įstaigų informacinių technologijų ir
materialinę aplinką

Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba)
išplėsta informacinių technologijų aplinka,
skaičius
Kultūros įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba)
išplėsta materialinė aplinka, skaičius

ŠRSA (Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius,
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius), ŠRS kultūros įstaigos

2.2.2.3.

Formuoti kultūrines erdves Šiaulių rajone, jas
pritaikant įvairių renginių organizavimui, meno
ekspozicijoms, kultūros poreikiams

Suformuotų kultūrinių erdvių skaičius

ŠRSA (Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius,
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius), ŠRS kultūros įstaigos
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Nr.

Priemonės pavadinimas

2.2.2.4.

Plėtoti kultūros įstaigų infrastruktūros įveiklinimą
Šiaulių rajone

2.2.3.1.

Įsteigti muziejų Šiaulių rajone

2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.

Užtikrinti kultūros ir meno premijų programos
įgyvendinimą Šiaulių rajone
Organizuoti ir vykdyti Šiaulių rajono
kraštotyrinius tyrimus, ekspedicijas
Vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės leidybinės
veiklos programą
Vykdyti tarptautinius, regioninius, respublikinius,
rajoninius kultūros projektus, skirtus Šiaulių
rajono bendruomenei
Parengti ir vykdyti Šiaulių rajono savivaldybės
etninės kultūros plėtros programą

2.2.3.7.

Parengti ir vykdyti valstybės šimtmečio minėjimo
Šiaulių rajone programą

2.2.3.8.

Didinti informacijos sklaidą apie Šiaulių rajone
vykstančius renginius

2.2.3.9.

Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros,
švietimo ir kitų įstaigų bendradarbiavimą
tarpusavyje ir su kitomis šalies bei užsienio
kultūros ir švietimo įstaigomis

2.2.3.10.

Plėtoti Šiaulių rajono kultūrinę veiklą, įtraukiant
socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Kultūros skyrius, Investicijų ir projektų
2017–2023 valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius), ŠRS kultūros įstaigos
2.2.3. uždavinys. Plėtoti rajono kultūrinę veiklą
ŠRSA (Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius,
Įsteigtas muziejus
2017–2023 Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų ir
projektų valdymo skyrius)
Teikiamų kultūros ir meno sričių premijų
2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius), ŠRS kultūros įstaigos
skaičius
Atliktų tyrimų, surengtų ekspedicijų skaičius
ŠRSA (Kultūros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius),
2017–2023
ir dalyvių juose skaičius
ŠRS kultūros įstaigos
Įveiklintos kultūros įstaigų infrastruktūros
skaičius

Išleistų leidinių skaičius

2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius)

Suorganizuotų renginių (švenčių, plenerų ir
pan.) skaičius ir dalyvių juose skaičius

2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius), ŠRS kultūros įstaigos

Parengta, patvirtinta ir vykdoma programa
Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023

Parengta, patvirtinta ir vykdoma programa
Įgyvendintų informacijos sklaidos priemonių
skaičius
Suorganizuotų susitikimų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Įgyvendintų edukacinių programų skaičius
Suorganizuotų renginių skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Įgyvendintų projektų skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Suteiktų pavėžėjimo į kultūros renginius
paslaugų skaičius
Įsigytų transporto priemonių skaičius
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ŠRSA (Kultūros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius),
ŠRS kultūros įstaigos
ŠRSA (Kultūros skyrius, Investicijų ir projektų
2017–2023 valdymo skyrius, Švietimo skyrius, seniūnijos), ŠRS
kultūros įstaigos, ŠRS kultūros įstaigos
ŠRSA (Kultūros skyrius, seniūnijos), ŠRS kultūros
2017–2023
įstaigos, Šiaulių rajono savivaldybės VVG, JO, NVO

2017–2023

ŠRSA (Kultūros skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
Architektūros ir paveldosaugos skyrius), ŠRS įstaigos

ŠRSA (Kultūros skyrius, Socialinės paramos skyrius,
seniūnijos), ŠRS kultūros įstaigos, ŠRS socialinių
2017–2023
paslaugų įstaigos, NVO, JO, Šiaulių rajono
savivaldybės VVG

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.
2.2.3.11.

2.2.3.12.

2.2.3.13.

2.3.1.1.

2.3.1.2.

2.3.1.3.

2.3.1.4.

2.3.1.5.

Priemonės pavadinimas
Užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
įstaigų vadovų bei kultūros ir meno darbuotojų
atestacijos programos vykdymą
Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
valdymo sistemą, užtikrinančią kultūros
specialistų kompetencijų tobulinimą

Pasiekimo indikatorius
Atestuotų kultūros įstaigų vadovų bei
kultūros ir meno darbuotojų skaičius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius), ŠRS kultūros įstaigos

Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių 2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius), ŠRS kultūros įstaigos
juose skaičius
Suteiktų kultūros paslaugų skaičius
Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir didinti jų
Kultūros paslaugomis besinaudojančių
2017–2023 ŠRSA (Kultūros skyrius), ŠRS kultūros įstaigos
prieinamumą Šiaulių rajone
gyventojų skaičius
2.3. tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
2.3.1. uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją
Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
Socialinių paslaugų įstaigų, kuriose
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir
socialines paslaugas teikiančių įstaigų
atnaujinta ir (arba) išplėsta infrastruktūra,
2017–2023 projektų valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius),
infrastruktūrą
skaičius
ŠRS socialinių paslaugų įstaigos, NVO
Socialinių paslaugų įstaigų, kuriose
atnaujinta ir (arba) išplėsta informacinių
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir
technologijų bazė, skaičius
Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
projektų valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius,
Socialinių paslaugų įstaigų, kuriose
socialines paslaugas teikiančių įstaigų
2017–2023 Informacinių technologijų skyrius), ŠRS socialinių
atnaujinta ir (arba) išplėsta materialinė bazė,
informacinių technologijų ir materialinę bazę
paslaugų įstaigos, NVO
skaičius
Įsigytų techninės pagalbos priemonių
skaičius
Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų skaičius
Naujai suteiktų dienos socialinių paslaugų
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių
Skatinti vaikų dienos centrų kūrimąsi ir plėtrą
skaičius
2017–2023 apsaugos skyrius), ŠRS socialinių paslaugų įstaigos,
Šiaulių rajone
Suteiktų mobilių paslaugų kaimiškose
JO, NVO, Šiaulių rajono savivaldybės VVG
vietovėse skaičius
Paremtų šeimynų skaičius
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
Organizuoti globėjų (rūpintojų), įtėvių (globėjų)
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių
paiešką, atranką, mokymus, skatinti ir remti globą
2017–2023
juose skaičius
apsaugos skyrius), Kuršėnų vaikų globos namai
šeimoje, šeimynas Šiaulių rajone
Parengtų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
skaičius
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir
Naujai sukurtų socialinių paslaugų skaičius
Plėtoti socialines paslaugas Šiaulių rajone
2017–2023 projektų valdymo skyrius), ŠRS socialinių paslaugų
Pagerintų socialinių paslaugų skaičius
įstaigos, NVO
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Nr.

2.3.1.6.

2.3.1.7.
2.3.1.8.

Priemonės pavadinimas
Sukurti krizių įveikimo pagalbos sistemą, teikti ir
plėtoti krizių įveikimo pagalbos paslaugas krizės
ištiktoms šeimoms ir (arba) asmenims Šiaulių
rajone
Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės socialinio
būsto fondą ir gerinti jo kokybę
Pritaikyti Šiaulių rajono savivaldybės viešuosius
pastatus specialiųjų poreikių turintiems asmenims

Pasiekimo indikatorius
Sukurta sistema
Socialinių paslaugų įstaigų, kuriose
teikiamos krizių įveikimo paslaugos,
skaičius
Šeimų ir (arba) asmenų, kuriems suteiktos
paslaugos, skaičius
Įsigytų būstų skaičius
Pritaikytų būstų skaičius
Viešųjų pastatų, pritaikytų specialiųjų
poreikių turintiems asmenims, skaičius
Pritaikytų gyvenamųjų būstų skaičius
Teritorijų, kuriose pritaikyta gyvenamoji
aplinka specialiųjų poreikių turintiems
asmenims, skaičius
Suorganizuotų sporto renginių neįgaliesiems
skaičius ir dalyvių juose skaičius
Nacionalinių ir tarptautinių sporto renginių
neįgaliesiems, kuriuose dalyvauta, skaičius ir
dalyvių juose skaičius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Vaikų teisių
apsaugos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
2017–2023 skyrius, seniūnijos), ŠRS socialinių paslaugų įmonės,
Šiaulių r. PPT
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
2017–2023
valdymo skyrius), ŠRS įstaigos
2017–2023

2.3.1.9.

Pritaikyti Šiaulių rajono savivaldybės
gyvenamuosius būstus ir gyvenamąją aplinką
specialiųjų poreikių turintiems asmenims

2.3.1.10.

Remti ir skatinti socialinės reabilitacijos bei sporto
renginių Šiaulių rajono neįgaliesiems
organizavimą ir dalyvavimą tokiuose renginiuose
šalyje bei užsienyje

2.3.1.11.

Skatinti bendradarbiavimą su NVO ir kitomis
įstaigomis bei organizacijomis plėtojant socialinių
paslaugų teikimą ir skatinant savanorystę Šiaulių
rajone

Įgyvendintų priemonių skaičius
Savanorių skaičius

2017–2023

2.3.1.12.

Vykdyti ir plėtoti socialinės apsaugos prevencines
priemones ir programas Šiaulių rajone

Vykdomų priemonių ir (arba) programų
skaičius

ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių
2017–2023 apsaugos skyrius), ŠRS socialinių paslaugų įstaigos,
NVO, JO

2.3.1.13.

Plėsti Šiaulių rajono socialinių darbuotojų
kompetencijas

2.3.1.14.

Parengti grįžimo gyventi į Šiaulių rajoną iš
užsienio (reemigracijos) skatinimo priemonių
planą

Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Atestuotų socialinių darbuotojų skaičius

Parengtas priemonių planas
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ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir
2017–2023 projektų valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius,
seniūnijos)
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Socialinės paramos
2017–2023 skyrius, seniūnijos), sporto veiklas organizuojančios
įstaigos, įmonės, organizacijos
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius), NVO, ŠRS
įstaigos, organizacijos

ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Teisės ir personalo
2017–2023 administravimo skyrius, seniūnijos), ŠRS socialinių
paslaugų įstaigos
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Socialinės paramos skyrius, Švietimo ir sporto skyrius,
2017–2023 Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius).

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.2.3.

2.3.2.4.

2.3.2.5.

2.3.2.6.

2.3.3.1.

2.3.3.2.

2.3.3.3.

2.3.3.4.

2016

Pasiekimo
Atsakinga institucija
laikas
2.3.2. uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriuose
atnaujinta ir (arba) išplėsta infrastruktūra,
Kurti, plėsti ir atnaujinti Šiaulių rajono
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo
skaičius
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS
Sukurta Šiaulių rajono savivaldybės
infrastruktūrą
sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių rajono VSB
Visuomenės sveikatos biuro (toliau – Šiaulių
rajono VSB) infrastruktūra
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo
Plėtoti sveikatos priežiūros paslaugas ir didinti jų
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS
prieinamumą Šiaulių rajone
sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių rajono VSB
Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriuose
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo
sveikatos priežiūros įstaigų įrangą ir materialinę
atnaujinta ir (arba) išplėsta įranga ir
2017–2023 skyrius), ŠRS sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių
bazę
materialinė bazė, skaičius
rajono VSB
Skatinti privačių bendrosios praktikos gydytojų
Įkurtų privačių bendrosios praktikos
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas), privatūs fiziniai ir
kabinetų kūrimąsi Šiaulių rajono savivaldybės
2017–2023
gydytojų kabinetų skaičius
juridiniai asmenys
teritorijoje
Kurti, diegti, plėtoti elektronines sveikatos
Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas), ŠRS sveikatos
priežiūros paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės
elektronines paslaugas, skaičius
2017–2023
priežiūros įstaigos, Šiaulių rajono VSB
sveikatos priežiūros įstaigose
Teikiamų elektroninių paslaugų skaičius
Atvykusių dirbti sveikatos priežiūros įstaigų
Pritraukti jaunų specialistų į Šiaulių rajono
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas), ŠRS sveikatos
specialistų skaičius
2017–2023
savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas
įstaigos, VSB
Įgyvendintų priemonių skaičius
2.3.3. uždavinys. Skatinti sveikatinimą ir didinti gyventojų fizinį aktyvumą
Vykdyti su sveikatos stiprinimu, sveikatinimu,
Šiaulių rajono VSB, ŠRS sveikatos priežiūros įstaigos,
priklausomybių bei ligų prevencija susijusias
Įgyvendintų priemonių, programų skaičius
2017–2023
Šiaulių rajono savivaldybės VB
priemones ir programas Šiaulių rajone
Paremtų iniciatyvų skaičius
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, seniūnijos), Šiaulių
Skatinti ir remti Šiaulių rajono bendruomenės
Įgyvendintų projektų, renginių skaičius ir
2017–2023 rajono VSB, NVO, JO, su jaunimu dirbančios
sveikatinimo iniciatyvas
dalyvių juose skaičius
organizacijos, Šiaulių rajono savivaldybės VVG
Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, seniūnijos), Šiaulių
Skleisti informaciją Šiaulių rajono savivaldybės
Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių,
rajono VSB, NVO, JO, su jaunimu dirbančios
gyventojams sveikatinimo, sveikatos priežiūros
2017–2023
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių
organizacijos, Šiaulių rajono savivaldybės VVG,
klausimais
juose skaičius
Šiaulių rajono savivaldybės VB
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo
Diegti triukšmo prevencijos priemones Šiaulių
Įdiegtų triukšmo prevencijos priemonių
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius),
rajono savivaldybės teritorijoje
skaičius
Šiaulių rajono VSB
Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius
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Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

2.3.3.5.

2.3.3.6.

2.3.3.7.

2.3.3.8.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

Švietimo įstaigų, kuriose atnaujinta ir (arba)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Švietimo ir sporto
išplėsta sporto infrastruktūra, skaičius
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS
Atnaujintos ir (arba) išplėstos sporto
švietimo įstaigos
infrastruktūros objektų skaičius
Įrengtų ir (arba) atnaujintų vaikų žaidimo
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Švietimo ir sporto
Atnaujinti ir plėsti gyvenamųjų ir rekreacinių zonų
aikštelių skaičius
skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius,
viešąją fizinio aktyvumo infrastruktūrą Šiaulių
2017–2023
Įrengtų atnaujintų sporto aikštelių skaičius
seniūnijos), Šiaulių rajono savivaldybės VVG, Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje
Įrengtų lauko treniruoklių skaičius
rajono bendruomenės
Suorganizuotų renginių skaičius ir dalyvių
Koordinuoti sporto renginių, varžybų
juose skaičius
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos), ŠRS
organizavimą ir Šiaulių rajono sportininkų,
Nacionalinių ir tarptautinių sporto renginių,
2017–2023
švietimo įstaigos, sporto klubai, kitos NVO
gyventojų dalyvavimą juose
kuriuose dalyvauta, skaičius ir dalyvių juose
skaičius
Skatinti ir remti sporto veiklas, sporto klubus ir
Paremtų sporto veiklų skaičius
sportininkus Šiaulių rajone
Paremtų sporto klubų skaičius
2017–2023 ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius)
Paremtų sportininkų skaičius
III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA
3.1. tikslas. Modernios susisiekimo sistemos plėtra
3.1.1. uždavinys. Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą
Inventorizuoti Šiaulių rajono gatves, vietinės
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
reikšmės kelius ir bendrojo naudojimo
Atlikta inventorizacija
2017–2023
paveldosaugos skyrius, seniūnai)
automobilių stovėjimo aikšteles
Atnaujintų gatvių ir vietinės reikšmės kelių
Atnaujinti ir įrengti Šiaulių rajono savivaldybės
ilgis
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
gatves ir vietinės reikšmės kelius, privažiavimo
2017–2023
Įrengtų gatvių ir vietinės reikšmės kelių ilgis
valdymo skyrius, seniūnijos)
kelius
Atnaujinti ir plėsti sporto ir (ar) sveikatingumo
infrastruktūrą Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje

3.1.1.3.

Atnaujinti ir įrengti automobilių stovėjimo ir
laikymo aikšteles Šiaulių rajono savivaldybės
teritorijoje

3.1.1.4.

Plėsti ir modernizuoti Šiaulių rajono savivaldybės
gatvių, kelių, viešųjų teritorijų apšvietimą, didinti
energijos vartojimo efektyvumą

Atnaujintų automobilių stovėjimo ir laikymo
aikštelių skaičius
Įrengtų automobilių stovėjimo ir laikymo
aikštelių skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
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2017–2023

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, seniūnijos)

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
2017–2023 valdymo skyrius, seniūnijos), UAB Kuršėnų
komunalinis ūkis

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.
3.1.1.5.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.
3.1.2.5.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Diegti saugaus eismo priemones Šiaulių rajono
Įdiegtų saugaus eismo priemonių skaičius
2017–2023
savivaldybės teritorijoje
3.1.2. uždavinys. Vystyti viešojo ir ekologinio transporto sistemą
Atnaujintų pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų,
Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės
šaligatvių ilgis
pėsčiųjų ir (arba) dviračių takus, dviračių
2017–2023
Įrengtų pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų,
aikšteles, šaligatvius
šaligatvių ilgis
Įsigytų ir (arba) atnaujintų viešojo transporto
priemonių skaičius
Transporto priemonių pritaikytų
Gerinti visuomeninio transporto paslaugų kokybę
neįgaliesiems skaičius
2017–2023
Šiaulių rajone
Įrengtų ir (arba) atnaujintų autobusų stotelių
skaičius
Atnaujinta autobusų stotis
Įsigytų ir (arba) atnaujintų ekologinių
viešojo transporto priemonių skaičius
Skatinti ekologinio viešojo ir individualiojo
Įrengtų ekologinių transporto priemonių
2017–2023
transporto plėtrą
įkrovimo stotelių (vietų) skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius

2016

Atsakinga institucija
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, seniūnijos)

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, seniūnijos)

ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius, Ūkio ir
transporto skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius), įmonės, teikiančios viešojo transporto
paslaugas

ŠRSA (Ūkio ir transporto skyrius, Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius, seniūnijos), įmonės, teikiančios viešojo
transporto paslaugas, privatūs fiziniai ir juridiniai
asmenys
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Siekti didesnio viešojo transporto informacinių
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023 Informacinių technologijų skyrius, Investicijų ir
sistemų naudojimo ir elektroninių paslaugų plėtros
projektų valdymo skyrius)
Optimizuoti Šiaulių rajono reguliarių vietinio
Optimizuotas tinklas
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo valdymo skyrius,
2017–2023
susisiekimo maršrutų tinklą
Įgyvendintų priemonių skaičius
Investicijų ir projektų valdymo skyrius)
3.2. tikslas. Efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos kūrimas ir vystymas
3.2.1. uždavinys. Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą
Įrengta ir (arba) atnaujinta vandens tiekimo
infrastruktūros sistema
Įrengta ir (arba) atnaujinta nuotekų tvarkymo
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
Atnaujinti ir plėtoti vandens tiekimo, vandens
infrastruktūros sistema
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos
gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
Įrengtų ir (arba) atnaujintų vandens kokybės 2017–2023 skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, vyriausiasis
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje
gerinimo įrenginių skaičius
sanitarijos inspektorius) UAB „Kuršėnų vandenys“,
Įrengtų ir (arba) atnaujintų nuotekų valymo
UAB „Šiaulių vandenys“
įrenginių skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius
Inventorizuoti Šiaulių rajono lietaus nuotekų
Atlikta inventorizacija
2017–2018 ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Architektūros ir
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Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas
sistemas ir parinkti viešąjį lietaus nuotekų tiekėją

3.2.1.3.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.
3.2.2.5.

3.2.3.1.
3.2.3.2.

3.2.2.3.

3.3.1.1.
3.3.1.2.

Pasiekimo indikatorius
Parinktas viešasis tiekėjas

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija
paveldosaugos skyrius)

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos
2017–2023 skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius,
Architektūros ir paveldosaugos skyrius)
3.2.2. uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą
Modernizuoti Šiaulių rajono daugiabučių
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
gyvenamųjų namų pastatus, siekiant efektyvinti
Modernizuotų daugiabučių namų skaičius
2017–2023 valdymo skyrius), ŠRS daugiabučių namų bendrijos,
šilumos energijos suvartojimą
ŠRS daugiabučių namų valdytojai
Modernizuoti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
viešuosius pastatus, siekiant efektyvinti šilumos
Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius
2017–2023
valdymo skyrius)
energijos suvartojimą
Siekti, kad Šiaulių rajono savivaldybėje šilumos
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
gavybai būtų naudojami atsinaujinantys energijos
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
valdymo skyrius), AB „Šiaulių energija“
šaltiniai
Skatinti alternatyvių ir atsinaujinančių energijos
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
išteklių naudojimą, gamybą ir skirstymą Šiaulių
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
valdymo skyrius), privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys
rajone
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
Atnaujinti ir išplėsti šilumos trasas Šiaulių rajone
Rekonstruotų šilumos trasų ilgis
2017–2023
valdymo skyrius), AB „Šiaulių energija“
3.2.3. uždavinys. Gerinti savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę bei infrastruktūrą
Atnaujinti ir plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
Atnaujintų ir išplėstų kapinių skaičius
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, seniūnijos), UAB
2017–2023
kapinių teritorijas ir jų teikiamas paslaugas
Įrengtas kolumbariumas
Kuršėnų komunalinis ūkis
Užtikrinti ir plėtoti gyvūnų priežiūros, laikymo ir
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
laidojimo paslaugų teikimą Šiaulių rajono
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023 sanitarijos inspektorius, Turto valdymo skyrius,
savivaldybės teritorijoje
seniūnijos)
Užtikrinti tinkamą Šiaulių rajono savivaldybės
Atnaujintų ir (arba) naujai įsigytų priemonių
viešojo ūkio paslaugų teikimą, atnaujinti ir (arba)
ŠRSA (seniūnijos, Turto valdymo skyrius, Ūkio ir
skaičius
2017–2023
įsigyti priemonių, skirtų viešojo ūkio paslaugų
transporto skyrius)
Įgyvendintų priemonių skaičius
kokybei užtikrinti
3.3. tikslas. Darnios ir švarios aplinkos užtikrinimas
3.3.1. uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
Įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo planą
ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius, seniūnijos), Šiaulių
Šiaulių rajone
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC)
Atnaujinti ir plėtoti lietaus nuotekų infrastruktūrą
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje

Įrengta ir (arba) atnaujinta lietaus nuotekų
infrastruktūros sistemų

Šviesti ir teikti informaciją Šiaulių rajono

Įgyvendintų informacinių priemonių skaičius
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2017–2023 ŠRSA

(Aplinkos

apsaugos

skyrius,

seniūnijos),

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

gyventojams atliekų rūšiavimo, perdirbimo ir
atliekų mažinimo klausimais
3.3.1.3.

3.3.1.4.

3.3.2.1.
3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.
3.3.2.5.

3.3.2.6.

3.3.2.7.

4.1.1.1.
4.1.1.2.

2016

Atsakinga institucija
ŠRATC

Suorganizuotų ir (arba) lankytų renginių
mokymų, kursų, seminarų skaičius ir dalyvių 2017–2023
juose skaičius
Įrengtų ir (arba) atnaujintų atliekų rūšiavimo
Stiprinti atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių rajone
aikštelių skaičius
2017–2023
Įgyvendintų priemonių skaičius
3.3.2. uždavinys. Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę
Tvarkyti ir kurti Šiaulių rajono savivaldybės
Sutvarkytų parkų, žaliųjų ir apsaugos zonų,
parkus, žaliąsias apsaugines zonas, želdynus bei
2017–2023
kitų kraštovaizdžio elementų, želdynų plotas
kitus kraštovaizdžio elementus
Vykdyti Šiaulių rajono aplinkos stebėsenos
Vykdoma programa
2017–2023
programą
Sutvarkytų ir (arba) likviduotų pastatų ir
Tvarkyti ir (arba) likviduoti Šiaulių rajono
statinių skaičius
bešeimininkius, apleistus pastatus ir statinius bei
2017–2023
Sutvarkytų teritorijų skaičius
aplink juos esančias teritorijas
Stiprinti Šiaulių rajono specialistų gebėjimus
atliekų tvarkymo srityje

ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius), ŠRATC
ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius), ŠRATC
ŠRSA (seniūnijos, Aplinkos apsaugos skyrius,
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius)
ŠRSA Aplinkos apsaugos skyrius
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

Tvarkyti ir (arba) likviduoti Šiaulių rajono
bešeimininkius vandens gręžinius
Tvarkyti bešeimininkėmis atliekomis užterštas
teritorijas ir valyti paviršinio vandens telkinius
Šiaulių rajono savivaldybėje
Parengti ir įgyvendinti invazinių rūšių (Sosnovskio
barsčio) kontrolės įgyvendinimo Šiaulių rajone
programą

Sutvarkytų ir (arba) likviduotų vandens
gręžinių skaičius

2017–2023 ŠRSA Aplinkos apsaugos skyrius

Išvalytų teritorijų plotas
Išvalytų vandens telkinių plotas

2017–2023

ŠRSA (seniūnijos, Aplinkos apsaugos
Investicijų ir projektų valdymo skyrius)

Parengta programa

2017–2023

ŠRSA (Aplinkos apsaugos
Kurtuvėnų regioninio parkas

Skatinti ir remti aplinkos apsaugos iniciatyvas
Šiaulių rajone

Įgyvendintų priemonių skaičius

ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius, seniūnijos), NVO,
2017–2023 Šiaulių rajono bendruomenės

skyrius,

skyrius,

seniūnijos),

IV PRIORITETAS. EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS
4.1. tikslas. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas
4.1.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą
Organizuoti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Teisės ir personalo administravimo skyrius,
Suorganizuotų mokymų, kursų, seminarų
darbuotojų ir politikų mokymus, siekiant stiprinti
2017–2023 Bendrųjų reikalų skyrius, Investicijų ir projektų
skaičius ir dalyvių juose skaičius
jų kompetencijas ir gebėjimus
valdymo skyrius)
Tobulinti Šiaulių rajono savivaldybės įstaigų ir
Suorganizuotų mokymų, kursų seminarų,
2017–2023 ŠRSA (struktūriniai padaliniai pagal poreikį), ŠRS
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Nr.

4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.

4.1.1.6.

4.1.1.7.
4.1.1.8.
4.1.1.9.

4.1.1.10.

4.1.1.11.

4.1.1.12.

4.1.1.13.
4.1.1.14.

Priemonės pavadinimas
įmonių, teikiančių viešąsias paslaugas, darbuotojų
bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus
Įgyvendinti moterų ir vyrų lygias teises
užtikrinančias priemones Šiaulių rajono
savivaldybėje
Plėtoti ir tobulinti vieno langelio principu
veikiančias viešąsias paslaugas Šiaulių rajono
savivaldybėje
Plėtoti elektronines paslaugas Šiaulių rajono
savivaldybės administracijoje
Siekti kokybės vadybos metodų bei principų
taikymo Šiaulių rajono savivaldybės
administracijoje bei kitose viešąsias paslaugas
teikiančiose savivaldybės įstaigose
Vertinti Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų
nuomonę dėl savivaldybės valdymo ir veiklos
efektyvumo
Tobulinti Šiaulių rajono savivaldybės interneto
svetainės www.siauliuraj.lt galimybes
Skatinti Šiaulių rajono savivaldybės įstaigų ir
įmonių interneto puslapių atnaujinimą ir plėtrą
Diegti ir (arba) atnaujinti Šiaulių rajono
savivaldybės administracijos, įstaigų bei įmonių
informacines sistemas ir informacinių technologijų
bazes
Taikyti korupcijos prevencijos priemones Šiaulių
rajono savivaldybėje
Skatinti gyventojus naudotis Šiaulių rajono
savivaldybės teikiamomis viešosiomis ir (arba)
elektroninėmis paslaugomis
Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos, institucijų, įstaigų bei visuomenės
bendradarbiavimą, skatinant aktyvesnį dalyvavimą
vietos savivaldoje
Įgyvendinti administracinės naštos mažinimo

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

stažuočių, susitikimų skaičius ir dalyvių
juose skaičius
Įgyvendintų priemonių skaičius

2016

Atsakinga institucija
įstaigos ir įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas,
ŠRSŠC

2017–2023 ŠRSA (Bendrųjų reikalų skyrius)

Patobulintų e. paslaugų skaičius
Naujai įdiegtų e. paslaugų skaičius

ŠRSA (Bendrųjų reikalų skyrius, Informacinių
2017–2023 technologijų skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius)
ŠRSA (Informacinių technologijų skyrius, Investicijų
2017–2023
ir projektų valdymo skyrius)

Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023

ŠRSA (Bendrųjų reikalų, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

Atliktų apklausų skaičius
Atliktų tyrimų skaičius

2017–2023

ŠRSA (Bendrųjų reikalų
technologijų skyrius)

Patobulinta svetainė
Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023 ŠRSA (Informacinių technologijų skyrius)

Įgyvendintų priemonių skaičius

Atnaujintų interneto puslapių skaičius
Naujai sukurtų interneto puslapių skaičius
Įdiegtų ir (arba) atnaujintų informacinių
sistemų skaičius
Įsigytų ir (arba) atnaujintų informacinių
technologijų įrenginių skaičius

skyrius,

Informacinių

2017–2023

ŠRSA (struktūriniai padaliniai pagal poreikį), ŠRS
įmonės ir įstaigos

2017–2023

ŠRSA (Informacinių technologijų skyrius, Investicijų ir
projektų valdymo skyrius), ŠRS įstaigos ir įmonės

Taikytų priemonių skaičius

ŠRSA (Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės ir personalo
2017–2023 administravimo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

Įgyvendintų viešinimo priemonių skaičius

2017–2023

Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023 ŠRSA (struktūriniai padaliniai pagal kompetencijas)

Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023 ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius)
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ŠRSA (Informacinių technologijų skyrius, Bendrųjų
reikalų skyrius)
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Nr.

4.1.1.15.

4.1.1.16.

4.1.1.17.

4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

4.1.3.3.
4.1.3.4.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

priemones
Didinti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės ir personalo
administracijos vidaus administravimo ir
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
administravimo skyrius)
dokumentų valdymo efektyvumą
Organizuoti ir užtikrinti savivaldybės bei valstybės
perduotų funkcijų įgyvendinimą Šiaulių rajono
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023 ŠRSA (struktūriniai padaliniai pagal kompetencijas)
savivaldybėje
Gerinti Šiaulių rajono savivaldybės
ŠRSA (Ūkio ir transporto skyrius, vyriausiasis
administracijos darbo aplinką ir užtikrinti darbo
Įgyvendintų priemonių skaičius
2017–2023
specialistas)
saugą
4.1.2. uždavinys. Vykdyti teritorinį, finansinį ir strateginį planavimą
ŠRSA (Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius,
Rengti ir (arba) atnaujinti Šiaulių rajono
Parengtų ir (arba) atnaujintų Savivaldybės
2017–2023 Investicijų ir projektų valdymo skyrius, struktūriniai
savivaldybės strateginio planavimo dokumentus
strateginio planavimo dokumentų skaičius
padaliniai, seniūnijos), ŠRS įstaigos ir įmonės
Rengti ir (arba) atnaujinti Šiaulių rajono
Parengtų ir (arba) atnaujintų Savivaldybės
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
2017–2023
savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus
teritorijų planavimo dokumentų skaičius
struktūriniai padaliniai, seniūnijos)
Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės
Išplėsta GIS
2017–2023 ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius)
geoinformacinę sistemą (toliau – GIS)
Rengti ir (arba) atnaujinti Šiaulių rajono
Parengtų ir (arba) atnaujintų Savivaldybės
ŠRSA (Finansų skyrius, Ekonomikos ir verslo plėtros
2017–2023
savivaldybės finansinio planavimo dokumentus
finansinio planavimo dokumentų skaičius
skyrius)
4.1.3. uždavinys. Formuoti savivaldybės įvaizdį
Parengta ir įgyvendinta programa, kurioje
ŠRSA
(Kultūros
skyrius,
Architektūros
ir
Parengti ir įgyvendini Šiaulių rajono savivaldybės
išskirtas Kuršėnų miesto pozicijų ir įvaizdžio 2017–2023 paveldosaugos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius,
įvaizdžio formavimo programą
stiprinimas
seniūnijos), Šiaulių rajono TVIC
ŠRSA
(Kultūros
skyrius,
Architektūros
ir
Skleisti informaciją apie Šiaulių rajoną
paveldosaugos skyrius, Informacinių technologijų
nacionaliniuose ir tarptautiniuose leidiniuose,
Publikuotų straipsnių, žinučių skaičius
2017–2023 skyrius, Švietimo ir sporto skyrius, seniūnijos), Šiaulių
interneto tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose
rajono savivaldybės kultūros įstaigos, Šiaulių rajono
TVIC
Suorganizuotų susitikimų, renginių skaičius
Plėtoti Šiaulių rajono savivaldybės tarptautinį
ir dalyvių juose skaičius
2017–2023 ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius)
bendradarbiavimą
Įgyvendintų priemonių skaičius
Plėtoti organizacinę kultūrą Šiaulių rajono
Parengta programa
ŠRSA (Teisės ir personalo administravimo skyrius,
2017–2023
savivaldybės administracijoje
Įgyvendintų priemonių skaičius
Bendrųjų reikalų skyrius)
4.2. tikslas. Saugumo rajone didinimas
4.2.1. uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą
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Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius
Veikiančios ir pagal reikalavimus įrengtos
gyventojų perspėjimo ir informavimo
sistemos priemonės

4.2.1.1.

Didinti Šiaulių rajono savivaldybės ekstremaliųjų
situacijų valdymo sistemos efektyvumą

4.2.1.2.

Gerinti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
ugniagesių komandų teikiamų paslaugų kokybę
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje

4.2.1.3.

Organizuoti ir remti ugniagesių savanorystę
Šiaulių rajone

4.2.1.4.

Remti ir plėtoti policijos rėmėjų, jaunųjų policijos
rėmėjų veiklą Šiaulių rajone

Paremtų veiklų skaičius
Policijos rėmėjų, jaunųjų policijos rėmėjų
skaičius

4.2.1.5.

Atnaujinti ir plėsti stebėjimo sistemą Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje

Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius
Įgyvendintų saugumo priemonių skaičius

4.2.1.6.

Paruošti bei prižiūrėti priešgaisrinius vandens
telkinius ir kitas gaisrui gesinti būtinas priemones

4.2.1.7.

Užtikrinti saugumą prie vandens telkinių Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje

4.2.2.1.

Skatinti ir remti savižudybių prevencijai skirtas
priemones

4.2.2.2.

Skatinti narkotikų kontrolės priemonių įsigijimą ir
remti narkomanijos prevencijos programas

Įgyvendintų priemonių skaičius

4.2.2.3.

Plėtoti saugios kaimynystės iniciatyvas Šiaulių

Įgyvendintų priemonių skaičius

Atnaujintų ugniagesių komandų patalpų
skaičius
Įsigytų gaisro gesinimo automobilių skaičius
Įsigytos įrangos ir priemonių komplektų
skaičius
Paremtų veiklų skaičius
Parengtų ir aprūpintų ugniagesių savanorių
skaičius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga institucija

ŠRSA (vyriausiasis specialistas, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius), Šiaulių
2017–2023
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau –
Šiaulių APGV)
ŠRSA (vyriausiasis specialistas), Šiaulių APGV,
2017–2023 Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
(toliau – Šiaulių rajono SPT)

2017–2023

ŠRSA (vyriausiasis specialistas), Šiaulių rajono SPT,
Šiaulių APGV

ŠRSA (vyriausiasis specialistas), Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir
2017–2023
rajono policijos komisariatas (toliau – ŠAVPK Šiaulių
miesto ir rajono PK)
ŠRSA (Informacinių technologijų skyrius, vyriausiasis
specialistas, Turto valdymo skyrius, seniūnijos),
2017–2023 ŠAVPK Šiaulių miesto ir rajono PK, ŠRS įstaigos ir
įmonės, Šiaulių rajono savivaldybės VVG, Šiaulių
rajono bendruomenės, JO

Įrengtų ir prižiūrimų privažiavimų prie
priešgaisrinių vandens telkinių skaičius
2017–2023
Pritaikytų gaisrui gesinti vandens hidrantų
skaičius
Sutvarkytų maudyklų, maudymosi vietų
skaičius
2017–2023
Įsigytų saugos priemonių skaičius
4.2.2. uždavinys. Vykdyti prevencines programas
Įgyvendinta kompleksinė savižudybių
prevencijos programa
2017–2023
Įgyvendintų priemonių skaičius
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2016

ŠRSA (seniūnijos, vyriausiasis specialistas), Šiaulių
rajono SPT, Šiaulių APGV, UAB „Kuršėnų vandenys“,
UAB „Šiaulių vandenys“
ŠRSA
(seniūnijos,
vyriausiasis
specialistas,
vyriausiasis sanitarijos inspektorius), Šiaulių AVPK
Šiaulių miesto ir rajono PK

ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Socialinės paramos
skyrius, jaunimo reikalų koordinatorius), ŠRSŠC,
Šiaulių rajono VSB, Šiaulių rajono PPT
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Švietimo ir sporto
2017–2023 skyrius, vyriausiasis specialistas), ŠAVPK Šiaulių
miesto ir rajono PK, Šiaulių rajono VSB
2017–2023 ŠRSA (vyriausiasis specialistas, seniūnijos), ŠAVPK
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Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

rajono savivaldybės teritorijoje

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija

Šiaulių miesto ir rajono PK, Šiaulių rajono
savivaldybės VVG, Šiaulių rajono bendruomenės
ŠRSA (Švietimo ir sporto skyrius, Socialinės paramos
2017–2023 skyrius, seniūnijos), ŠAVPK Šiaulių miesto ir rajono
PK

4.2.2.4.

Organizuoti prevencines priemones prieš patyčias
bei smurtą gyvenamojoje aplinkoje, mokykloje

Įgyvendintų prevencinių priemonių skaičius

4.2.2.5.

Šviesti ir skleisti informaciją priešgaisriniais,
civilinės saugos, ekstremaliųjų situacijų ir
pirmosios pagalbos teikimo klausimais Šiaulių
rajono savivaldybės teritorijoje

Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2023

4.2.2.6.

Organizuoti prevencines priemones, susijusias su
žmogaus gyvybės ir turto apsauga

Įgyvendintų priemonių skaičius

ŠRSA (vyriausiasis specialistas, seniūnijos), Šiaulių
APGV, ŠAVPK Šiaulių miesto ir rajono PK, Šiaulių
2017–2023
rajono
savivaldybės
VVG,
Šiaulių
rajono
bendruomenės
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ŠRSA (vyriausiasis specialistas), Šiaulių rajono SPT,
Šiaulių rajono VSB, Šiaulių APGV
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2016

5 priedas. Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2017–2023 metams pagrindinių projektų sąrašas
Nr.

1.1.3.5.1.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo
laikas
I PRIORITETAS. KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA
1.1. tikslas. Modernaus verslo ir pažangaus žemės ūkio plėtros skatinimas
1.1.3. uždavinys. Vystyti konkurencingą žemės ūkį ir miškininkystę

Šiaulių rajono Pakumulšių I tvenkinio ant Kumulšos
upės hidrotechninių statinių ir užtvankos bei Šiaulių r.
Micaičių kadastrinių vietovių dalies griovių ir jų
statinių rekonstravimo darbai

Pasiekimo indikatorius

Rekonstruotų hidrotechninių statinių ir užtvankos
bei griovių skaičius

2017–2020

Atsakinga institucija

ŠRSA (Žemės ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius)

1.2. tikslas. Turizmo vystymas ir kultūros paveldo įveiklinimo skatinimas
1.2.1. uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą
1.2.1.2.1.

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Įrengtų informacinės infrastruktūros priemonių
skaičius

2017–2018

ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų
ir projektų valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius),
Šiaulių rajono TVIC

1.2.2. uždavinys. Saugoti ir puoselėti kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms
1.2.2.2.1.

1.2.2.4.1.

Jurgaičių, Domantų piliakalnio (Kryžių kalno)
priežiūra ir pritaikymas maldininkų ir turizmo
reikmėms
Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057)
tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo
poreikiams (I-as etapas)

Sutvarkytas ir pritaikytas kultūros paveldo
objektas

2017–2020

Sutvarkyta ir pritaikyta dvaro sodybos dalis

2017–2020

1.2.2.4.2.

Viešosios infrastruktūros kūrimas Kurtuvėnų dvaro
sodyboje

Sukurta viešoji infrastruktūra dvaro sodyboje

2017–2022

1.2.2.4.3.

Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas

Sutvarkytas Kurtuvėnų dvaro parkas

2017–2022

ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų
ir projektų valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius,
Meškuičių seniūnija)
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų
ir projektų valdymo skyrius, Turto skyrius, Kuršėnų miesto
seniūnija), Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų
ir projektų valdymo skyrius, Turto skyrius, Bubių
seniūnija), Kurtuvėnų regioninio parko direkcija,
ŠRSA (Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Investicijų
ir projektų valdymo skyrius, Turto skyrius, Bubių
seniūnija), Kurtuvėnų regioninio parko direkcija

1.3. tikslas. Teritorinės sanglaudos didinimas
1.3.1. uždavinys Kompleksiškai plėtoti miesto gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves
1.3.1.1.1.

Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio aikštės sutvarkymas ir
pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams

Kuršėnų m. Lauryno Ivinskio a.
viešosios infrastruktūros atkūrimas

1.3.1.1.2.

Kuršėnų m. turgavietės modernizavimas, jos prieigų
sutvarkymas ir pritaikymas verslo poreikiams

Modernizuota ir pritaikyta Kuršėnų m. turgavietė

2017–2018

Įrengta ir pritaikyta viešoji erdvė Kuršėnų m.

2017–2018

Kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių namų

2018–2019

1.3.1.1.3.
1.3.1.1.4.

Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste
įrengimas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo
poreikiams
Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų
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2017

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas
gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas

1.3.1.1.5.

Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų
gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas, II etapas

Pasiekimo indikatorius
gyvenamųjų kvartalų (Vilniaus g., Vytauto g.,
Vydūno g., V. Kudirkos g. kvartalų) apibrėžta
teritorija, privažiavimo keliai, automobilių
stovėjimo aikštelės
Kompleksiškai sutvarkyta daugiabučių namų
gyvenamųjų kvartalų, kuriuose buvo įgyvendinti
arba planuojami įgyvendinti daugiabučių
gyvenamųjų namų energijos efektyvumo
gerinimo projektai (L. Ivinskio g., V. Kudirkos g.
Pavenčio g. kvartalo ir Daugėlių g. bei Ventos g.
kvartalų) apibrėžta teritorija, privažiavimo keliai,
automobilių stovėjimo aikštelės

Pasiekimo
laikas

2016

Atsakinga institucija
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija)

2019–2022

1.3.1.2.1.

Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas

Kompleksiškai atnaujinta miestelio viešoji
infrastruktūra

2017

1.3.1.2.2.

Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas

Kompleksiškai atnaujinta miestelio viešoji
infrastruktūra

2017–2018

1.3.1.2.3.

Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios
infrastruktūros kompleksinis atnaujinimas

Kompleksiškai atnaujinta miestelio viešoji
infrastruktūra

2017–2018

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų miesto seniūnija)

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Gruzdžių seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kairių seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Meškuičių seniūnija)

1.3.2. uždavinys. Kompleksiškai plėtoti kaimo gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves
1.3.2.1.1.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Gilvyčių kaime

Įrengta viešoji infrastruktūra

2017–2020

1.3.2.1.2.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime

Įrengta viešoji infrastruktūra

2017–2020

1.3.2.1.3.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime

Įrengta viešoji infrastruktūra

2017–2020

1.3.2.1.4.

Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos
atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų
poreikiams

Atnaujintas ir pritaikytas viešasis pastatas bei
sutvarkyta aplinka

2017–2020

1.3.2.1.5.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime

Kompleksinis apibrėžtos teritorijos sutvarkymas

2017–2020

1.3.2.1.6.

Raudėnų mokyklos daugiafunkcio centro II korpuso
pritaikymas vietos gyventojų poreikiams

Atnaujintas ir pritaikytas viešasis pastatas

2017–2020
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ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Bubių seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Sutkūnų seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kairių seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Ginkūnų seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Raudėnų seniūnija)

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

1.3.2.1.7.

Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių
ir Papelkių kaimuose

Sukurta vietinės vandens tiekimo sistema

2017–2020

1.3.2.1.8.

Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime

Kompleksinis apibrėžtos teritorijos sutvarkymas

2017–2020

2016

Atsakinga institucija
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Kuršėnų kaimiškoji seniūnija)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Architektūros ir paveldosaugos skyrius,
Meškuičių seniūnija)

II PRIORITETAS. SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR SVEIKA VISUOMENĖ
2.1. tikslas. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas
2.1.1. uždavinys. Modernizuoti švietimo įstaigas, gerinti ugdymo aplinką jose ir materialinę bazę, diegti inovacijas
2.1.1.1.1.
2.1.1.1.2.
2.1.1.1.3.
2.1.1.2.1.
2.1.1.3.1.

Šiaulių r. Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro
rekonstravimas
Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos pastato
rekonstravimas
Šiaulių r. Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro
pritaikymas vietos gyventojų poreikiams
Pastato, esančio Daugėlių g. 90B, Kuršėnuose,
modernizavimas, pritaikant sporto, laisvalaikio ir
bendruomenės poreikiams
Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)

Rekonstruota įstaiga

2017–2020

Rekonstruota įstaiga

2017–2020

Pritaikytas pastatas

2017–2020

Modernizuota įstaiga

2017–2020

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)

Išplėsta įstaiga

2017–2020

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Švietimo ir sporto skyrius)

2.2. tikslas. Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas
2.2.2. uždavinys. Plėtoti ir vystyti kultūros įstaigų infrastruktūrą
2.2.2.1.1.

Kultūrinės paskirties pastato, Šiaulių rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos, esančios Vytauto
g.1, Kuršėnuose, rekonstravimas

Rekonstruotas pastatas, pritaikytas ŠRSVB
veiklai

2017–2020

2.2.2.1.2.

Modernizuoti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros
centro žiūrovų salę

Modernizuota įstaiga

2017–2020

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Kultūros skyrius), Šiaulių rajono
savivaldybės VB
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Kultūros skyrius), Šiaulių rajono
savivaldybės KC

2.3. tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
2.3.1. uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinę integraciją
2.3.1.1.1.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių
rajone

2.3.1.5.1.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių
rajone

2.3.1.5.2.

Integralioji pagalba Šiaulių rajone

2.3.1.7.1.

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone

Modernizuotas ir atnaujintas socialinių paslaugų
įstaigos pastatas, pritaikytas globos namams ir
nakvynės namams
Šeimų / asmenų, kuriems suteiktos paslaugos,
skaičius
Paslaugos gavėjų skaičius
Įsigyti 28 socialiniai būstai
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2017–2020
2017–2020
2017–2020
2017–2019

ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius)
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius), ŠRS socialinių paslaugų įstaigos, NVO
ŠRSA (Socialinės paramos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius), Šiaulių rajono savivaldybės SPC
ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo
laikas
2.3.2. uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
Pasiekimo indikatorius

2.3.2.1.1.

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų atnaujinimas
Kuršėnų m.

Atnaujinta įstaiga

2017–2019

2.3.2.2.1.

Šiaulių rajono pirminės profilaktikos ir sveikatinimo
paslaugų prieinamumo didinimas

Įgyvendintų priemonių skaičius

2017–2020

2016

Atsakinga institucija

ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo skyrius,
Investicijų ir projektų valdymo skyrius), Šiaulių rajono
PSPC
ŠRSA (Savivaldybės gydytojas, Turto valdymo skyrius,
investicijų ir projektų valdymo skyrius), ŠRS sveikatos
priežiūros įstaigos, Šiaulių rajono VSB

III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA
3.1. tikslas. Modernios susisiekimo sistemos plėtra
3.1.1. uždavinys. Gerinti ir plėsti rajono susisiekimo infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą
3.1.1.5.1.

Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g.,
Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant
eismo saugumo priemones

Įdiegtų eismo saugumo priemonių skaičius

2017–2019

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

3.1.1.5.2.

Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone

Įdiegtų eismo saugumo priemonių skaičius

2017–2019

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

3.1.2. uždavinys. Vystyti viešojo ir ekologinio transporto sistemą
3.1.2.1.1.

Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija
ir plėtra

Atnaujintų pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų,
šaligatvių ilgis
Įrengtų pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų, šaligatvių
ilgis

2017–2019

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

3.1.2.3.1.

Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto
priemonių parko atnaujinimas

Įsigytų viešojo ir (arba) ekologinio transporto
priemonių skaičius

2017–2018

ŠRSA (Ekonomikos ir verslo valdymo skyrius, Ūkio ir
transporto skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius),
įmonės, teikiančios viešojo transporto paslaugas

3.2. tikslas. Efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos kūrimas ir vystymas
3.2.1. uždavinys. Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo infrastruktūrą
3.2.1.1.1.

Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto
vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra

Įrengta ir (arba) atnaujinta vandens tiekimo
infrastruktūros sistema
Įrengta ir (arba) atnaujinta nuotekų tvarkymo
infrastruktūros sistema

2017–2022

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, Architektūros
ir paveldosaugos skyrius), UAB „Kuršėnų vandenys“

3.2.1.3.1.

Šiaulių rajono lietaus nuotekų sistemų
modernizavimas ir plėtra

Įrengta/ atnaujinta lietaus nuotekų infrastruktūros
sistemų

2017–2022

ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius,
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir
paveldosaugos skyrius)

3.2.2. uždavinys. Užtikrinti efektyvią rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą
3.2.2.2.1

Šiaulių rajono Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“
pastato atnaujinimas, didinant energetinį efektyvumą

Modernizuotas lopšelio-darželio „Vyturėlis“
pastatas

2017–2022

3.3. tikslas. Darnios ir švarios aplinkos užtikrinimas
3.3.1. uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą
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ŠRSA (Turto valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius,
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir
paveldosaugos skyrius)

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

Nr.

3.3.1.5.1.

Priemonės pavadinimas

Pasiekimo indikatorius
Įrengtų ir (arba) atnaujintų atliekų rūšiavimo
aikštelių skaičius
Pastatytų mišrių komunalinių atliekų surinkimo
konteinerių skaičius
Pastatytų rūšiavimo konteinerių skaičius

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

2016

Pasiekimo
laikas
2017–2019

Atsakinga institucija
ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius), ŠRATC

3.3.2. uždavinys. Išsaugoti ir gerinti gamtinės aplinkos kokybę
3.3.2.1.1.

Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas

Sutvarkytų kraštovaizdžio elementų skaičius (18
vnt.)

2017–2018

3.3.2.1.2.

Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas, II
etapas

Sutvarkytų kraštovaizdžio elementų skaičius

2019–2021

ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)
ŠRSA (Aplinkos apsaugos skyrius, Investicijų ir projektų
valdymo skyrius)

IV PRIORITETAS. EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS
4.1. tikslas. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas
4.1.1. uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumą
4.1.1.5.1.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas
Šiaulių rajono savivaldybėje

Naujai įdiegta elektroninių paslaugų sistema

2017–2023

ŠRSA (Bendrųjų reikalų skyrius, Informacinių
technologijų skyrius, Investicijų ir projektų valdymo
skyrius)

4.1.1.11.1.

Efektyvios viešosios paslaugos Šiaulių rajono
savivaldybėje ir Bauskės rajono savivaldybėje,
taikant korupcijos prevencijos priemones

Įgyvendintas projektas

2017–2019

ŠRSA (Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrųjų
reikalų skyrius, Teisės ir personalo administravimo skyrius)
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Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

6 priedas. Efekto vertinimo kriterijai (vizijos rodikliai)
Eil. Nr.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

1.

1000 gyventojų tenkanti
gyventojų kaita (NGK)

2.

Bendro vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio (bruto) santykis su šalies
rodikliu, proc.

3.

Nedarbo lygio (registruotų bedarbių ir
darbingo amžiaus gyventojų santykis)
santykis su šalies rodikliu, proc.

LSD, LDB

4.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI),
tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies
rodikliu, proc.

LSD

5.

Verslumo lygis – veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000
gyventojų, vnt.

LSD

6.

Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti
1 gyventojui, tūkst. EUR
Turizmo
informacijos
centre
apsilankiusių turistų skaičius, tūkst.
asmenų

LSD

7.

8.

natūrali

Duomenų šaltinis

Turizmo
informacijos
centre
apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus
dalis, proc.

ŠRSA Civilinės
metrikacijos
skyrius
LSD

Šiaulių rajono
TVIC
Šiaulių r. sav.
TVIC

Atsakingas už
duomenų
pateikimą
ŠRSA Civilinės
metrikacijos
skyrius
ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius
ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius

Atskaitos
taškas 2015
m.*
-1,8

Siekiamybė
2023 m.**

Paaiškinimas (formulė)

Gerėjantis

ŠRSA Civilinės metrikacijos skyriaus
nurodytas rodiklis

77,6

≥79,0

96,6

≤95,0

ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius
ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius
ŠRSA Žemės ūkio
skyrius
ŠRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius
ŠRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius

7,2***

Didėjantis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo
užmokestis Šiaulių r. sav. padalintas iš
vidutinio mėnesinio bruto darbo
užmokesčio šalyje ir padaugintas iš 100
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis Šiaulių r. sav.
padalintas iš registruotų bedarbių ir
darbingo amžiaus gyventojų santykio
šalyje ir padaugintas iš 100
TUI 1 gyventojui Šiaulių r. sav. padalintos
iš TUI 1 gyventojui šalyje ir padauginta iš
100

16,4

Didėjantis

LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

2,1***

Didėjantis

179

Didėjantis

Bendroji žemės ūkio produkcija Šiaulių r.
sav. padalinta iš gyventojų skaičiaus
Šiaulių rajono TVIC nurodytas rodiklis

77,8

Didėjantis

* Jei duomenys už 2015 m. dar neskelbiami, naudojami 2014 m. duomenys.
** Jei duomenys už 2023 m. bus neskelbiami, bus naudojami 2022 m. duomenys.
*** 2014 m. duomenys
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Šiaulių rajono TVIC apsilankiusių užsienio
turistų skaičius padalintas iš bendro turistų
skaičiaus ir padaugintas iš 100

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

7 priedas. Rezultato vertinimo kriterijai (prioritetų / tikslų rodikliai)
I PRIORITETAS. KONKURENCINGA RAJONO EKONOMIKA
Tikslas

1.1. tikslas.
Modernaus
verslo ir
pažangaus
žemės ūkio
plėtros
skatinimas

1.2. tikslas.
Turizmo
vystymo ir
kultūros
paveldo
įveiklinimo
plėtra rajone

1.3. tikslas.
Teritorinės
sanglaudos
didinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas
Verslumo lygis – veikiančių mažų
ir vidutinių įmonių skaičius,
tenkantis 1 000 gyventojų, vnt.
Materialinių investicijų (MI),
tenkančių 1 gyventojui, santykis su
šalies vidurkiu, proc.
Bendroji žemės ūkio produkcija,
tenkanti 1 gyventojui, tūkst. EUR

Duomenų
šaltinis
LSD

Atsakingas už
duomenų pateikimą
ŠRSA Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius

Atskaitos taškas
2015 m.*
16,4

Siekiamybė
2023 m.**
Didėjantis

LSD

ŠRSA Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius

50,7***

Nemažėjantis

MI 1 gyventojui Šiaulių r. sav. padalinta iš
MI 1 gyventojui šalyje ir padauginta iš 100

LSD

ŠRSA Žemės ūkio
skyrius

2,1***

Didėjantis

Bendroji žemės ūkio produkcija Šiaulių r.
sav. padalinta iš gyventojų skaičiaus

Jaunųjų ūkininkų procentinė dalis
nuo bendro ūkininkų skaičiaus
Šiaulių rajono savivaldybėje, proc.
Įveiklintų kultūros paveldo objektų
skaičius, vnt.

ŠRSA Žemės
ūkio skyrius

ŠRSA Žemės ūkio
skyrius

14,7

Didėjantis

ŠRSA
Architektūros ir
paveldosaugos
skyrius
LSD

ŠRSA Architektūros
ir paveldosaugos
skyrius

-

Ne mažiau
kaip 3 objektai
per laikotarpį

Šiaulių raj. jaunųjų ūkininkų skaičius
padalintas iš bendro ūkininkų skaičiaus ir
padaugintas iš 100.
ŠRSA Architektūros ir paveldosaugos
skyriaus nurodytas rodiklis

ŠRSA Architektūros
ir paveldosaugos
skyrius

157

Didėjantis

Šiaulių rajono
vietos veiklos
grupės
ŠRSA Investicijų
ir projektų
valdymo skyrius

ŠRSA Ekonomikos ir
verslo plėtros skyrius

Parengtos
strategijos

Įgyvendintos
strategijos

Šiaulių r. sav. apgyvendintų turistų
skaičius padalintas iš bendro Šiaulių
rajono gyventojų skaičiaus ir padaugintas
iš 1 000
Šiaulių rajono savivaldybės vietos veiklos
grupių nurodytas rodiklis

ŠRSA Investicijų ir
projektų valdymo
skyrius

Parengta
programa

Įgyvendinta
programa

ŠRSA Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus nurodytas rodiklis

Apgyvendintų turistų skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, asm.
Šiaulių rajono vietos veiklos
grupių strategijų įgyvendinimas
Šiaulių
rajono
savivaldybės
integruotų teritorijų vystymo (ITV)
programos
2014–2020
m.
įgyvendinimas

* Jei duomenys už 2015 m. dar neskelbiami, naudojami 2014 m. duomenys.
** Jei duomenys už 2023 m. bus neskelbiami, bus naudojami 2022 m. duomenys.
*** 2014 m. duomenys
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Paaiškinimas (formulė)
LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams
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II PRIORITETAS. SUMANI, PILIETIŠKA, KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR SVEIKA VISUOMENĖ
Tikslas

2.1. tikslas.
Aukštos
ugdymo ir
švietimo
paslaugų
kokybės bei jų
prieinamumo
kiekvienam
gyventojui
užtikrinimas

2.2. tikslas.
Pilietiškos ir
kūrybingos
visuomenės
ugdymas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomenų šaltinis

Atskaitos
taškas 2015
m.*
24

Siekiamybė
2023 m.**

Paaiškinimas (formulė)

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

Atsakingas už
duomenų
pateikimą
ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

Išorės vertinimu įvertintų bendrojo
ugdymo mokyklų ir neformaliojo
vaikų švietimo įstaigų dalis, proc.
Savivaldybės formalųjį švietimą
papildančiose
ir
neformaliojo
švietimo įstaigose ugdomų mokinių
dalis nuo bendrojo ugdymo
mokyklų mokinių skaičiaus, proc.

100

ŠRSA Švietimo ir sporto skyriaus nurodytas
rodiklis

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

26,5***

Didėjantis

Vaikų
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio ugdymo sistemoje
dalis nuo bendro vaikų iki 6 metų
skaičiaus, proc.
Patenkintų prašymų priimti vaiką į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą
skaičius, palyginti su visų pateiktų
prašymų skaičiumi, proc.
Trečiojo
amžiaus
universiteto
įkūrimas Šiaulių rajone

LSD ir ŠRSA
Švietimo ir sporto
skyrius

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

54,4***

75,0

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

46,0

80,0

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius

-

Bibliotekų skaitytojų skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, asm.

LSD, Šiaulių
rajono
savivaldybės VB
LSD

ŠRSA Kultūros
skyrius
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Įkurtas
Trečiojo
amžiaus
universitetas
Nemažėjantis

Mokinių, lankančių Šiaulių rajono
savivaldybės formalųjį švietimą papildančias
ir neformalias švietimo įstaigas, skaičius
padalintas iš bendro ugdymo mokyklų
mokinių skaičiaus Šiaulių rajone ir
padaugintas iš 100
Šiaulių r. sav. vaikų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo sistemoje skaičius
padalintas iš bendro vaikų iki 6 metų
skaičiaus Šiaulių rajone ir padaugintas iš 100
Patenkintų prašymų priimti vaiką į Šiaulių r.
ikimokyklinio ugdymo įstaigą skaičius
padalintas iš visų pateiktų prašymų skaičiaus
ir padaugintas iš 100
ŠRSA Švietimo ir sporto skyriaus nurodytas
rodiklis

ŠRSA Kultūros
skyrius

34

Nemažėjantis

Šiaulių rajono
savivaldybės
EKTAC
ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius, jaunimo

ŠRSA Kultūros
skyrius

8049

Nemažėjantis

ŠRSA
Ekonomikos ir
verslo plėtros
skyrius

13,74

≥15,0

Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų,
asm.
Etninės kultūros ir tradicinių amatų
centro lankytojų skaičius
NVO
veikloje
dalyvaujančių
asmenų skaičiaus ir Šiaulių rajono
gyventojų skaičiaus santykis, proc.
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Šiaulių r. sav. bibliotekų skaitytojų skaičius
padalintas iš Šiaulių r. sav. gyventojų
skaičiaus ir padaugintas iš 1000
Šiaulių r. sav. meno kolektyvų dalyvių
skaičius padalintas iš Šiaulių r. sav.
gyventojų sk. ir padaugintas iš 1000
Šiaulių r. sav. Etninės kultūros ir tradicinių
amatų centro nurodytas rodiklis
NVO veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius
padalintas iš bendro gyventojų skaičiaus
Šiaulių rajone ir padaugintas iš 100

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams
Tikslas

Atsakingas už
duomenų
pateikimą

Atskaitos
taškas 2015
m.*

Siekiamybė
2023 m.**

Paaiškinimas (formulė)

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

232****

Mažėjantis

LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

LSD

ŠRSA Socialinės
paramos skyrius

52

Mažėjantis

Socialinės rizikos šeimų skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, asm.

LSD

4****

Nedidėjantis

Praktikuojančių šeimos gydytojų
skaičius,
tenkantis
10000
prisirašiusių gyventojų, asm.

ŠRSA gydytojas

ŠRSA Vaiko
teisių apsaugos
skyrius
ŠRSA gydytojas

8,59

Nemažėjantis

Sergančių
asmenų
skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, asm.

LSD

ŠRSA gydytojas

766,50****

Mažėjantis

Šiaulių r. sav. socialinės pašalpos gavėjų
skaičius padalintas iš bendro Šiaulių r. sav.
gyventojų skaičiaus ir padaugintas iš 1000
Šiaulių r. sav. socialinės rizikos šeimų
skaičius padalintas iš bendro Šiaulių r. sav.
gyventojų skaičiaus ir padaugintas iš 1000
Šeimos gydytojų skaičius Šiaulių rajono
savivaldybėje padalintas iš prisirašiusių prie
šeimos gydytojų skaičiaus Šiaulių rajono
savivaldybėje ir padaugintas iš 10 000
LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

Sporto varžybų ir sveikatinimo
renginių dalyvių skaičius, lyginant
su bendru gyventojų skaičiumi,
proc.

Lietuvos sporto
statistikos
metraštis, LSD,
Šiaulių rajono
savivaldybės VSB

ŠRSA Švietimo ir
sporto skyrius,
ŠRSA gydytojas

35,8****

Didėjantis

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Asmenų (šeimų), buvusių sąrašuose
socialiniam
būstui
nuomoti,
skaičius metų pabaigoje, asm.
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius,
tenkantis 1000 gyventojų, asm.

2.3. tikslas.
Socialiai
saugios ir
sveikos
visuomenės
formavimas

Duomenų šaltinis

2016

reikalų
koordinatorius,
Švietimo ir sporto
skyrius,
Socialinės
paramos skyrius,
ŠRSA gydytojas
LSD

* Jei duomenys už 2015 m. dar neskelbiami, naudojami 2014 m. duomenys.
** Jei duomenys už 2023 m. bus neskelbiami, bus naudojami 2022 m. duomenys.
*** 2015–2016 m. m. duomenys
**** 2014 m. duomenys
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Šiaulių r. sav. sporto varžybų ir sveikatinimo
renginių dalyvių skaičius padalintas iš bendro
gyventojų skaičiaus ir padaugintas iš 100

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017–2023 metams

2016

III PRIORITETAS. SUBALANSUOTA RAJONO INFRASTRUKTŪRA IR APLINKA
Tikslas

3.1. tikslas.
Modernios
susisiekimo
sistemos
plėtra

3.2. tikslas.
Efektyvios
inžinerinio
aprūpinimo
sistemos
kūrimas ir
vystymas

3.3. tikslas.
Darnios ir
švarios
aplinkos
užtikrinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomenų šaltinis

Vietinės
reikšmės
kelių
su
patobulinta danga**** ilgio dalis
nuo bendro vietinės reikšmės kelių
ilgiu, proc.
Kelių eismo įvykių, kuriuose
sužeisti arba žuvo žmonės, skaičius,
vnt.
Renovuotų daugiabučių namų
skaičius (iš dalies atnaujinti, darbai
tęsiami), vnt.
Gyventojų,
prisijungusių
prie
centralizuotos vandens tiekimo
sistemos, dalis, proc.

LSD

Gyventojų,
prisijungusių
prie
centralizuotos nuotekų surinkimo
sistemos, dalis, proc.
Iki reikalaujamų normų išvalomų
ūkio, buities ir gamybos nuotekų
dalis, proc.
Į atmosferą iš stacionarių šaltinių
išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1
gyventojui, kg
Rūšiuojamų komunalinių atliekų
dalis nuo viso surinktų atliekų
kiekio per metus, proc.

Atsakingas už
duomenų
pateikimą
ŠRSA Turto
valdymo skyrius

Atskaitos taškas
2015 m.*

Siekiamybė
2023 m.**

Paaiškinimas (formulė)

11,2***

Didėjantis

Šiaulių r. sav. vietinės reikšmės kelių su
patobulinta danga ilgis padalintas iš vietinės
reikšmės kelių ilgio ir padaugintas iš 100

LSD

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

58***

Mažėjantis

LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

8

≥19

ŠRSA Turto valdymo skyriaus nurodytas
rodiklis

UAB „Kuršėnų
vandenys“
UAB „Šiaulių
vandenys“
UAB „Kuršėnų
vandenys“
UAB „Šiaulių
vandenys“
LSD

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

57,26

Didėjantis

ŠRSA Turto
valdymo skyrius

49,84

Didėjantis

ŠRSA Aplinkos
apsaugos skyrius

45,7*****

Nemažėjantis

LSD

ŠRSA Aplinkos
apsaugos skyrius

3,0**

Nedidėjantis

Šiaulių rajono gyventojų, prisijungusių prie
centralizuotos vandens tiekimo sistemos,
skaičius padalintas iš bendro Šiaulių rajono
gyventojų skaičiaus ir padaugintas iš 100
Šiaulių rajono gyventojų, prisijungusių prie
centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos,
skaičius padalintas iš bendro Šiaulių rajono
gyventojų skaičiaus ir padaugintas iš 100
Iki normų išvalomų nuotekų skaičius
padalintas iš išleistų į paviršinius vandenis
nuotekų skaičiaus ir padaugintas iš 100
LSD rodiklių duomenų bazės rodiklis

ŠRSA Aplinkos
apsaugos skyrius

ŠRSA Aplinkos
apsaugos skyrius

23,93

Didėjantis

ŠRSA Aplinkos apsaugos skyriaus nurodytas
rodiklis

* Jei duomenys už 2015 m. dar neskelbiami, naudojami 2014 m. duomenys.
** Jei duomenys už 2023 m. bus neskelbiami, bus naudojami 2022 m. duomenys.
*** 2014 m. duomenys
****Pagal Lietuvos automobilių kelių direkciją, kelių dangos skirstomos į asfaltbetonio, cementbetonio, žvyro dangas bei grindinius. Kelių patobulintos dangos skirstomos į asfaltb etonio ir cementbetonio.
*****2013 m. duomenys
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IV PRIORITETAS. EFEKTYVI RAJONO SAVIVALDA IR VISUOMENĖS SAUGUMAS
Tikslas

4.1.
Efektyvaus,
gyventojų
poreikius
atitinkančio
viešojo
valdymo
užtikrinimas

4.2. Saugumo
rajone
didinimas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Duomenų šaltinis

Savivaldybės
administracijos
valstybės
tarnautojų,
kėlusių
kvalifikaciją, dalis nuo bendro
savivaldybės
administracijos
valstybės tarnautojų skaičiaus, proc.
Gyventojų
pasitenkinimas
savivaldybės
teikiamomis
paslaugomis
Interneto
svetainės
www.siauliuraj.lt
lankomumas,
apsilankymų skaičius per metus

ŠRSA Teisės ir
personalo
administravimo
skyrius

Užregistruotų nusikalstamų veikų,
tenkančių 100 000 gyventojų,
skaičius, vnt.
Savivaldybėje veikiančių saugios
kaimynystės grupių skaičius, vnt.
Gaisrų skaičius, vnt.

Atsakingas už
duomenų
pateikimą
ŠRSA Teisės ir
personalo
administravimo
skyrius

Atskaitos
taškas 2015
m.*
55,8 proc.

Siekiamybė
2023 m.**

Paaiškinimas (formulė)

70 proc.

ŠRSA Teisės ir personalo administravimo
skyriaus nurodytas rodiklis

Atlikta apklausa

ŠRSA Bendrųjų
reikalų skyrius

-

Atlikta
apklausa

-

ŠRSA
Informacinių
technologijų
skyrius
LR Vidaus reikalų
ministerija

ŠRSA
Informacinių
technologijų
skyrius
Vyr. specialistas

697 766

Didėjantis

ŠRSA Informacinių technologijų skyriaus
nurodytas rodiklis

1691,2

Mažėjantis

LR Vidaus reikalų ministerijos duomenys

ŠRSA
vyriausiasis
specialistas
ŠRSA
vyriausiasis
specialistas

ŠRSA
vyriausiasis
specialistas
ŠRSA
vyriausiasis
specialistas

63

≥67

ŠRSA vyriausiojo specialisto nurodytas
rodiklis

263

Mažėjantis

ŠRSA vyriausiojo specialisto nurodytas
rodiklis

* Jei duomenys už 2015 m. dar neskelbiami, naudojami 2014 m. duomenys.
** Jei duomenys už 2023 m. bus neskelbiami, bus naudojami 2022 m. duomenys.
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