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ĮŽANGA
Gerbiami miesto gyventojai, kolegos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, teikiu
Jums 2013 m. mero veiklos ataskaitą.
2013 metai buvo ypatingi. Šiaulių miestas šventė savo gražų 777-ių metų gimtadienį. Pirmą
kartą miesto istorijoje miesto gimtadienio renginiai, kuriuose dalyvavo daug miestiečių ir miesto
svečių, vyko ištisus metus. Mūsų miesto gimtadienis mus dar labiau sujungė į aktyvią
bendruomenę, paskatino ieškoti naujų šventės formų, kūrybiškumo saviraiškos.
Tęsiant simbolinių metų temą reiktų prisiminti ir Šaulio skulptūros rekonstrukcijos darbus.
Naujai atgimęs miesto simbolis suteikė dar vieną progą mums visiems didžiuotis savo miestu.
Noriu pabrėžti, jog pastaraisiais metais gerėjo ir miesto finansinė padėtis. Keleto pastarųjų
metų griežta taupymo politika dabar leidžia Savivaldybei subalansuoti biudžetą ir nekelti socialinės
įtampos mieste.
Džiugu, kad Šiaulių miesto savivaldybės skola, kuri rekordines aukštumas pasiekė 2011
metais, sėkmingai mažinama. Baigiantis 2011 metams ilgalaikė skola buvo 13,7 litų. 2013 metų
pabaigoje ilgalaikė skola jau buvo tik apie 9 milijonus litų, didžioji dalis šios sumos buvo
biudžetinių įstaigų įsiskolinimas šilumos tiekėjams. Šiaulių miesto savivaldybė viršplanines lėšas,
ar nepanaudotus biudžeto pinigus skiria išimtinai skolų mažinimui. Planuojama, kad jau artimiausiu
metu dabartiniai savivaldybės įsiskolinimai sumažės daugiau nei keturiais milijonais litų. Šiaulių
miestas 2013 metus baigė surinkę daugiau kaip tris milijono litų daugiau, nei buvo planuota.
Mažėja ir miesto savivaldybės paimtų paskolų portfelis. Prieš dvejus metus įvairiems
projektams buvo paimta kreditų, kurių bendra suma siekė 76 milijonus litų, praėjusių metų
pabaigoje Savivaldybė paskolų sumą sumažino beveik 20 milijonų. Per 2014 metus kreditų suma
turėtų sumažėti dar bent 5 milijonais. Finansų specialistai konstatuoja, kad šiuo sudėtingu periodu,
kai dalis savivaldybių dar didina piniginių įsipareigojimų naštą, Šiauliai sėkmingai mažina skolas ir
turės galimybę gauti paramą tiek Europos Sąjungos, tiek valstybės ar kitų fondų lėšomis
finansuojamiems projektams.
Vienais svarbiausių praėjusių metų įvykiais vis dėlto laikyčiau šiuos darbus: Taryba pritarė
AB „Šiaulių energijos“ projektui statyti 20 MW biokuro katilą, išgryninta viešojo transporto sistema
ir pasiruošta elektroninio bilieto įdiegimui, po daugelio metų pertraukos rasta lėšų daugiabučių
namų važiuojamosios dangos remonto darbams, atlikti pasiruošiamieji darbai sporto gimnazijos
Šiauliuose steigimui, įsteigėme VŠĮ Saulės krepšinio akademiją, priimtas drąsus prevencinis

sprendimas dėl nerūkymo zonų išplėtimo ir kiti. Turime pasidžiaugti, kad 2013 metais sudarytos 3
žemės nuomos sutartys Šiaulių pramoniniame parke.
Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais Lietuvą stebinome ne vien tik standartiniais ir tradiciniais
renginiais. Pirmą kartą istorijoje Šiaulių arenoje buvo surengtos tarptautinės konkūrų varžybos
uždarose patalpose. Linkiu mums visiems ir šiais metais nestokoti drąsių ir nestandartinių idėjų,
kurios garsintų mūsų Šiaulius.
Dėkoju visiems Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariams, administracijos darbuotojams,
miesto gyventojams bei Savivaldybės socialiniams partneriams, sėkmingo bendradarbiavimo dėka
padėjusiems dirbti bei priimti Šiaulių miestui reikalingiausius sprendimus.
Savivaldybės meras Justinas Sartauskas

BENDROJI DALIS
2013 m. Šiaulių politinėje padangėje papūtė permainų vėjai. Keitėsi frakcijos, jų sudėtys,
komitetų pirmininkai, valdančiosios koalicijos sudėtis. Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų partijų atstovams pasitraukus iš valdančiosios koalicijos buvo
suformuota nauja, ne tik valdančioji dauguma, bet ir Administracijos vadovybė.
Naują valdančiąją koaliciją metų pabaigoje sudarė 22 Tarybos nariai - Socialdemokratų,
Partijos „Tvarka ir teisingumas“, Darbo partijos ir Liberalų ir centro sąjungos nariai.
Dėl permainų Administracijos vadovybėje turėjome pasikeitimų ir Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sudėtyje. Vietoje buvusio tarybos nario Evaldo Vaineikio į miesto tarybą dirbti
atėjo Danutė Ona Statulevičienė, Rimundui Domarkui atsisakius mandato jo vietą taryboje užėmė
Vladas Damulevičius, o Algimantui Beinoravičiui tapus Administracijos direktoriaus pavaduoju, jo
vietą miesto Taryboje užėmė Ričardas Pupelis.
2013 metų pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 5 frakcijos:
Socialdemokratų – 13 narių (frakcijos vadovas Algimantas Beinoravičius; nuo 2013 m.
gruodžio mėn. Denis Michalenko);
Partijos „Tvarka ir teisingumas “ – 6 nariai (frakcijos vadovas Vidmantas Japertas);
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų - 4 nariai (frakcijos vadovas Jonas
Bartkus);
Darbo partijos – 3 nariai (frakcijos vadovas Aidas Gedvilas);
Liberalų sąjūdžio – 3 nariai (frakcijos vadovas Gintaras Karalevičius);
2 Tarybos nariai nepriklausė jokiai frakcijai (Stasys Tumėnas, Artūras Visockas).
Kalbant apie Tarybos darbą malonu pastebėti, kad 2012 metais Tarybos nariai pasižymėjo
dideliu aktyvumu. Tarybos nariai patys teikė tarybos sprendimų projektus, Tarybos sprendimų
projektų alternatyvius ir kitus pasiūlymus. Verta pažymėti, kad dauguma Tarybos narių atsakingai
lankė komitetų, komisijų ir Tarybos posėdžius. Nedalyvavimo be pateisinamos priežasties atvejų
beveik nebuvo.

5

I.

TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA

1. TARYBOS POSĖDŽIAI
2013 m. įvyko 13 Tarybos posėdžių (2012 m. – 12). Tarybos svarstymui buvo pateikti 384
sprendimų projektai; priimti 346; nepriimti – 38.
Lyginant 2013-sius metus su 2012-aisias metais, 2013-aisiais metais Tarybai svarstyti buvo
pateikta 27 sprendimo projektais mažiau, priimta – 20 sprendimais mažiau, nepriimta – 7
sprendimais mažiau.
Daugiausiai Tarybos sprendimų projektų pateikė Turto valdymo skyrius – 93, Ekonomikos
skyrius – 59, Architektūros ir urbanistikos skyrius – 56, Švietimo skyrius – 26, Investicijų ir miesto
plėtros skyrius – 18, likusius kiti skyriai ir tarybos nariai.
Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Tarybos veiklos
reglamento nuostatos, buvo skelbiami Šiaulių miesto savivaldybės interneto tinklalapyje
(www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių vaizdo ir garso transliacijas buvo galima stebėti tiesiogiai
internetu.
2013 metais Taryba priėmė daug miesto gyventojams reikšmingų sprendimų, minėti
sprendimai atsispindi Tarybos komitetų ir Savivaldybės atskirų sektorių atskirose skirsniuose.
Kokybiška Tarybos veikla didžiąja dalimi priklauso nuo jos komitetų darbo, kurių
Savivaldybėje šiandien yra 5. Komitetų vadovai ir pavaduotojai: Miesto ūkio ir plėtros (pirmininkas
Algimantas Beinoravčius, vėliau Artūras Gedminas, pavaduotojas Vidmantas Japertas), Finansų ir
ekonomikos (pirmininkas Vaidas Bacys, vėliau Alfredas Lankauskas, pavaduotojas Denis
Michalenko), Sveikatos ir socialinių reikalų (pirmininkas Gintaras Karalevičius, vėliau Vytautas
Juškus, pavaduotoja Elena Mockuvienė), Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkė Angelė
Kavaliauskienė, pavaduotojas Juozas Pabrėža) bei Kontrolės (pirmininkas nepaskirtas, l.e.p.
pirmininko pavaduotojas Vytautas Juškus).
2. KOMITETŲ DARBAS
Tarybą sudaro 31 Tarybos narys. Iš Tarybos narių sudaromi Tarybos komitetai, kurių
pagrindinės funkcijos yra preliminarus klausimų nagrinėjimas ir teikimas Tarybai, merui svarstyti ir
kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir kaip vykdomi Tarybos sprendimai, mero potvarkiai.
Iš Tarybos narių yra sudaryti 5 Tarybos komitetai: Finansų ir ekonomikos, Švietimo,
Kultūros ir sporto, Miesto ūkio ir plėtros, Sveikatos ir socialinių reikalų bei Kontrolės. Daugelis
Tarybos narių dirbo ne tik komitetuose, tačiau ir įvairiose darbo grupėse, komisijose, tarybose,
dalyvaudavo bendruose pasitarimuose su specialistais, ekspertais, miestui aktualiais klausimais.
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2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo.
Metų pabaigoje pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai iki tol komitetui vadovavusį Vaidą
Bacį komiteto pirmininko pareigose pakeitė Alfredas Lankauskas. Komiteto pirmininko
pavaduotoju išrinktas Denis Michalenko.
2013-aisiais metais įvyko 22 komiteto posėdžiai (2012 metais įvyko 23). Komiteto posėdžių
metu buvo svarstomi 279 Tarybos sprendimų projektai (2012 metais apsvarstė 292), pritarė 223
Tarybos komiteto projektams, nepritarė – 8. Komitetas pateikė 5 rekomendacijų Administracijos
direktoriui ir Administracijos padaliniams (2012 metais pateikė 14). Komitetas apsvarstė 6
klausimus pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų:
Dėl langų pakeitimo Šiaulių m. savivaldybės biudžetinės įstaigos plaukimo
mokykloje „Delfinas“, adresu Dainų g. 33a.
Raštas „Dėl Šiaulių moksleivių namų, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro,
Šiaulių

jaunųjų

technikų

centro

ir

Šiaulių

jaunųjų

turistų

centro

reorganizavimo“.
Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę Architektų g. 1.
Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę Architektų g. 1C.
Skundas dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių pažeidimo.
Praėjusių metų vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl
2013-ųjų metų biudžeto buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto
savivaldybės 2013 – 2015 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas. Tačiau prie šio klausimo,
kaip ir prie biudžeto, Komitetas grįžo dar ne kartą.
Komiteto nariai išsamiai išnagrinėjo šiuos miesto biudžetui, miesto plėtrai ir gyventojams
svarbius klausimus:
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo.
Dėl AB „Šiaulių energija“ investicijų projekto „Pietinės katilinės rekonstravimas
įrengiant 20 MW galios biokuro katilinę Pramonės g. 10, Šiauliuose“
suderinimo.
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Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų
suderinimo.
Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ perskaičiuotų šilumos kainos
dedamųjų nustatymo.
Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2013–2014 metų papildomo investicijų
plano suderinimo.
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2013-2017 metų veiklos ir
plėtros plano suderinimo.
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo.
Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo autobusų ir
mikroautobusų maršrutais Šiaulių mieste bilietų kainų nustatymo.
Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos finansinio
laikotarpio investicijų projektų sąrašo patvirtinimo.
Dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto 2012 metų finansinės atskaitomybės,
pelno (nuostolių) paskirstymo ir įmonės veiklos ataskaitų tvirtinimo.
Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2014 metų tarifų nustatymo.
Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.
Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo.
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo
liudijimus, nustatymo.
Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.
2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla
2013 m. pabaigoje komiteto pirmininkui Algimantui Beinoravičiui atsisakius Tarybos nario
mandato ir tapus Administracijos direktoriaus pavaduoju, laikinai komitetui pirmininkavo komiteto
pirmininko pavaduotojas Vidmantas Japertas. 2014 m. pradžioje komiteto pirmininku išrinktas
Artūras Gedminas.
Per ataskaitinį laikotarpį - 2013 metus, įvyko 26 komiteto posėdžiai. Apsvarstyti 333
klausimai. Komitetas išnagrinėjo 321 Tarybos sprendimų projektą, 12 klausimų aktualių miestui bei
jo gyventojams. Pateikė 10 rekomendacijų, 46 siūlymus iš jų: 15 siūlymų Tarybai dėl Tarybos
sprendimo projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę bei 31 siūlymą Savivaldybės
8

administracijai bei jos skyriams. Apsvarstyti 36 detalieji planai ir 4 detaliųjų planų koncepcijos.
Komiteto nariai aktyviai dalyvavo detaliųjų planų viešuosiuose svarstymuose.
Svarstė kitus svarbius klausimus:
UAB „Gluota“ prašymą dėl atliekų surinkimo konteinerių statymo vietos, dėl
nuomos mokesčio už valstybinę žemę, esančios Architektų g. 1c ir Architektų g.
Administracijos direktoriaus prašymu apsvarstė klausimą ir išsakė komiteto
narių nuomonę dėl teritorijos tarp Raguvos tako, V. Bielskio ir Marijampolės
gatvių, Šiaulių mieste, žemės sklypų (formavimo) plano patvirtinimo.
Dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano.
Diskutavo apie Šiaulių miesto bendrojo plano dabartinę būklę ir aktualijas bei
Šiaulių miesto urbanistinę situaciją. Išklausė architektų išdėstytas pagrindines
problemas su kuriomis susiduriama rengiant bendrąjį planą.
Aptarė miesto planavimo strategiją, išeities pozicijas bei užduoties parengimą,
bendrojo plano uždavinių ir tikslų nustatymą.
Dėl susidariusios sudėtingos situacijos Naujojo Medelyno kvartale ir teritorijoje
prie Garažų g., ir kituose kvartaluose Šiaulių mieste nusprendė rekomenduoti
Administracijos direktoriui sudaryti darbo grupę, kuri realiai spręstų šią
susidariusią situaciją ir parengtų priemonių planą.
Siūlė Administracijai svarstyti galimybę peržiūrėti žemės mokesčio dydžius.
Svarstė sodininkų bendrijų atstovų Šiauliuose prašymą įvertinti ir suformuoti
esamų sodininkų bendrijų tolesnio vystymo strategiją.
Apsvarstytas Tarybos sprendimo projektas „Dėl Šiaulių arenos techninio
projekto“.
Komitetas apsvarstęs klausimą „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos
struktūrinės

paramos

finansinio laikotarpio

investicijų projektų sąrašo

patvirtinimo“ siūlė Administracijai pakoreguotą sąrašą teikti tvirtinti Šiaulių
miesto savivaldybės strateginės plėtros tarybai bei paruošti sprendimą su
konkrečių techninių projektų sąrašu, reikalingu artimiausiais metais.
Svarstant vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų priedo pakeitimą siūlė Savivaldybės
administracijai atnaujinti darbo grupės veiklą dėl sutarčių sudarymo terminų
peržiūrėjimo ir pakeitimo, įtraukiant į darbo grupės sudėtį Tarybos narius ir
reklamos atstovus.
Apsvarstė UAB „Sweco Lietuva“ „Rail Baltica“ strateginio poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitą ir rekomendavo Administracijai informuoti UAB „Sweco
9

Lietuva“ nurodant „Rail Baltica“ strateginio poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje padarytas klaidas.
Svarstyta informacija apie parengtą UAB KLAS planuojamos ūkinės veiklos biokuro katilinės eksploatacijos Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai
vertinimo

ataskaitos

pristatymą.

Komitetas

nusprendė

rekomenduoti

Administracijai teikti ataskaitos rengėjams ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamentui pastabas susijusias su gamtos apsauga ir socialine ekonomine
aplinka, pridedant Šiaulių miesto centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų
iniciatyvinės grupės siūlymus.
1.3.Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla
Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros,
socialinės paramos. Metų pabaigoje pasikeitus valdančiosios koalicijos sudėčiai iki tol komitetui
vadovavusį Gintarą Karalevičių pakeitė Vytautas Juškus. Komiteto pirmininko pavaduotoja išrinkta
Elena Mockuvienė.
2013-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai. Komitetas apsvarstė 177 Tarybos
sprendimo projektus, iš jų: pritarė 123 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 6. Komitetas
pateikė 9 rekomendacijas Savivaldybės merui, Administracijos direktoriui ir Administracijos
padaliniams.
Neabejotinai viena svarbiausia komiteto priimta rekomendacija galima laikyti pasiūlymą dėl
nerūkymo zonos išplėtimo Šiaulių miesto viešuose erdvėse – parkuose, autobusų stotelėse, pėsčiųjų
bulvare ir t.t. Šiuo sprendimu įgyvendintas siekis gerinti šiauliečių sveikos gyvensenos įpročius ir
sveikatą.
Komitetas apsvarstė nemažai svarbių klausimų pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus
iš jų paminėtini:
Dėl Šiaulių miesto kultūros centro veiklos.
Dėl Moterų veiklos inovacijų centro asociacijos pareiškimo.
Igno Radžvilo prašymas Dėl oro taršos Šiaulių mieste.
Dėl Šiaulių moksleivių namų, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro, Šiaulių jaunųjų
technikų centro ir Šiaulių jaunųjų turistų centro reorganizavimo.
Informacija apie „Elnio“ fabriko teritorijos užterštumą.
Dėl akcinei bendrovei „Šiaulių energija“ pateikto UAB „Geco-taika“ prašymo.
Dėl VšĮ „Pschiatrijos ligoninė“ situacijos.
Dėl Šiaulių priklausomybės ligų centro situacijos.
Dėl viešojo transporto organizavimo.
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2013 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines
problemas taip pat apsvarstė tokius svarbesnius klausimus:
Dėl pritarimo reorganizuoti VšĮ Šiaulių odontologijos polikliniką.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centro „Goda“
reorganizavimo.
Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai.
Dėl viešosios įstaigos Šiaulių odontologijos poliklinikos ir viešosios įstaigos
Šiaulių centro poliklinikos reorganizavimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano
patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos ir
socialinės priežiūros paslaugos kainos nustatymo.
Dėl dienos socialinės globos centro „Goda“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų
sąrašo patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos
patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centro „Goda“ ir
Šiaulių miesto savivaldybės globos namų reorganizavimo.
Dėl Mokėjimo už Šiaulių specialiojo ugdymo centro Dienos socialinės globos
skyriaus paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų teikiamos dienos socialinės globos
asmenims su sunkia negalia asmens namuose kainos.
Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
Dėl Šiaulių priklausomybės ligų centro mokamų asmens sveikatos priežiūros ir
kitų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.
2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla
Per 2013 metus įvyko 21 komiteto posėdis, apsvarstyti 208 klausimai. Komitetas išnagrinėjo
194 Tarybos sprendimų projektus, apsvarstė 14 klausimų aktualių švietimo, kultūros ir sporto
sritims. Pateikė 4 rekomendacijas ir 13 siūlymų iš jų: 3 siūlymai Tarybai dėl Tarybos sprendimo
projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę bei 10 siūlymų Savivaldybės administracijai bei
jos skyriams.
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Komitetas organizavo išvažiuojamąjį posėdį, kuriame buvo svarstomas Tarybos sprendimo
projektas dėl Šiaulių moksleivių namų, Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro, Šiaulių jaunųjų technikų
centro ir Šiaulių jaunųjų turistų centro reorganizavimo. Nuspręsta siūlyti atidėti sprendimo projektą.
Svarstyti kiti svarbūs klausimai:
Komitetas apsvarstęs prašymą dėl langų pakeitimo Šiaulių miesto savivaldybės
biudžetinės įstaigos plaukimo mokykloje „Delfinas“, adresu Dainų g. 33a. siūlė
ieškoti galimybių ir neprieštaravo, atsiradus papildomoms lėšoms skirti jas langų
pakeitimui Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos plaukimo mokykloje
„Delfinas“.
Komitetas daug dėmesio skyrė pasiūlymams dėl miesto mokyklų tinklo
pertvarkos plano. Svarstyta informacija apie darbo grupės „Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo mokyklų įvertinimui pagal mokyklų tinklo pertvarkos
pagrindinius rodiklius atlikti“ veiklą, planus.
Aptartas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų įvertinimas pagal mokyklų
tinklo pertvarkos pagrindinius rodiklius.
Komiteto nariai diskutavo dėl darbo grupės siūlymų ir Centro, Lieporių,
„Saulės“ pradinių, „Santarvės“ ir Vijolių vidurinių mokyklų pertvarkymo būdų.
Kiekvienas komiteto narys išdėstė šiuo klausimu savo vertinimus ir apibendrintą
poziciją.
Komitetas apsvarstęs Tarybos sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto
savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ rekomendavo
Savivaldybės administracijai Šiaulių miesto savivaldybės 2013 metų socialinių
paslaugų plano rengimo procesą viešinti Šiaulių miesto savivaldybės
tinklalapyje, o informaciją apie šio plano vykdymą metų pabaigoje pristatyti
Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
Apsvarsčius Šiaulių kūno kultūros mokyklos ir Šiaulių lengvosios atletikos
mokyklos reorganizavimą, komitetas rekomendavo Savivaldybės administracijai
metų pabaigoje pristatyti Švietimo, kultūros ir sporto komitetui informaciją apie
reorganizacijos pasekmes ir rezultatus.
Išnagrinėjęs klausimą dėl Šiaulių miesto sporto klubų ir sporto šakų rėmimo
strategijos, nusprendė rekomenduoti Talkšos ežero ir jo prieigų išvystymo darbo
grupei atkreipti dėmesį į irklavimo trasos poreikį ir išvystymą, numatyti tai ir
URBAN programos gairėse.
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Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos
sprendimo projektų „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto
patvirtinimo“ ir „Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo“.
Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros ir
sporto klausimais nagrinėti.
Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir tarybų veikloje: Komiteto pirmininkė Angelė
Kavaliauskienė dirbo Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryboje, Stasys Tumėnas ir Aurimas
Nausėda Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijoje, Juozas Pabrėža Šiaulių miesto
kultūros centrų ir meno darbuotojų atestavimo komisijoje, Virginija Račienė Šiaulių miesto
koncertinės įstaigos „Saulė“ meno taryboje, Nijolė Budrytė Šiaulių kultūros centro taryboje.
2.5. Kontrolės komiteto veikla
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko keli Kontrolės komiteto sudėties pasikeitimai.
Metų pradžioje Komitetą sudarė - Juras Andriukaitis, Jonas Bartkus, Vytautas Juškus
(pirmininkas), Artūras Kulikauskas, Artūras Visockas. Vėliau 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T59 Komitetą sudarė - Juras Andriukaitis, Jonas Bartkus, Vytautas Juškus (pirmininkas), Angelė
Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas.
Keičiantys frakcijų sudėtims 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-287 Komiteto sudėtis
pakito dar kartą ir jo sudėtis metų pabaigoje buvo - Juras Andriukaitis, Vaidas Bacys, Vytautas
Juškus (pirmininkas), Angelė Kavaliauskienė, Aurimas Nausėda. Metus komitetas baigė be
Kontrolės komiteto pirmininko, nes Vytautas Juškus tapo komiteto pirmininko pavaduotoju, o
naujas komiteto pirmininkas nebuvo paskirtas.
Per 2013 metus įvyko 4 komiteto posėdžiai apsvarstyta 9 klausimai.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės
tarnybos pratęsimo.
Dėl Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus 2012
m. liepos-gruodžio mėnesiais atliktų vidaus auditų ataskaitų nagrinėjimo.
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų I-ketvirčio veiklos
ataskaitų svarstymo.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams
audito ataskaitos.
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų
veiklos plano projekto.
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Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų II ir III- ketvirčio
veiklos ataskaitų svarstymo.
Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui
vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimo.
Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą susijusį su Šiaulių miesto savivaldybės
kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimu. Aptarti klausimai susiję su AB „Šiaulių
energija“ ir UAB „Busturas“ paskolomis bei atliktu 5-ųjų TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynių
Savivaldybės finansuotos dalies auditu.
Birželio mėnesį Komitetas nagrinėjo Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus
audito skyriaus 2012 m. liepos-gruodžio mėnesiais atliktus vidaus audito ataskaitas. Taip pat
Komitetas apsvarstęs Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų I-ketvirčio veiklos planą
prašė Tarnybos pateikti Administracijos darbo vertinimą mažinant sistemines rizikas pagal
Kontrolės tarnybos ir Vidaus audito tarnybos atliktus patikrinimus už 2011 – 2013 metus. Komiteto
pirmininkas kėlė klausimus susijusius su bankų palūkanų mokėjimu ir sutarčių tarp Savivaldybės ir
AB „Specializuotas transportas“ bei kitomis įmonėmis pasirašymo sąlygomis. Komitetas siūlė iki
2013 m. rugsėjo 10 d. patikrinti, ar Savivaldybė neturėjo pinigų ir negrąžino skolos, o gal turėjo
lėšų bet nemažino įsiskolinimo, ir ar nėra kažkam patogu mokėti palūkanas.
Kontrolės komitetas rugpjūčio mėnesį nagrinėjo Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams audito
ataskaitas. Susipažino su pateiktu Savivaldybės administracijos rekomendacijų įgyvendinimo planu
bei Kontrolės komiteto sprendimo projektu „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2012 metų
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų, Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams audito
ataskaitoje nurodytų trūkumų“. Kontrolės komitetas nusprendė rekomenduoti Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktoriui:
Įvertinti Apskaitos skyriaus tarnautojų (darbuotojų) kompetencijos atitiktį neeilinėje
atestacijoje ir imtis priemonių darbo trūkumams užkirsti ateityje;
Užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami griežtai pagal jų paskirtį;
Įvertinti Savivaldybės administracijos darbuotojų atsakomybę dėl nusišalinimo
pareigos

nevykdymo,

besikartojančių

turto

priėmimo-perdavimo

klaidų

reorganizuojant Savivaldybės kontroliuojamas įstaigas ir lėšų skyrimo VšĮ „Šiaulių
regiono atliekų tvarkymo centras“ nepaskirstant jų pagal išlaidų ekonominę paskirtį;
Užtikrinti, kad pavaldžiose biudžetinėse įstaigose finansinės ataskaitos būtų
rengiamos laiku ir laikantis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų;
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Parengti Tarybos sprendimo projektą 2013 m. rugsėjo mėnesio Tarybos posėdžiui dėl
biudžetinių įstaigų buhalterijų centralizavimo.
Spalio mėnesį Komitetas apsvarstė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų II ir
III-ketvirčio veiklos ataskaitas bei Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014
metų veiklos plano projektą. Komiteto pirmininkas pateikė klausimus susijusius su Savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos 2011 metais gruodžio mėnesį atliktu lopšelyje-darželyje „Bangelė“
patikrinimu ir mokos fondo neatitikimu. Komitetas nusprendė rekomenduoti Administracijai
išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl maitinimo organizavimo Šiaulių miesto švietimo įstaigose, kad
būtų pasiektas viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumas ir efektyvumas.
Komiteto nariai aptarė Šiaulių Aukštabalio multifunkcinio komplekso statybos techninio
projekto, techninės užduoties ir projektinių pasiūlymų valdymo, naudojimo ir saugojimo klausimus.
Taip pat posėdyje Kontrolės komitetas svarstė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių
metų veiklos plano vykdymui reikalingų asignavimų projektą. Asignavimų valdytojo paraiškoje,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 280 patvirtinta metodika, nurodytas
poreikis – 875 tūkst. Lt. Komitetas, įvertinęs Šiaulių miesto savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnybos 2014 metų veiklos plano apimtis bei planuojamus atlikti darbus, bendru sutarimu pritarė
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos planui vykdyti reikalingiems
asignavimams, kurių bendra suma – 761,3 tūkst. Lt su galimybe skirti Tarnybai papildomai lėšų
peržiūrėjus bendrą Savivaldybės biudžeto projektą.
Komitetas dirbo principingai ir atsakingai, visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo
svarstymuose, reiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.
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3. KOMISIJŲ IR TARYBŲ VEIKLA
3.1. Etikos komisija
2013 metais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija svarstė 3 skundus, iš kurių
2 skundai buvo pateikti komisijai svarstyti dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero Justino Sartausko
elgesio bei 1 skundas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aido Gedvilo elgesio.
Per ataskaitinį laikotarpį Etikos komisija priėmė 2 sprendimus. Etikos komisija išnagrinėjusi
dviejų skundų medžiagą dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero J. Sartausko elgesio abiem atvejais
nusprendė tyrimų nepradėti.
Tarybos nario A. Gedvilo atžvilgiu Etikos komisija, atsižvelgdama į gautus dokumentus,
pradėjo tyrimą. Komisija įvertinusi gautą A. Gedvilo pasiaiškinimą dėl Tarybos komiteto bei
posėdžių nelankymo priežasčių 2013 m. pradžioje nutarė nutraukti tyrimą apsiribodama pačio
įvykio svarstymu.
3.2. Antikorupcinė komisija
2013 m. mėn. vyko 5 Šiaulių miesto Antikorupcijos komisijos posėdžiai. Komisija parengė
4 raštus – du dėl informacijos pateikimo, vieną Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai
dėl korupcijos rizikos analizės kokybės vertinimo klausimyno bei vieną Šiaulių apygardos
prokuratūrai dėl tyrimo atlikimo.
Savivaldybės administracijai pateiktos 3 rekomendacijos:
sudaryti darbo grupę dėl laipsniško centralizuotos apskaitos įvedimo švietimo, sporto
ir neformaliojo ugdymo įstaigose.
centralizuoti viešuosius pirkimus ir apskaitą.
atlikti auditą minėtuose lopšeliuose-darželiuose.
2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-123 patvirtinta
nauja Šiaulių miesto Antikorupcijos komisijos sudėtis ir Nuostatai.
2013 m. lapkričio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-285 patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2013-2015 metų programa. Parengtas ir
patvirtintas 2013 m. veiklos planas.
Didžiausios Antikorupcinės komisijos problemos 2013 metais - biudžete nebuvo numatyta
lėšų veiklai bei nebuvo paskirtas Administracijos atsakingas asmuo už Antikorupcinės komisijos
veiklą.
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3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2013 m. įvyko 22 Administracinės komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėtos 326 (2012
m. – 153) administracinių teisės pažeidimų bylos ir paskirtos 176 administracinės nuobaudos: 7
įspėjimai ir 169 piniginės baudos, kurių suma sudarė 27 965 litų.

61 administracinio teisės

pažeidimo byla nutraukta nustačius aplinkybes, dėl kurių administracinio teisės pažeidimo bylos
teisena negalima. 21 administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigta, pažeidėjui įvykdžius
administracinį nurodymą.
Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnių
nomenklatūrą buvo nagrinėtos tokios bylos:
pagal 110 str. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir
prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose
vietovėse taisyklių pažeidimas - 3 bylos;
pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis
vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo
tvarkos pažeidimas – 284 bylos;
pagal 142 str. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus važiavimo bilietą su
nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto
lengvatas, arba tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis kelių
transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi - 3 bylos;
pagal 142-3 str. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių
pažeidimas – 2 byla;
pagal 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių
pažeidimas – 1 byla;
pagal 183 str. Viešosios rimties trikdymas - 5 bylos;
pagal 186 str. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas - 2 bylos;
pagal 188 str. Savavaldžiavimas - 11 bylų.
Administracinė komisija išnagrinėjo ir priėmė 10

nutarimų

dėl

baudų pakeitimo

nemokamais viešaisiais darbais ir paskyrė 270 valandų nemokamų viešųjų darbų, skaičiuojant vieną
nemokamų viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos.
Šiaulių apskrities VPK Viešosios tvarkos biuro Prevencijos poskyrio teikimu
Administracinė komisija išnagrinėjo 4 administracinių teisės pažeidimų bylas dėl
paskirtų nemokamų viešųjų darbų nuobaudos pakeitimo į ankstesniais

69 valandų

nutarimais

paskirtas

baudas, kadangi pažeidėjas vengia atlikti nemokamų viešųjų darbų nuobaudas.
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Administracinių teisės pažeidimų byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę apskųsti
Administracinės komisijos nutarimus Šiaulių apylinkės teismui, kuris patikrina priimtų nutarimų
teisėtumą ir pagrįstumą. Per ataskaitinį laikotarpį Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėti 7 skundai
dėl Administracinės komisijos nutarimų: 3 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose
palikti nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 3 nutarimai panaikinti ir bylos nutrauktos bei 1 nutarimas
pakeistas, paskiriant mažesnę nei kodekso numatytą nuobaudą.
3.4. Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 5 straipsnio
1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija nagrinėja
asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų
kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.
Šiaulių miesto savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija 2013 metais gavo
du skundus, tačiau ne pagal Visuomeninei administracinių ginčų komisijai priskirtą kompetenciją,
todėl pareiškėjai buvo nusiųsti į atitinkamas kompetentingas institucijas, kurioms priskirta nagrinėti
tokius prašymus ir skundus. Visuomeninė administracinių ginčų komisija pagal savo kompetenciją
negavo nė vieno skundo ar prašymo, todėl į posėdžius nebuvo kviečiama.

3.5. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba
Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo 2013 m. buvo pakeisti Šiaulių miesto trišalė tarybos
nuostatai ir sudėtis. Trišalės tarybos sudėtyje Savivaldybės atstovais tapo aukščiausio rango įstaigos
vadovai (meras, mero pavaduotoja, administracijos direktorius, administracijos direktoriaus
pavaduotojas), darbdavių pusėje į Trišalės tarybos veiklą įsitraukė Šiaulių pramonės prekybos ir
amatų rūmų atstovai, darbuotojų interesus atstovavo didžiausių profesinių sąjungų atstovai.
Vadovaudamasi tarybos nuostatais 2013 m. trišalė taryba atliko šias veiklas: analizavo
aktualias miestui socialines, ekonomines problemas, svarstė savivaldybės tarybos sprendimus,
sprendimų projektus, teikė pasiūlymus Šiaulių miesto Savivaldybės Tarybai, administracijai dėl šių
problemų sprendimo.
Apie Šiaulių miesto trišalės tarybos darbą, svarstomus klausimus reguliariai ir nuolatos buvo
informuojama internetiniame Šiaulių miesto savivaldybės puslapyje.
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3.6. Jaunimo reikalų tarybos veikla
2013 m. įvyko 8 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, parengti 4 Šiaulių miesto
jaunimo reikalų tarybos raštai:
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl visuomenei naudingos veiklos
organizavimo specialisto darbo vietos perkėlimo;
Šiaulių miesto merui, Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybai, Administracijos
direktoriui, Savivaldybės Finansų skyriui dėl 2014-2016 metų savivaldybės strateginio
veiklos plano 11 savivaldybės veiklos programos priemonės 02 02 01 finansavimo
padidinimo;
Šiaulių miesto merui, Šiaulių miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijai dėl saugaus
eismo užtikrinimo P.Višinskio-Vytauto gatvių sankryžoje;
Šiaulių miesto merui, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl
visuomenei naudingos veiklos organizavimo specialistų.
Pateikti 2 sprendimų projektai Šiaulių miesto savivaldybės tarybai dėl Jaunimo reikalų
tarybos sudėties ir nuostatų keitimo. 2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-125 sudaryta naujos sudėties Šiaulių miesto jaunimo reikalų taryba.
Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa (5000 Lt – 5 projektai). Įgyvendinant jaunimo
plėtros politiką mieste, įgyvendintas projektas „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ (vyko 8
mokymai Klaipėdoje ir Šiauliuose). Dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje.
Jaunimo tarybos nariai aktyviai dalyvavo jaunimo renginiuose, konsultuotos jaunimo
organizacijos ir jaunimo atstovai įvairiais.
Kartu su jaunimo organizacijomis dalyvauta jaunimo NVO mugėje verslo ir pasiekimų
parodoje Šiauliai 2013.
Dalyvauta Socialinių reikalų ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje „Integruotos
jaunimo politikos plėtra“ Vilniuje; Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos
organizuotoje konferencijoje „Jaunimo politika: ar siekiame to, ko turime siekti“ Vilniuje.
Suorganizuotos konsultacijos-diskusijos su ekspertais dėl niekur nedirbančių, nesimokančių
ir ilgalaikiuose perkvalifikavimo mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių įtraukimo į aktyvią
veiklą.
Suorganizuota Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ valdybos narių,
Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovų bei Administracijos vadovų diskusija Šiauliuose.
2013 m. buvo pradėta rengti jaunimo verslumo skatinamo sistema. Parengtas ir patvirtintas
Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos planas.
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3.7. Savivaldybės turto privatizavimo komisija
Per 2013 m. įvyko 13 Savivaldybės turto privatizavimo komisijos posėdžių, pritarta 17
savivaldybės turto privatizavimo programų.
Per ataskaitinį laikotarpį Savivaldybės taryba nusprendė įtraukti į privatizavimo objektų
sąrašą 2 objektus. Paskelbtos 26 objektų privatizavimo programos. Iš 26 objektų parduoti 9
objektai. 7 objektų privatizavimo programos sudarytos 2013 m., tačiau jos bus vykdomos 2014 m.
Per 2013 m. buvo planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 400 000 litų, parduota už 627224,82 litus. Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše metų pabaigoje buvo 61 objektas.
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4. MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS
Mero potvarkiu 2013 metais buvo sudarytos ar iš seniau veikė 13 darbo grupių. 2012 m.
tokių darbo grupių veikė 16. Darbo grupės sudarytos siekiant užtikrinti įvairių iniciatyvų, akcijų ar
probleminių klausimų sprendimo galimybes. Dalis darbo grupių buvo trumpalaikės ir įvykdžiusios
joms keltas užduotis jos baigė savo darbą. Meras taip pat vykdė nuolatinius pasitarimus su
Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų vadovais, Savivaldybės administracijos vadovybę, skyrių
vedėjais aktualiais miestui organizaciniais klausimais.
Darbo grupė daugiabučių namų modernizavimo problemoms spręsti
2013 m. darbo grupės susirinkimų metu aptarti aktualiausi daugiabučių namų gyventojams
klausimai, diskutuota, siūlyti problemų sprendimai. Surengti mokymai daugiabučių namų atstovams
daugiabučių namų modernizavimo ir jų energetinio ūkio tvarkymo klausimais.
Didžiausias dėmesys praėjusiais metais buvo skirtas daugiabučių namų modernizacijos
klausimams. Organizuoti susitikimai daugiabučių namų bendrijų atstovams. Visuomenei pristatyti
renovuojamų pastatų atrankos kriterijai, dalyvavimo modernizacijos procese sąlygos. Vadovaujantis
kriterijais sudarytas atrinktų modernizacijai namų sąrašas, kuris perduotas Aplinkos ministerijai.
Darbo grupė dėl Talkšos ežero ir jo prieigų
Pristatyta įdomybių parko idėją. „Pramonės įdomybių parkas“ galėtų būti daugiafunkcinė
atvira ekspozicija, viešinanti Šiaulių miesto industrines galimybes, reprezentuojanti miesto įmonių
technologijas, jungianti tiek menines-estetines, tiek žaidimų-atrakcionų funkcijas. Kiekvieną iš
akcentų projektuotų konkreti įmonė savo kaštais ir specialistų jėgomis, gamintų savo
technologijomis. Šio pramonės įdomybių parko reikia tam, kad pamatytume jog Šiauliuose yra
verslas ir pramonė bei Šiaulių miesto reprezentavimui. Aptarta „Pramonės įdomybių parko“
teritorijos parinkimo klausimas.
Pristatytas Vandens ir sniego pramogų atrakcionų parko prie Talkšos ežero projektas.
Aptartos Talkšos ežero ir jo prieigų tvarkymo galimybės bei papildomas elektros šaltinių poreikis
Talkšos ežero pakrantėje.
Akcijos „Laisvė dviračiui“ organizavimo darbo grupė
Akcijos tikslai - skatinti ir populiarinti važiavimą dviračiu Šiaulių mieste, atkreipti
vairuotojų ir kitų eismo dalyvių dėmesį kelyje, ugdyti toleranciją dviratininkui, identifikuoti
pagrindines problemas, susijusias su važiavimu dviračiais mieste bei skatinti spręsti gatvių ir
dviračių takų infrastruktūros tvarkymo klausimus.
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2013 m. akcija „Laisvė dviračiui“ buvo organizuota jau šeštus metus iš eilės. Minint
miesto gimtadienio 777 sukaktį praėjusiais metais akcijos maršruto ilgis buvo 7 km 77 m.
Praėjusiais metais akcijoje „Laisvė dviračiui“ dalyvavo 500 dviratininkų. Daug miestiečių
akcijoje dalyvavo šeimomis, kolektyvais.
Darbo grupė SĮ Šiaulių oro uosto veiklos perspektyvoms spręsti
Darbo grupės uždaviniai: nagrinėti pateiktus pasiūlymus dėl Savivaldybės įmonės Šiaulių oro
uostas veiklos ir teikti siūlymus, kaip gerinti SĮ Šiaulių oro uostas darbą.
Darbo grupės posėdžių metu svarstytos 2014-2020 metų ES fondų panaudojimo galimybės
oro uosto vystymo plėtrai. Nutarta pritarti NACO kompanijos parengtam Tarptautinio Šiaulių oro
uosto išvystymo planui su siūlymu pataisyti pagrindinę schemą.
Aptarti turto bei žemės nuosavybės perėmimo bei dokumentų sutvarkymo klausimai. Darbo
grupėje išsamiai aptarti visi galimi Vyriausybės nutarimų koregavimų variantai bei pasiūlymai.
Nuspręsta miesto Tarybai teikti pasiūlymą 2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės biudžete
numatyti lėšas Pasienio veterinarijos posto įrengimui, šio posto įrengimo sąnaudoms iš dalies
parengti.
Aptartos bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene ir NATO gairės ir galimybės. Nuspręsta
pritarti Pročiūnų g. dalies pavadinimo pakeitimui į Aviacijos g. Nuspręsta teikti šį sprendimą
svarstyti gatvių bei visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo komisijai.
Darbo grupė Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti
2013 m. darbo grupei Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti buvo pristatyta 2012 m.
Rėkyvos durpių telkinio monitoringo pristatymas. Pelkės paviršiaus ir viršutinio klodo monitoringo
tikslas yra ištirti ar nėra pavojingų iškasų ir stebėti kranto liniją. Patikros metu nustatyta, kad 2012
m. jokių naujų iškasų nebuvo rasta, kranto linija nepakito.
Įvyko darbo grupės išvažiuojamasis posėdis į AB „Rėkyvą“. Jo metu pateikta informacija apie
AB „Rėkyva“ įmonės veiklą bei artimiausi įmonės planai.
Ekspertai darbo grupės nariams pateikė informacija apie durpyno rekultivacijos eksperimento
eigą. Šiuo metu vyksta pasiruošimas eksperimentui, kuris prasidės 2014 metų pavasarį.
Darbo grupė „Už žydintį ir švarų saulės“
Akcija siekiama įvertinti ir išrinkti gražiausiai prižiūrinčius ir tvarkančius gyvenamąją
aplinką daugiabučius gyvenamuosius namus, jų kvartalus, individualias valdas bei įmones,
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organizacijas. Akcijos pagrindinis tikslas – kurti gražų ir žydintį Saulės miestą, švarinti, puoselėti
savo aplinką.
Akcija buvo organizuojama tradiciškai šeštus metus iš eilės ir susilaukė didelio miestiečių
susidomėjimo. Šiais metais akcijoje dalyvavo 170 dalyvių. Baigiamojo renginio metu

buvo

apdovanoti akcijos dalyviai, kurie visus metus rodė didelę meilę aplinkai, darbštumą ir
tvarkingumą.
Darbo grupė pasiūlymams atliekų tvarkymo sistemos tobulinimui parengti
Per 2013 m. surengti keli darbo grupės posėdžiai. Darbo grupės nariai svarstė pasiūlymus
dėl diferencijuoto Savivaldybių vienos tonos komunalinių atliekų priėmimo ir šalinimo įkainio
nustatymo. Aptarti pasiūlymai dėl sausos žolės priėmimo į Kairių sąvartyno kompostavimo
aikštelės klausimai. Apsvarstyta projekto „Šiaulių regiono komunalinių atliekų biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ eiga. Pateiktas pasiūlymas, kad sąskaitos už šiukšles
gyventojams būtų siunčiamos ne du, bet kartą per metus, tokiu būdu taupant patiriamas gyventojų
išlaidas dėl pašto paslaugų įkainių.
Šiaulių miesto įvaizdžio darbo grupė
Darbo grupė iškėlė Šiaulių 777 metų gimtadienio šventimo ištisus 2013 m. idėją. Sukurtas
gimtadienio šūkis - Sėkmės saulės mieste! Šūkiu linkėta sėkmės atvykusiems bei pačiam saulės
miestui. Gimtadienio tema buvo sėkmės istorijos. Susitikę, darbo grupės atstovai, nusprendė
visuose renginiuose pabrėžti geltoną spalvą, sėkmės istoriją, bei skaičius 777. Pasiūlytą
gimtadieniui skirti papildomą 100 tūkst. litų finansavimą. Pasiūlyta surengti „Saulės miesto
spindulių“ rinkimus.
Pristatyta Popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje bei Šiauliuose apsilankymo atminimo
akmens įamžinimo projekto bei gatvės vardo suteikimo idėjos.
Darbo grupė Šiaulių universiteto ir Savivaldybės ryšiams plėtoti
Aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp Šiaulių universiteto ir Šiaulių miesto
savivaldybės galimybės. Darbo grupė pasiūlė skirti konkretų Savivaldybės finansavimą Šiaulių
universiteto įvairioms bendradarbiavimo iniciatyvoms, skatinti bei įgyvendinti.
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Darbo grupė dėl keleivių vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais ir bilietų kainų
peržiūrėjimo
Darbo grupė buvo sudaryta dėl keleivių vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais
bilietų kainų peržiūrėjimo. Darbo grupė atsižvelgdama į pateiktą UAB „Busturas“ situacijos analizę
pasiūlė nekeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytų keleivių vežimo reguliariais miesto
susisiekimo maršrutais bilietų kainų.
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II.

SAVIVALDYBĖS FINANSAI

2013 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų
ir sandorių įvykdytas 101,2 procentais, planuota gauti 254856,8 tūkst. litų pajamų, gauta – 257877,1
tūkst. Litų. Gauta 3020,3 tūkst. litų daugiau nei planuota.
Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 96,8 procentais, planuota gauti 87115 tūkst.
litų, gauta – 84313 tūkst. litų, t. y gauta mažiau 2802 tūkst. litų.
Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas
įvykdytas 95,9 procentais, planuota gauti 11012 tūkst. litų, gauta – 10566 tūkst. Litų. Gauta mažiau
446 tūkst. litų.
Turto mokesčių planas įvykdytas 129,5 procentais, planuota gauti 8180 tūkst. litų, įvykdyta –
10594,6 tūkst. litų. Gauta daugiau 2414,6 tūkst. litų, iš jų: žemės mokesčio planas 1156 tūkst. litų,
įvykdytas – 896,7 tūkst. litų, gauta mažiau 259,3 tūkst. litų, įvykdyta 77,6 procento; paveldimo turto
mokesčio planas 174 tūkst. litų, įvykdytas – 153,4 tūkst. litų, gauta mažiau 20,6 tūkst. litų, įvykdyta
88,2 procento; nekilnojamojo turto mokesčio planas 6850 tūkst. litų, įvykdytas – 9544,5 tūkst. litų,
gauta daugiau 2694,5 tūkst. litų, įvykdyta – 139,3 procento.
Mokesčio už aplinkos teršimą planas buvo 610 tūkst. litų, įvykdytas – 678,8 tūkst. litų arba
111,3 procento, nes gauta daugiau 68,8 tūkst. litų.
Valstybės rinkliavų planuota gauti 249 tūkst. litų, gauta – 296,6 tūkst. litų, gauta daugiau 47,6
tūkst. litų, planas įvykdytas 119,1 procento.
Vietinių rinkliavų planas 9963,5 tūkst. litų, įvykdytas – 10267,6 tūkst. litų, gauta daugiau
304,1 tūkst. litų, planas įvykdytas 103,1 procento, iš jų – vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
tvarkymą planas 9100 tūkst. litų, įvykdymas – 9122,9 tūkst. litų, gauta daugiau 22,9 tūkst. litų,
planas įvykdytas 100,3 procento.
Dotacijų planas sudarė 117034,3 tūkst. litų, įvykdymas – 116423,1 tūkst. Litų. Iš jų: specialios
tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 27781,1
tūkst. litų, mokinio krepšeliui finansuoti – 75437,6 tūkst. litų, specialios tikslinės dotacijos
savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokinimas, turintiems specialiųjų
tikslinių ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti finansuoti –
11247,1 tūkst. litų, lėšų pagal tarpusavio atsiskaitymus – 31,3 tūkst. litų, valstybės investicijų
programoje numatytiems projektams finansuoti – 1578 tūkst. litų, bendrosios dotacijos
kompensacijos gauta 348 tūkst. litų.
Kitų pajamų planuota gauti 20484,1 tūkst. litų, gauta 24195,8 tūkst. litų, arba 3711,7 tūkst.
litų daugiau, planas įvykdytas 118,1 procento, iš jų:
1) dividendų planuota gauti 2571,3 tūkst. litų, gauta – 4455 tūkst. litų, įvykdyta 173,3
procentų;
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2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius planas 4000 tūkst. litų, įvykdymas – 4968,6 tūkst. litų, planas įvykdytas 124,2 procento;
3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 150 tūkst. litų, gauta – 130,8 tūkst. litų,
planas įvykdytas 87,2 procento;
4) pajamų už patalpų nuomą planas 617,6 tūkst. litų, įvykdymas – 1073,4 tūkst. litų, gauta
daugiau 455,8 tūkst. litų, planas įvykdytas 173,8 procento;
5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 4174,5 tūkst. litų, įvykdymas –
4004,4 tūkst. litų, planas įvykdytas 95,7 procento;
6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 8351,7 tūkst.
litų, įvykdymas – 8717,2 tūkst. litų arba 104,4 procento;
7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 119 tūkst. litų, gauta – 244,9 tūkst. litų,
arba planas įvykdytas 205,8 procento;
8) kitų neišvardytų pajamų planas 500 tūkst. litų, įvykdymas – 601,5 tūkst. litų, planas
įvykdytas 120,3 procento.
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 332,7 tūkst. litų. gauta 208,9
tūkst. litų. Iš kitų savivaldybių mokinio krepšelio lėšų gauta 208,9 tūkst. litų.
2013 metų patikslintas Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 99,7 procento –
planuota 260448,1 tūkst. litų išlaidų, įvykdyta – 259623,7 tūkst. litų. Kitoms savivaldybėms
perduotos mokinio krepšelio lėšos sudarė 152,3 tūkst. litų.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO
PAJAMŲ PLANO ĮVYKDYMAS
(tūkst.
litų)
Pajamos
Mokesčiai
Gyventojų pajamų mokestis
Gyventojų pajamų mokestis
savivaldybių išlaidų struktūros
skirtumams išlyginti
Turto mokesčiai, iš jų:
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Mokestis už aplinkos teršimą
Valstybės rinkliavos
Vietinės rinkliavos
Dotacijos

Patikslintas
planas
117129,5
87115

Įvykdyta

Skirtumas

%

116716,6
84313

-412,9
-2802

99,6
96,8

11012

10566

-446

95,9

8180
1156
174
6850
610
249
9963,5
117034,3

10594,6
896,7
153,4
9544,5
678,8
296,6
10267,6
116423,1

2414,6
-259,3
-20,6
2694,5
68,8
47,6
304,1
-611,2

129,5
77,6
88,2
139,3
111,3
119,1
103,1
99,5
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Speciali tikslinė dotacija einamiesiems
tikslams, iš jų

115077

114465,8

-611,2

99,5

Valstybinėms (perduotoms
savivaldybėms) funkcijoms atlikti

28385,7

27781,1

-604,6

97,9

Mokinio krepšeliui finansuoti
Kita tikslinė dotacija

75444,2
11247,1

75437,6
11247,1

-6,6
0

100,0
100,0

Bendrosios dotacijos kompensacija

348

348

0

100,0

Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto
pagal tarpusavio atsiskaitymus

31,3

31,3

0

100,0

Speciali tikslinė dotacija Valstybės
investicijų programoje numatytiems
projektams vykdyti

1578

1578

0

100,0

20484,1
2571,3

24195,8
4455

3711,7
1883,7

118,1
173,3

4000

4968,6

968,6

124,2

150

130,8

-19,2

87,2

617,6

1073,4

455,8

173,8

4174,5

4004,4

-170,1

95,9

8351,7

8717,2

365,5

104,4

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

119

244,9

125,9

205,8

Kitos neišvardytos pajamos
Materialiojo ir nematerialiojo turto
realizavimo pajamos
Iš kitų savivaldybių gautos
moksleivio krepšelio lėšos
Iš viso mokesčiai, dotacijos ir
pajamos
Paskolos
IŠ VISO

500

601,5

101,5

120,3

332,7

332,7

208,9

208,9

0

100,0

254856,8

257877,1

3020,3

101,2

5591,3
260448,1

2131,1
260008,2

-3460,2
-439,9

38,1
99,8

Kitos pajamos
Dividendai
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo
vandens telkinius
Mokesčiai už valstybinius gamtos
išteklius
Pajamos iš patalpų nuomos
Biudžetinių įstaigų pajamos už
atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo,
socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

2013 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos
Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė
98370,7 tūkst. litų, iš jų: paskolos – 55916,8 tūkst. litų, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui – 1355,5 tūkst. litų, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 29015,9 tūkst. litų,
įsiskolinimas už transporto kompensacijas ir kitą socialinę paramą – 11435,4 tūkst. litų,
įsiskolinimas už kitas išlaidas – 585,3 tūkst. litų, įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas sudarė –
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61,8 tūkst. litų. Šiaulių miesto savivaldybės gautos paskolos 2013 m. gruodžio 31 d. sudarė 55916,8
tūkst. litų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių miesto savivaldybė buvo paėmusi 15 ilgalaikių
paskolų.

2013 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
2013 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 678,4 tūkst. litų pajamų, iš jų:
pajamos iš privatizavimo sandorių – 622,4 tūkst. litų, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas ir
už atidėtas įmokas bei netesybas – 54 tūkst. litų, kitos įplaukos – 2 tūkst. litų.
2013 metais Savivaldybės taryba patvirtino 730,4 tūkst. litų sąmatą programoms vykdyti.
Programoms finansuoti išleista 592,6 tūkst. litų, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo
programos vykdymu, padengti – 22,3 tūkst. litų, Šiaulių vyskupijos kurijai teritorijos,
priklausančios Savivaldybei ir esančios prie Šiaulių vyskupijos kurijos ir pastoracinio centro Tilžės
g. 186, tvarkymo darbų išlaidoms iš dalies padengti – 50 tūkst. litų, VšĮ Respublikinės Šiaulių
ligoninės kompiuterinio tomografo „ASTEION S4“ rentgeno vamzdžio įsigijimo išlaidoms iš dalies
finansuoti – 95,4 tūkst. litų, vejos pjovimo traktoriui viešųjų erdvių priežiūrai įsigyti – 10 tūkst. litų,
švietimo įstaigų teritorijų dangoms ir įvažiavimams tvarkyti – 100 tūkst. litų, biudžetinių įstaigų
skubiems remonto, avariniams darbams vykdyti – 119,9 tūkst. litų, Šiaulių miesto dailės galerijos
Vilniaus g. 245 salių stoglangiams pakeisti – 130 tūkst. litų, skolai už žiūrovų kėdutes Šiaulių
miesto centriniame stadione, S. Daukanto g. 23, sumokėti – 30 tūkst. litų, Šiaulių socialinių
paslaugų centrui spausdinimo, tiražavimo technikai įsigyti – 25 tūkst. litų, lopšelio-darželio
,,Pasaka“ lauko terasos demontavimo darbams atlikti – 10 tūkst. litų.
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5. EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS
Turto poskyris veda Savivaldybei bei valstybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo
ir nematerialiojo turto apskaitą.
Per ataskaitinį laikotarpį paskelbtos 26 objektų privatizavimo programos. Iš 26 objektų
parduoti 9 objektai. 7 objektų privatizavimo programos sudarytos 2013 m., tačiau jos bus vykdomos
2014 m. Per 2013 m. buvo planuota įplaukų už privatizuotus objektus – 400 000 litų, parduota už 627224,82 litus. Savivaldybės privatizavimo objektų sąraše metų pabaigoje buvo 61 objektas.
Parduotų 2013 m. objektų sąrašas
Ei Privatizavimo objekto adresas
l.

(apibūdinimas)

Pardavimo Savivaldy- Žemės

Žemės

kaina (Lt)

bei

sklypo

sklypo

N

tenkanti

pardavimo

parengimo

r.

pardavimo

kaina (Lt)

išlaidos (Lt)

kainos
dalis (Lt)
1.

50004567 Dalis administracinių

65001,00

53000,82

12000,18

-

12444,00

1057,00

5371,00

6016,000

18800,00

18800,00

-

-

patalpų (90/341 dalys, unikalus
numeris 2995-4001-3013, plotas 90,1
kv. m, 2 aukštų mūrinio pastato 2
aukšte, pažymėjimas plane 1B2p) ir
šiam objektui priskirtas bendro
naudojimo 198/823 (0,0198 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris
2901/0007:457), Aušros al. 53,
Šiauliai
2.

50005748 Garažo boksas Nr. 1
(unikalus numeris 2992-50072042:0001, plotas 31,76 kv. m,
pažymėjimas plane 6G1p) ir jam
tenkanti žemės sklypo naudojamo
ploto dalis – 116 kv. m., Vilniaus g.
116 B, Šiauliai

3.

50006281 Negyvenamosios techninės
patalpos (unikalus numeris 4400-

29

0922-9996:1781, plotas 48,23 kv. m, 5
aukštų mūrinio pastato 5 aukšte,
baigtumas 56 proc., pažymėjimas
plane 1A5p), Basanavičiaus g. 74,
Šiauliai
4

50004729 Garažas-boksas Nr. 1

14000,00

4186,00

4000,00

5814,00

613000,00

500000,00

113000,00

-

26000,00

13000,00

13000,00

-

23750,00

23750,00

-

-

(unikalus numeris 2998-60085013:0002, plotas 18,26 kv. m, 1
aukšto mūrinio pastato 1 aukšte,
pažymėjimas plane 5G1p) ir šiam
objektui priskirtas bendro
naudojimo 65/570 (0,0065 ha)
žemės sklypas (kadastrinis
numeris 2901/0011:592), Vilniaus
g. 116 B, Šiauliai
5.

50005843 Kino teatro pastatas su
kavinės patalpomis (unikalus numeris
2997-8008-0010, plotas 367,14 kv. m,
pažymėjimas plane 2C1p) ir šiam
objektui priskirtas 0,0562 žemės
sklypas (kadastrinis numeris
2901/0011:378), Vilniaus g. 172,
Šiauliai

6.

50003218 Dalis pastato (107/343
dalys, unikalus numeris 2992-50065038, plotas 106,87 kv. m, 2 aukštų
mūrinio pastato 1 ir 2 aukštuose,
pažymėjimas plane 4F2p) ir šiam
objektui priskirtas bendro naudojimo
123/1217 (0,0123 ha) žemės sklypas
(kadastrinis numeris 2901/0011:331),
Tilžės g. 128, Šiauliai

7.

50006279 Negyvenamosios techninės
patalpos (unikalus numeris 44000922-9930:1779, plotas 60,93 kv. m, 5
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aukštų mūrinio pastato 5 aukšte,
baigtumas 56 proc., pažymėjimas
plane 1A5p), J. Basanavičiaus g. 74,
Šiauliai
8.

50002211 Garažas - boksas Nr. 2

16519,00

5465,00

5240,00

5814,00

10111,00

7966,00

1786,00

359,00

799625,00

627224,82

154397,18

18003,00

(unikalus numeris 2998-60085013:0003, plotas 19,02 kv. m,
mūriniame 1 aukšto pastate,
pažymėjimas plane 5G1p) ir šiam
objektui priskirtas bendro naudojimo
70/570 (0,007 ha) žemės sklypas
(kadastrinis numeris 2901/0011:592),
Vilniaus g. 116B, Šiauliai
9.

50006287 Negyvenamoji patalpa tualetas (unikalus numeris 4400-23663589:4806, plotas 59,7 kv. m,
pažymėjimas plane 1B2b, statybos
metai 1976 m.), Krymo g. 32-2,
Šiauliai ir šiam objektui priskirtas
bendro naudojimo 45/478 (0,0045 ha)
žemės sklypas (kadastrinis numeris
2901/0028:124), Krymo g. 32,
Šiauliai

Iš viso:

Nuo 2004 sausio 1 d. poskyris vykdo Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimą,
paskelbimą, techninį viešųjų pirkimų komisijų aptarnavimą. Per 2012 m. laikotarpį poskyris vykdė
71 pirkimą. Iš 71 viešojo pirkimo atviro konkurso būdu paskelbti ir vykdyti 33 pirkimai,
neskelbiamų derybų būdu – 1, supaprastinto atviro konkurso būdu – 28, apklausos būdu vykdyti 9
pirkimai. Per 2013 m. poskyris vykdė 71 pirkimą. Iš 71 viešojo pirkimo atviro konkurso būdu
paskelbti ir vykdyti 27 pirkimai, neskelbiamų derybų būdu, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimą, – 3, supaprastinto atviro konkurso būdu – 38, apklausos būdu vykdyti 2 pirkimai,
supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – 1.
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1. Gyvenamųjų patalpų privatizavimas (pardavimas)
Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų
privatizavimą. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys butai privatizuojami pagal Valstybės
paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo
12 straipsnį. Vadovaujantis šiuo įstatymu butai privatizuojami nuo 2001 m. sausio 1 d. Per 2012 m.
privatizuota (parduota) butų už 69396,52 Lt. Rinkos kainomis parduoti 2 butai, 6 butai – privatizuoti
lengvatinėmis sąlygomis. Per 2013 m. privatizuota (parduota) butų už 54834,19 Lt. Rinkos
kainomis parduoti 2 butai, 5 – privatizuoti lengvatinėmis sąlygomis.
Privatizuotų (parduotų) butų 20012 – 2013 m. suvestinė
Pardavimo
metai

Parduotų butų skaičius

2012

8

69396,52

2013

7

54834,19

Pardavimo kaina (Lt)

Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti 2012 metais buvo skirta 626
tūkst. litų iš valstybės biudžeto. Lėšos įsisavintos ir įsigyta 13 butų. Išnuomota iš viso 60
gyvenamųjų patalpų asmenims ir šeimoms. 2013 metais parengtas butų pirkimo ekonominis ir
socialinis pagrindimas Šiaulių mieste ir panaudota 900 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 127,5 tūkst.
Lt iš 2012 metų Savivaldybės biudžeto nepanaudotų lėšų 140,1 tūkst. Lt, skirtų socialinio būsto
plėtrai. Nupirkta 12 butų. Išnuomota 34 gyvenamosios patalpos asmenims ir šeimoms, parengti 54
Administracijos direktoriaus įsakymo projektai dėl būsto nuomos, gyvenamųjų patalpų apsikeitimo
ir nuomos sutarčių pakeitimo.
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6. VERSLAS IR VERSLO APLINKA
2013 m. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės
2013-2015 metų strateginis veiklos planas (12 programų), kuriame atsispindi ne tik miesto
savivaldybės skyrių, bet ir savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla.
Parengtas ir Regiono plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriui
pateiktas Šiaulių miesto savivaldybės 2014-2020 m. planuojamų įgyvendinti projektų parengtinis
sąrašas. Taip pat lygiagrečiai buvo rengiami detalūs projektų sąrašai šakinėms ministerijoms
tarpinstitucinių planų rengimui, kad būtų kuo maksimaliai geriau pasirengta siekiant įsisavinti
ateinančio periodo Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą.
Kaip ir ankstesniais metais, Šiaulių miestas auga remdamasis daugiausia ne užsienio
investicijų, o vietinio verslo jėgomis. Šiauliuose gerai išvystyta pramonė, statybos, aktyvus
smulkusis ir vidutinis verslas.
Pagal ekonomines veiklos grupes Šiaulių mieste dominuoja: prekybos, nekilnojamo turto
nuomos, apdirbamosios pramonės, statybos bei transporto ir sandėliavimo paslaugų subjektai.

6.1. Parama verslui
Šiauliuose verslininkams yra sudarytos geros galimybės gauti informaciją apie Europos
Sąjungos ir nacionalinės paramos galimybes, projektų rengimo taisykles, pasikeitimus įstatyminėje
bazėje ir kita. Šiais klausimais verslininkams padeda Šiaulių miesto savivaldybės Ekonomikos
skyriaus specialistai, miesto socialiniai partneriai - Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai,
Šiaulių pramonininkų asociacija, viešosios įstaigos „Šiaulių regiono plėtros agentūra“, Šiaulių
verslo inkubatorius.
Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo
funkciją, buvo paremta 19 įmonių, sudaryta 15 sutarčių su įmonėmis už 7,7 tūkst. Lt, įmonių
steigimosi išlaidoms bei dalyvavimo parodoje “Šiauliai 2013” padengti.
Atsižvelgiant į objektyvias priežastis teikti sprendimo projektai dėl mokestinių lengvatų
taikymo fiziniams ir juridiniams asmenims. Per 2013 m. atleista nuo valstybinės žemės, žemės
nuomos mokesčių už 332 542,83 Lt (viso atleisti 52 fiziniai ir juridiniai asmenys).
6.2. Darbo rinka
Darbo biržos duomenimis Šiaulių mieste mažėjo nedarbas, kuris praėjusių metų pabaigoje
sudarė 8 proc. (2012 m. – 8,7 proc.) darbingo amžiaus gyventojų. Šalies vidurkis – 11,1 proc. Viso
įregistruoti 4692 bedarbiai (2012 m. – 5896). Laisvų darbo vietų skaičius laikotarpio pabaigai buvo
200.
33

Taip pat pastebima, kad mažėja moterų, jaunimo iki 25 metų, ilgalaikių ir darbo rinkoje
papildomai remiamų bedarbių dalis. Mažėjant gyventojų skaičiui, kuris nuolat įtakojamas augančios
emigracijos, verslas pradeda jausti darbo jėgos trūkumą. Verslui nuolat reikia tiek kvalifikuotų
specialistų, tiek nekvalifikuotų darbuotojų.
Lietuvos darbo biržos duomenimis, pateiktas praeitų metų darbo rinkoje paklausių profesijų
bei specialybių sąrašas Šiaulių mieste. Labiausiai reikalingi šie specialistai (su aukštuoju
universitetiniu ar neuniversitetiniu, aukštesniuoju išsilavinimu): Baldų dizaineris, buhalteris,
elektros inžinierius, interjero ir reklamos dizaineris, inžinierius, kompiuterijos inžinierius,
konstruktorius, programuotojas, reklamos vadybininkas, rinkodaros vadybininkas, logistikos
vadybininkas, mechanikos inžinierius, transporto vadybininkas, siuvimo technologas, produkto
vadybininkas.
Turintys profesinį pasirengimą: virėjas, barmenas, apsaugos darbuotojas, pardavėjas,
degalinės operatorius, plataus profilio statybininkas, apdailos mūrininkas, grindinio klojėjas, stalius,
betonuotojas, dailidė, santechnikas, stogdengys, apdailininkas, suvirintojas, baldžius, tarptautinių
krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas ir kt.
6.3. Investicinė veikla
2013 m. vykdytų projektų laukas buvo labai platus. Nuo infrastruktūrinių projektų, kurie
paklojo tvirtus miesto raidos pamatus ir prisidėjo prie miesto konkurencingumo didinimo iki
socialinių projektų mažinančių socialinę atskirtį mieste. Vis dėlto šioje ataskaitoje apžvelgsiu tik
pačius svarbiausius 2013 metu vykdytus projektus.
Praėjusiais metais baigtas E-demokratijos projektas, kurio dėka Savivaldybė atnaujino savo
tinklalapį. Atnaujintas tinklalapis pakeitė ne tik savo dizainą, tačiau ir išplėtė funkcijų prasme,
gyventojams atsirado didesnes galimybes dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.
2013 m. buvo tęsiamas „Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų patalpas“ projektas. Projekto tikslas – Užtikrinti
aukštą teikiamų paslaugų kokybę socialinių paslaugų įstaigose skirtose vaikams. Siekiant šio tikslo
bus plečiama socialinių paslaugų infrastruktūra, statomi nauji kotedžo tipo vaikų globos namai.
Šeimynose po 8 vaikus, atskiruose kotedžų blokuose iš viso galės gyventi 56 vaikai. Statybos darbai
numatomi pradėti 2014 m. gegužės mėn. Kitas įgyvendinamas projektas „Stacionarių socialinių
paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas“.
Pagrindinis projekto tikslas - užtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą teikiamų
paslaugų kokybę ir saugią aplinką, plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą
Šiauliuose. Projekto pagrindinis tikslas bus pasiektas pastatant naują dviejų aukštų pastatą ir
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įsigyjant reikiamą įrangą bei baldus.

Po projekto įgyvendinimo stacionariomis socialinėmis

paslaugomis galės naudotis 40 asmenų. Statybos darbai numatomi pradėti 2014 m. gegužės mėn.
Dar vienas socialinis įgyvendinamas projektas buvo “Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinius
socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre”. Pagrindinis
projekto tikslas - plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą ir gerinti jų kokybę Šiaulių
mieste. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre bus įkurtas Nakvynės namų
padalinys, kuriame vienu metu galės būti teikiamos paslaugos 40 asmenų. Rangos darbus
numatoma pradėti 2014 m. liepą.
Miesto verslo plėtrai ypatingai svarbus „Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“
projektas. Pagrindinis projekto tikslas – naujos infrastruktūros įrengimas Šiaulių pramonino parko
II-ajame etape. Pasirašyta 2013 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta rangos darbų sutartis, kurios vertė –
32 mln. Lt. Iki 2015 m. spalio 160 ha. plote bus įrengti buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, nutiesti
keliai ir kita veiklai reikalinga infrastruktūra.
2013 m. rugsėjo mėn. buvo patvirtintos naujos supaprastintos Šiaulių pramoninio parko
žemės sklypų nuomos taisyklės. Dėl supaprastintų žemės nuomos sąlygų iki 2013 m. pabaigos buvo
pasirašytos trys naujos investicijų sutartys. Bendra investicijų suma – apie 20 mln. Lt. Planuojama,
kad iki 2015 m. pabaigos bus sukurta arti 1,5 tūkstančio naujų darbo vietų.
Įgyvendintas infrastruktūrinis “Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių
mieste” projektas, kurio dėka pagerinta viešojo transporto infrastruktūra. Įrengtas daugiau nei 3,5
km. Naujas dviračių takas ženkliai pagerino dviratininkų susiekimą su miestu.
6.5. Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veikla
Dalyvaujant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdyme, Savivaldybės specialistai
koordinavo 8 bendrovių, 1 savivaldybės įmonės ir 3 viešųjų įstaigų veiklą.
Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas
2012 – 2013 metais

Bendrovės pavadinimas
UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“
UAB „BUSTURAS“
UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ
APŠVIETIMAS“
UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
UAB „BENDRABUTIS“

Grynasis pelnas (nuostolis), Lt

Pokytis (+/-)

2013 m.
-25688
-885.321
103.676

2012 m.
2.011
-2.454.794
142.702

Lt
-27.699
1.569.473
-39.026

-1.935.814
11.208.828
21.207

24.465
6105989
22.778

-1.960.279
5.102.839
-1.571
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Bendrovės pavadinimas
UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“
UAB „PABALIŲ TURGUS“
SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“

Grynasis pelnas (nuostolis), Lt
-52.481
244.181
212.680

-50.607
226.801
197.155

Pokytis (+/-)
-1.874
17.380
15.525

Remiantis pateiktais duomenimis matyti, jog 4 Savivaldybės bendrovės ir savivaldybės
įmonė 2013 metais dirbo pelningai, 4 Savivaldybės bendrovės dirbo nuostolingai. Keturios
kontroliuojamos įmonės 2013 metais pelno uždirbo daugiau nei 2012 metais.
Savivaldybės bendrovės 2013 m. pasiekė nemažai laimėjimų. Verta paminėti AB „Šiaulių
energija“ projektą „Šiaulių termofikacinės elektrinės projektavimas ir statyba“, kuris Finansų
ministerijos organizuojamuose rinkimuose „Europos burės 2013“ tapo nominacijos „Už pažangų
verslą“ nugalėtoju. Šioje kategorijoje buvo vertinamos verslo idėjos, didinančios įmonės ir viso
krašto konkurencingumą, sukūrusios darbo vietų ar įdiegusios pažangių technologijų.
UAB „Šiaulių vandenys“ 2013 m. Šiaulių pramoninkų asociacijos organizuotame konkurse
„Sėkmingai dirbanti įmonė“ pripažinta nugalėtoja ir įvertinta prizu už naujų technologijų diegimą.
Aplinkos projektų valdymo agentūra UAB „Šiaulių vandenys“ pripažino geriausia projektų
vykdytoja vandenų projektų sektoriuje 2013 m. Aplinkos projektų valdymo agentūra kontroliuoja
Europos Sąjungos finansuojamus projektus, kurių UAB „Šiaulių vandenys“ 2009-2013 m.
įgyvendino net kelis, maždaug už 170 mln. litų (be PVM).
2013 m. lapkričio 4 d. Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
bendrovės Geriamojo vandens laboratorijai suteikė atestavimo pažymėjimą, kuris suteikia teisę
atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens bandymus 25 tyrimų metodais,
nustatant 29 geriamojo vandens rodiklius.
Tuo tarpu SĮ Šiaulių oro uostas, siekdamas pritraukti naujų investuotojų, partnerių ir
norėdamas pristatyti įmonės teikiamas paslaugas, 2013 m. birželio mėnesį Miunchene (Vokietijoje)
dalyvavo didžiausioje logistikos pramonei skirtoje transporto parodoje „Transport Logistic 2013“.
2013 m. lapkričio 21-23 d. SĮ Šiaulių oro uostas kartu su Šiaulių miesto savivaldybės atstovais bei
Šiaulių oro uoste veiklą vykdančiomis įmonėmis dalyvavo Stambule (Turkija) vyksiančioje
transporto ir logistikos parodoje „Logitrans 2013“.

36

7. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS
7.1. Architektūra ir urbanistika
Miesto urbanistinės plėtros programai 2013 m. Savivaldybės biudžete buvo numatyta 392,1
tūkst. litų iš biudžeto. 2013 m. buvo likusi apie ~11,81 tūkst. Lt skola už 2012 m. dėl nepakankamo
finansavimo. Apie 2,7 tūkst. litų liko nepanaudota dėl to, kad paslaugų teikėjai – projektuotojai
laiku neatliko įsipareigojimų.
2013 m. Architektūros ir urbanistikos skyrius aktyviai bendradarbiavo įgyvendinat
tarptautinius tęstinius investicinius projektus - kartu su Miesto infrastruktūros skyriumi rengta
būtina dokumentacija kvartalų techniniams projektams finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų.
Ataskaitinio laikotarpio metu didelis dėmesys buvo skiriamas projekto „Rail Baltica“ studijos
rezultatų svarstymui, pasiūlymų LR Susisiekimo ministerijai bei pastaboms studijai teikimui. AB
„Lietuvos geležinkeliai“ įgyvendinamuose projektuose nuolat identifikuodavome deklaruojamą
planuojamą/rekonstruojamą transeuropinį (europinės vėžės) geležinkelį „Kaunas–Šiauliai–Lietuvos
ir Latvijos valstybių siena“ ruožą galimai dėl klaidos ar kitų priežasčių neatitinkantį Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrojo plano privalomųjų sprendinių.
7.2.Statyba
2013 m. Administracijos Statybos skyrius apžiūrėjo 606 pastatus, esančius Šiaulių miesto
teritorijoje, surašė 535 statinių techninės priežiūros patikrinimo aktus, 8 administracinės teisės
pažeidimų protokolus, išsiuntė 9 raštiškus reikalavimus dėl atliekamos statinių techninės priežiūros
bei 6 pranešimus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
apie savavališką statybą.
Parengė 19 viešųjų pirkimų techninę dokumentaciją, įvykdė 20 mažos vertės pirkimų.
Parengė 44 projektavimo ir statybos rangos sutarčių projektus, 75 sąmatinius skaičiavimus, 41
objekte vykdė statybos darbų techninę priežiūrą.
2013 m. palyginti su 2012 metais, 1 proc. daugiau atlikta apžiūrų, vykdant statinių
naudojimo priežiūrą, 33 proc. daugiau surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, 1,8
proc. mažiau surašyta statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų, tačiau buvo siųsti raštiški
reikalavimai dėl atliekamos statinių techninės priežiūros bei pranešimai apie savavališką statybą.
Suteiktos paslaugos ir atlikti darbai, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius:
Pavadinimas
Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontas
Kultūros paskirties pastatų remontas

Suma tūkst. litų
5537,6
137,2
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Socialinės paskirties pastatų remontas (tame tarpe būsto ir
gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su fizine negalia)
Sveikatos priežiūros pastatų remontas
Sporto paskirties pastatų remontas (rekonstravimas, projektų
parengimas)
Administracinės paskirties pastatų remontas
Kiti statiniai

38,3
116,2
78,1
30,2
150,0

Bendra 2013 metais atliktų paslaugų ir darbų vertė – 6087,6 tūkst. litų. Už valstybės lėšas
4543,0 tūkst. Lt (įskaitant ES programų, valstybės investicijų programų lėšas) ir Savivaldybės lėšas
1070,3 tūkst. Lt (banko paskola, Savivaldybės biudžeto lėšos) atlikti darbai ir paslaugos (bendra
atliktų darbų vertė – 5613,3 tūkst. litų):
 atlikta dalis lopšelio-darželio „Sigutė“ II etapo rekonstravimo darbų;
 apšiltintos lopšelio-darželio „Žilvitis“ galinės sienos;
 atlikti Daukanto gimnazijos sporto salės pastato fasadų apšiltinimo, dalies šildymo sistemos
pakeitimo darbai;
 atlikti Dainų progimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai;
 parengtas Šiaulių sanatorinės mokyklos paprastojo remonto projektas, apšiltinti sporto
salės, baseino pastatų stogai, suremontuotos vidaus patalpos;
 atlikta dalis plaukimo mokyklos „Delfinas“ (Ežero g. 11A) pastato I etapo atnaujinimo
(modernizavimo) darbų;
 pritaikytas būstas ir gyvenamoji aplinka 3 žmonėms, turintiems judėjimo negalią;
 Pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą Šiaulių miesto bendruomenėms įrengtos 2
lauko treniruoklių aikštelės, 1 vaikų žaidimų aikštelė, 3 pavėsinės, 3 ugniakurai, 10 suoliukų.
Už Savivaldybės lėšas (banko paskola, Savivaldybės biudžeto ir privatizavimo fondo
lėšos) Šiaulių dailės galerijoje pakeisti švieslangiai, gydymo paskirties pastate Varpo g. 9 atlikti I
aukšto patalpų remonto darbai, atlikti 27 pastatų remonto darbai (stogų dangos, statinio
konstrukcijų remontas), parengti plaukimo mokyklos „Delfinas“ (Ežero g. 11A) pastato atnaujinimo
(modernizavimo) ir kolumbariumo Ginkūnų kapinėse statybos projektai. Bendra atliktų paslaugų ir
darbų vertė – 453,0 tūkst. litų.
Administracijos direktoriaus fondo lėšomis - 21,3 tūkst. litų, po įvykusio sprogimo, atlikta
daugiabučio gyvenamojo namo Lieporių g. 1 statinio ekspertizė bei neatidėliotini remonto darbai.
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7.3. Miesto infrastruktūra
Kaip ir kiekvienais metais 2013 m. buvo vykdomi ir miesto infrastruktūros gerinimo darbai.
Nepaisant ribotų išteklių praėjusiais metais buvo įsisenėjusios miesto infrastruktūros problemos.
2013 m. Infrastruktūros skyriaus lėšos surinktos į Savivaldybės biudžetą
Eil.
Nr.
Šaltiniai
1.
už automobilių stovėjimą mokamose vietose
2.

už žemės kasinėjimo darbus mieste

3.

už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais
išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą
už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą

4.
5.

Už leidimų išdavimą pervežti negabaritinius ir
sunkiasvorius krovinius
Iš viso:

2011 m.

Pokytis,
Pokytis,
proc. 2012 m. proc.
2013 m.

86,4

104,5

176,6

122,1

392,2

74,9

94,0

145,2

-21,5

114,0

3,9

573,5

26,2

-23,3

20,1

5,3

-40,5

3,2

15,5

3,7

170,4

107,3

2,2
353,4

-68,2
50,2

0,7
530,7

Kaip ir kasmet buvo vykdomas miesto gatvių asfalto dangos remonto darbai: užtaisomos
duobės; atliekamas žvyruotų gatvių greideriavimas, žvyruotų gatvių duobių užtaisymas naujomis
medžiagomis. Kasmet gatvėse su asfalto danga paaukštinami šulinių liukai, pakeičiami liukai
naujais, keičiami gatvės bei šaligatvių bortai, remontuojami atitvarai, suolai, sienos, laiptai,
šaligatviai, paviljonai, vykdomi viadukų bei tiltų priežiūros darbai.
2013 m. pagal rangos sutartis atlikta nemažai tvarkymo darbų. Atliktas miesto gatvių
remontas – išlyginamojo sluoksnio dengimas užklojant asfaltą: Stoties g. nuo Višinskio iki Tilžės g.;
Dubijos - Draugystės pr.; Višinskio - Dubijos sankryža; Vytauto g. nuo Tilžės iki Mickevičiaus g.;
Gegužių g. nuo Gegužių g.19 link Lieporių g.; Korsako g. nuo Gegužių iki PC ,,Nrofa“;
Grinkevičiaus g. nuo Statybininkų iki Lieporių g.; Trakų g. nuo Vasario 16-osios iki Šalkauskio g.;
Dubijos – Daukanto g. sankryža ; Marijampolės g.; Pramonės g. - Bačiūnų g. sankryža ir daugelis
kitų.
Naujai įrengta žvyruota Vismanto gatvė tarp Žemynos g. ir Perkūno g. Asfaltuota žvyruota
Liepų gatvė. Užbaigtas Vyturių g. pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas. Įrengtos 3 pėsčiųjų salelės. Po
daugelio metų pertraukos atliktas daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remontas. Sutvarkyta 95
daugiabučių kiemų važiuojamoji danga. Aktyviai buvo tęsiami šaligatvių remonto darbai. Atlikti 4
techniniai projektai.
Įsiskolinimas paslaugų tiekėjams už aplinkos priežiūrą metų pradžioje siekė 1,8 mln. litų,
dėl papildomai skirto finansavimo skoloms dengti 1,3 mln. litų bei palankių oro sąlygų žiemą,
įsiskolinimą pavyko padengti beveik visą, metų pabaigoje, skolos likutis buvo 0,12 mln. litų.
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Buvo parengta techninė užduotis viešajam pirkimui bei įvykdytas viešasis pirkimas,
pasirašyta paslaugos sutartis su Kauno technologijos universitetu dėl „Šiaulių miesto keleivių
vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais esamos situacijos vertinimas ir pasiūlymų geresniam
viešojo transporto sistemos organizavimui pateikimas“ studijos atlikimo. Atlikto studijos pagrindu
priimtas sprendimas nebepratęsti sutarties su mažaisiais vežėjais (maršrutiniais keleivių vežimo
autobusais) sutarčių dėl maršrutų dubliavimo. Atlikti paruošiamieji darbai dėl privežamųjų maršrutų
įdiegimo Šiaulių mieste.
Miesto taryba savo sprendimu nustatė mokamas automobilių stovėjimo vietas prie
pagrindinių miesto gatvių. Iš viso nustatyta 14 apmokestintų vietų (aikštelių ir gatvių atkarpose),
pastatyti 22 mokėjimo už automobilių stovėjimą automatai. Per 2013 m. surinkta didžiausia
rinkliavos lėšų suma per 3 metus – už automobilių statymą surinkta 392, 2 tūkst. litų rinkliava,
pervesta į miesto biudžetą.
7.3.Teritorijų planavimas
Ataskaitinio laikotarpio metu vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo stebėsena – monitoringas. Atsižvelgiant į 2012 m. iš visuomenės gautais pasiūlymais
ir pageidavimais 2013 m. tikslintasi dėl bendrojo plano keitimų būtinybės.
Nuosekliai įgyvendinamas patvirtintas Šventupio gyvenamojo rajono infrastruktūros
specialusis planas. Siekiant darnaus urbanizuotos aplinkos vystymo detaliai nagrinėjamos atskirų
kvartalų (tarp B, C ir D kategorijų gatvių) raidos koncepcijų sąveika su gretimybėmis bei Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniais.
Įvykdytas Daušiškių kapinių detaliojo plano pakartotino rengimo paslaugos pirkimas.
Parengtos planavimo sąlygos šiems dokumentams:
Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas (planavimo sąlygos parengtos
pakartotinai, vėl pravestos paslaugos pirkimo procedūros);
Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas
(parengtos sąlygos, atliktos pirkimo procedūros iš ES fondo lėšų, sudaryta sutartis su UAB „COWI
Lietuva“, pradėta rengti koncepcija ir SPAV);
Atliktas energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano
ir reglamento koregavimas;
Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas (planavimo sąlygos parengtos,
papildžius informaciją iš NŽT dėl nuosavybės teisių atkūrimo į Zoknių dvaro žemę, atliktos pirkimo
procedūros iš ES fondo lėšų, sudaryta sutartis su UAB „Sweco Lietuva“, parengtos dvi koncepcijos
alternatyvos, atlikta SPAV atranka);
Teritorijos prie Kulpės g. detaliojo plano parengimas;
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Pakartotinai atnaujintos planavimo ir viešojo pirkimo sąlygos Išorinės vaizdinės
reklamos Šiaulių mieste specialiajam planui rengti.
Parengta ir patvirtinta detaliųjų planų iš biudžeto lėšų per 2013 metus :
Teritorijos Serbentų g. 222, Šiauliuose, detalusis. Bendra suma -27,19 tūkst. Lt;
Teritorijos prie S. Daukanto g. 25, Šiauliuose, detalusis. Bendra suma -18,50
tūkst.Lt;
Pradėti rengti arba tęsiami šie teritorijų planavimo darbai:
Turgaus aikštės detalusis planas (pravažiavimui suformuoti). Procedūros vykdomos,
tačiau užsitęsė dėl trečiųjų asmenų pretenzijų, bei teisminių ginčų.
Talkšos parko teritorijos detalusis;
Teritorijos Kupiškio g. 3 detalusis;
Teritorijos prie Vyturių Bačiūnų gatvių detaliojo plano parengimas nutrauktas
neišsprendus moto-kroso problematikos valstybiniu lygmeniu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis
praėjusiais metais nuolat buvo atliekama kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių
įgyvendinimo stebėsena.
Nuolat buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės žemės tarnybos Šiaulių žemėtvarkos
skyriaus specialistais, matininkais, sprendžiami ginčai ir nesutarimai iškilę dėl namų valdų ir
grąžinamų žemės sklypų Šiaulių mieste. Parengti raštiški atsakymai į piliečių užklausimus.
7.4.Kultūros vertybių apsauga
2013 m. buvo vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė.
Atlikta 28 nekilnojamųjų kultūros vertybių fotofiksacija, parengti 16 kultūros paveldo objektų
būklės patikrinimo aktai.
Organizuoti dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Dekoratyvinės skulptūros
„Šaulys“ restauravimo darbai. Restauravimo darbai įvykdyti sėkmingai ir labai kokybiškai.
Taip pat organizuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, ir jų teritorijų
priežiūros darbai. Organizuotas medinio kultūros paveldo objekto, esančio Aušros al. 84, Šiaulių
mieste, restauravimo ir pritaikymo regioniniam Kultūros paveldo informaciniam centrui, dail.
Gerardo Bagdonavičiaus muziejinėms ekspozicijoms ir administracinėms patalpoms techninio
projekto parengimas.

41

Organizuotas kultūros paveldo objekto – Senųjų miesto akmens mūro tvoros pietinėje dalyje
daugelyje vietų atsiradusių įskilimų, ištrupėjimų ir kitų akmens mūro pažeidimų likvidavimas.
Pateiktas prašymas finansuoti kultūros paveldo objekto – Šiaulių dvaro sodybos, vadinamos
Didžiadvariu tvarkybos ir pritaikymo viešosioms reikmėms projekto parengimą iš Nekilnojamojo
kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Atliktas Europos paveldo dienų 2013 Šiaulių regione organizavimas tam panaudojant
Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Akmenės rajono ir Kultūros paveldo departamento lėšas.
Parengtas nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos
projektas „Grafų Zubovų epochos ženklai Šiaulių krašte“.
Atlikta Šiaulių miesto riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių esamos padėties
analizė. Apžiūrėta ir įvertinta 15 Šiaulių miesto riboto laidojimo ir neveikiančių kapinių, siekiant
nustatyti kaip įgyvendinti ir šiuo metu vykdomi Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatymo numatyti reikalavimai. Atlikta detali aplankytų kultūros paveldo objektų fotofiksacija.
Kaupta Įvairi fotografinė, grafinė-archyvinė informacija ir kita medžiaga apie Šiaulių miesto
kultūros paveldo objektus.

7.5. Aplinkosauga
Siekiant įgyvendinti Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
komunalinių atliekų tvarkymui, 2013 metais organizuotas ne tik antrinių žaliavų/pakuočių atliekų
surinkimas iš individualių valdų, bet ir žaliųjų atliekų surinkimas. Žaliosioms atliekoms tvarkyti
individualių namų gyventojams buvo išdalintos kompostavimo dėžės arba konteineriai.
Kompostavimo dėžėse gyventojai žalias atliekas kompostuoja patys, o iš konteinerių žaliosios
atliekos išvežamos pagal grafiką. Daugiabučių namų bendrijų žaliosioms atliekoms surinkti buvo
dalinami didmaišiai arba konteineriai pagal poreikį. Suteikus atskirų atliekų surinkimo priemones,
sumažėjo į sąvartyną patenkantis mišrių (neišrūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis. Surinktos
žaliosios atliekos nepatenka į sąvartyną, o yra kompostuojamos.
Toliau tęsiamas Projekto „Šiaulių regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas, didelių
gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimas. Įgyvendinant šią
priemonę 2013 metais priimtos eksploatuoti 2 didelio gabarito aikštelės Pailių ir Basanavičiaus
gatvėse. Didelio gabarito aikštelių įrengimo projektą įgyvendina VšĮ Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centras.
2013 metų gruodžio 12 dieną LR Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir VšĮ
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) pasirašė projekto “Šiaulių regiono komunalinių
biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra” finansavimo ir administravimo sutartį.
Ši sutartis yra itin svarbi: prasideda biologiškai skaidžių komunalinių atliekų apdorojimo linijos
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(MBA) statyba ir įrengimas. Siekiama, kad įgyvendinus projektą, apie 1/3 Šiaulių regione
susidarančių biologiškai skaidžių atliekų būtų surenkama atskirai, o likusi dalis atliekų – apie 50
000 t/m patektų į MBA įrenginius. Įgyvendinus projektą, sąvartyne planuojama šalinti ne daugiau
kaip 50% regione susidarančių komunalinių atliekų.
2013 m baigtas įgyvendinti Projektas ,,Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų
sutvarkymas“. Sutvarkyta 10,55 ha ežero ploto. Projekto tikslas – išvalyti Talkšos ežero šiaurinę
dalį, siekiant pagerinti ežero ekologinę būklę ir užtikrinti visuomenės teisę į sveiką, švarią ir saugią
aplinką. Talkšos ežeras ilgus metus buvo teršiamas nevalytais odų pramonės gamybiniais
nutekamaisiais vandenimis, ko pasėkoje ežero dugne esantis dumblas buvo užterštas ir ežeras tapo
mažai naudojamas turizmui bei rekreacijai. Projektu sutvarkyta šiaurinė ežero dalis, iškasta Talkšos
ir Ginkūnų ežerus jungianti pelkė, kuri dėl praeityje palaidotų gamybos atliekų ir intensyvios
technogeninės apkrovos buvo užteršta sunkiaisiais metalais. Teršimo laikotarpiu pelkė veikė kaip
didelis geocheminis barjeras ir akumuliavo teršalus. Pelkės dumble buvo padidėjusi cinko, nikelio,
švino koncentracija, todėl minėtų junginių buvimas ženkliai blogino ežero vandens kokybę. Ežero
valymo metu kartu su pelkės gruntu iš ežero pašalintas sunkiaisiais metalais užterštas dumblas.
Pašalinus pelkę turėtų pagerėti Talkšos - Ginkūnų ežerų vandens kokybė, sumažėti sunkiųjų metalų
koncentracija vandenyje.
Siekiant vertinti ežero ekologinę būklę, kas ketvirtį atliekami vandens kokybės tyrimai. Šiuo
metu Talkšos ežeras atitinka vidutinę ekologinę būklę.
2013 metais įvykdytas ,,Buvusio fabriko ,,Elnias“ praeityje užterštos teritorijos
sutvarkymas“

projekto (toliau – Projektas) viešasis pirkimas. Projekto tikslas – sumažinti

požeminių ir paviršinių vandenų taršą, dalinai sutvarkant buvusio „Elnio“ fabriko teritoriją,
praeityje užterštą aplinkai pavojingomis medžiagomis. Projektu siekiama mažinti neigiamą buvusio
„Elnio“ fabriko užterštos teritorijos poveikį aplinkai (paviršiniams ir požeminiams vandenims,
bioįvairovei bei kraštovaizdžiui) bei visuomenės sveikatai, pagerinti aplinkos būklės kokybę ir
užtikrinti tolimesnę Šiaulių miesto centrinės dalies ir Talkšos ežero prieigų teritorijos socialinę ir
ekonominę plėtrą, sudaryti sąlygas efektyviai pritaikyti šią teritoriją gyventojų ir ūkio reikmėms ir
sukurti prielaidas Šiaulių miesto ir viso regiono ekonominei bei socialinei plėtrai, skatinti darnaus
vystymosi principų įgyvendinimą.
2013 metais išduota 711 leidimų medžiams kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti, kuriuose buvo
leista kirsti 1624 medžius. Išduotų leidimų skaičius didžiausias per pastaruosius 10 metų. Iš visų
ataskaitiniais metais leistų kirsti medžių 1276 vienetai (apie 79 %) buvo keliantys pavojų, o 448
medžiai leisti kirsti pagal parengtus įvairius tvarkymo projektus. Savivaldybės Aplinkos apsaugos
programos lėšomis pasodinti 524 želdiniai (134 medeliai ir 390 krūmų). Kaip ir praėjusiais metais,
valstybinėje žemėje želdinius sodino švietimo įstaigos, ŠU Botanikos sodas. Iš viso 2013 metais
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bendro naudojimo teritorijose arba už iškirstus saugotinus želdinius įveistas vienas iš didžiausiųjų
želdinių skaičius – 1661 vnt. (1046 medeliai ir 615 krūmų).
2013 m. buvo atliekami nuolatiniai triukšmo matavimai. Lyginant su 2006 m. duomenimis,
2013 m. maksimalių dienos, vakaro ir nakties triukšmo matavimų skaičius sumažėjo 12-22,2%, bet
ekvivalentinis dienos (viršijantis 65 dBA), vakaro (viršijantis 60 dBA), nakties (viršijantis 55dBA)
triukšmo matavimų skaičius padidėjo nuo 4,69 iki 23% .
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8. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS
8.1. Švietimas
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 2013 m. veiklą vykdė planingai
ir nuosekliai, įgyvendino veiklas, numatytas veiklos planuose. Atsižvelgdamas į iškilusias
problemas greitai reagavo į aktualijas, skyrė daug dėmesio problemų sprendimų būdų paieškai.
2013 m., lyginant su 2012 m., Šiauliuose buvo fiksuojamas mokinių skaičiaus mažėjimas ir
nežymus ugdytinių skaičiaus augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir neformaliojo vaikų
švietimo mokyklose.

2013 m. pradžioje, atlikus mokyklų įvertinimą pagal mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015
metais pagrindinių rezultatų rodiklius, buvo siūloma tris pradines mokyklas prijungti prie
progimnazijų bei reorganizuoti Vijolių vidurinę mokyklą arba viename mokyklos pastate įkurdinti
dvi ar kelias mokyklas kaip atskirus juridinius vienetus. Skyriaus specialistai atliko įvairius
paskaičiavimus ir rengė sprendimų projektus ne tik dėl bendrojo ugdymo mokyklų, bet ir dėl
neformaliojo vaikų švietimo mokyklų tinklo pertvarkymo. Savivaldybės taryboje minėti sprendimų
projektai nebuvo svarstomi. Nors 2013 m. nebuvo keičiamas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas,
viena mokykla formaliai sumažėjo, nes P. Avižonio regos centre nebelikus mokyklinio amžiaus
vaikų nebevykdomos bendrojo ugdymo programos.
2013 m. atleisti 2 švietimo įstaigų vadovai (darbuotojo prašymu ir šalių sutarimu), o priimti –
5 nauji mokyklų vadovai: Suaugusiųjų ir „Santarvės“ mokyklose, Specialiojo ugdymo centre,
lopšeliuose-darželiuose „Bangelė“ ir „Dainelė“.
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Per ataskaitinį laikotarpį patvirtinti nauji 45 švietimo įstaigų nuostatai. Skyriaus specialistai
2013 m. vykdė priežiūrą ir analizavo švietimo įstaigų situaciją įvairiais švietimo veiklos klausimais,
parengė 112 patikrinimo pažymų. Patikrinimų rezultatus aptarė su įstaigų vadovais.
Nuo 2013 m. Logopedinė, „Ringuvos“ specialioji, Sanatorinė mokyklos, Specialiojo
ugdymo ir Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centrai, Medelyno progimnazijos VšĮ Šiaulių
ligoninės filialo Tuberkuliozės ir plaučių ligoninės bei Suaugusiųjų mokyklos Šiaulių tardymo
izoliatoriaus skyriaus klasės gauna ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
2013 m. bendradarbiaujant su Finansų, Kūno kultūros ir sporto, Kultūros, Turto skyrių, AB
„Busturas“ atstovais, Skyriaus specialistai atliko Neformaliojo vaikų švietimo mokinių apskaitos
sistemos, panaudojant elektroninį Mokinio pažymėjimą, diegimo darbus: organizuoti pasitarimai,
susitikimai su minėtos sistemos diegėjais, parengi viešųjų pirkimų dokumentai. 2013 m. užbaigtas
pirmasis elektroninio Mokinio pažymėjimo diegimo etapas – nupirkta 14000 elektroninio mokinio
pažymėjimo blankų.
Parengta ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Šiaulių miesto
savivaldybės mokinio krepšelio neformaliajam švietimui apskaičiavimo ir naudojimo metodika,
patvirtintas neformaliojo švietimo programų sąrašas ir nustatytas maksimalus skaičius asmenų,
ugdomu pagal patvirtintas programas, skaičius.
Švietimo skyriaus specialistai, kaip ir kasmet, organizavo bei koordinavo pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimą bei brandos egzaminus, vykdė jų priežiūrą, tvarkė mokymosi
pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų apskaitą. 2013 m. pagrindinėje brandos egzaminų sesijoje
buvo organizuota 11 valstybinių ir 5 mokykliniai brandos egzaminai. Egzaminų vykdymui buvo
įsteigti 52 valstybinių ir 38 mokyklinių brandos egzaminų centrai (2012 m. – 56 valstybinių ir 25
mokyklinių egzaminų centrai). Pakartotinėje sesijoje buvo vykdomi 9 valstybiniai ir 1 mokyklinis
brandos egzaminas. Bendradarbiaujant su mokyklų vadovais, pagrindinės ir pakartotinės sesijos
brandos egzaminų vykdymui buvo sudarytos 73 vykdymo grupės ir 5 vertinimo komisijos, kurios
patvirtintos 92 Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais. 2013 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo ir brandos egzaminų užduočių išdavimui ir saugojimui užtikrinti buvo parengtas ir
Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintas tvarkos aprašas. Taip pat Skyriaus specialistai
parengė Apmokėjimo už 2013 m. brandos egzaminų vykdymą ir vertinimą tvarkos aprašą. Atlygį už
darbą gavo 790 brandos egzaminų vykdytojų ir vertintojų.
2013 m. brandos egzaminus mieste laikė 1686 abiturientai (2012 m. – 1986). 2013 metais
valstybinių egzaminų mieste išlaikymo vidurkis – 96,2 proc. (2012 m. – 97,0 proc.). Vidurinį
išsilavinimą 2013 m. įgijo 96,9 proc. (2012 m. - 97,9 proc.) abiturientų. Aštuonių (iš 11 laikytų
valstybinių brandos egzaminų) mokomųjų dalykų išlaikymo vidurkiai didesni už šalies išlaikymo
vidurkius. Brandos egzaminų metu gauta 111aukščiausių (100 balų) įvertinimų (2012 m. – 39).
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Respublikinių dalykinių olimpiadų ir konkursų šalies etapuose 18 mokinių apdovanoti Lietuvos
Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, 11 mokinių – III laipsnio, 6 – II
laipsnio ir 4 – I laipsnio diplomais. Keturiems mokiniams suteikti laureatų vardai.
Nemažas dėmesys buvo skirtas neformaliojo vaikų švietimo organizavimui. Neformalųjį
švietimą vykdė visos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos. Jose buvo vykdoma virš 600
įvairios krypties ir veiklos užsiėmimų (būrelių). Be to, buvo vykdomos 96 neformaliojo vaikų
švietimo programos (2012 m. – 89) ir 6 trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (2012
m. – 3). Minėtas programas vykdė 15 neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, 16 bendrojo ugdymo
mokyklų ir 2 viešosios įstaigos.
Džiugu, kad Švietimo įstaigų darbuotojų kolektyvai, mokiniai, ugdytiniai aktyviai
dalyvaudavo įvairiose miesto kultūriniuose įvykiuose, renginiuose.
Savivaldybės tarybos sprendimu 2013 m. Gegužių progimnazijoje pradėta vykdyti Dailės
ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa.
8.2.Vaiko teisių apsauga
Šiaulių mieste 2013 m. pradžioje gyveno 18 888 vaikai (2012 m. - 19 422) (Lietuvos
Statistikos departamento duomenys). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas yra vaikas, t. y. asmuo,
neturintis 18 metų.
Vienas iš svarbiausių Skyriaus uždavinių - organizuoti likusių be tėvų globos vaikų
teisių ir interesų apsaugą. 2013 metais išaiškinti 73 vaikai, netekę tėvų globos (2010 m. – 73; 2011
m.- 62; 2012 m.- 75). Vaikai, netekę tėvų globos, nukreipti:
į Kūdikių namus - 9 (2012 m. - 20);
į Vaikų globos namus - 20 (2012 m. - 10);
į šeimynas - 8 (2012 m. - 17);
šeimų ir atskirų asmenų globai - 36 (2012 m. - 28).
Globos netekimo pagrindinės priežastys buvo: tėvų liga, suėmimas, bausmės atlikimas,
socialinės rizikos šeimos, smurtas tėvų šeimoje, tėvai ar vienas turėtas yra nepilnamečiai, tėvų
valdžios apribojimas/ atskyrimas.
2013 metais buvo įvaikinti 6 vaikai (2012 m. - 10) iš jų deja tik du Lietuvos
Respublikos piliečiai (2012 m. - 6), likusius užsienio šalių piliečiams. 26 vaikai grąžinti tėvams
(2011 m. – 33; 2012 m. – 24): 11 - iš globėjų šeimų, 13 – iš šeimynų, 2 - iš vaikų globos įstaigų.
Mieste yra 193 (2012 m. - 178) globėjų (rūpintojų) šeimos. Jose 234 (2011 m. – 207; 2012 m. –
212) globojami (rūpinami) vaikai. 25 Šiaulių miesto vaikai globojami (rūpinami) šeimynose (2012
m. - 31). Vaikų globos įstaigose globojamas (rūpinamas) 121 (2011 m. – 107; 2012 m. – 107)
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Šiaulių miesto vaikas. Pastaraisiais

metais deja pastebimos rizikos šeimų skaičiaus augimo

tendencijos.
2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Socialinės rizikos šeimos

160

169

187

218

Jose vaikų

230

238

231

298

Tenka apgailestauti, kad daug socialiai pažeidžiamų, įvairių materialinių ir psichologinių
problemų turinčių šeimų nesugeba prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. Nepasitikėjimas savimi
ir menka motyvacija skatina alkoholizmą, narkomaniją, kitokį socialiai nepriimtiną elgesį. Kasmet į
Vaiko teisių apsaugos skyriaus akiratį pakliūna naujos socialinės rizikos šeimos, kurios stokoja
vaikų priežiūros įgūdžių, neužtikrina pagrindinių savo vaiko teisių.
Dažnai į socialinės rizikos šeimų įskaitą įrašomos jaunos, nepilnos šeimos, sugyventiniai,
auginantys vaikus, kurių bent vienas augo vaikų globos įstaigoje, nes neturėdami teigiamo savo
šeimos pavyzdžio, stokodami elementarių vaikų priežiūros įgūdžių, jie nesugeba rūpintis savimi ir
savo vaikais. Ypač aktualu laiku inicijuoti socialinį darbą su jaunomis šeimomis, kuriose gimsta
pirmasis vaikas.
Skurdas, dorovinio auklėjimo spragos, tėvų girtavimas bei jų atsakomybės stoka yra
pagrindinės priežastys, dėl kurių vis dar nemažai vaikų patenka valstybės, šeimų, šeimynų globon.
Socialinės rizikos grupės šeimose neužtikrinamas tinkamas vaikų auklėjimas, priežiūra,
nesirūpinama vaikų materialiniu išlaikymu.
Ne visi tėvai, išvykdami į užsienio valstybes dirbti, tinkamai pasirūpina paliekamais savo
vaikais, jų priežiūra, globa ar rūpyba.
2013 m. Skyrius pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės socialinių
paslaugų centru dėl įtėvių ir globėjų/ rūpintojų paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems teikimo. Per šiuos metus Socialinių paslaugų centre mokymus baigė ir gavo
įvertinimus (išvadas) 9 būsimieji įtėviai, globėjai/ rūpintojai.

8.3. Kultūra
Vykdydamas 2013 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas, reikalingas
programai įgyvendinti, ir koordinavo šios programos vykdymą. 2013 m. lėšų poreikis Kultūros
plėtros programai buvo 790,2 tūkst. Lt. Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai buvo 522,8
tūkst. Lt.
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Kultūros plėtros programos lėšos skirtos šioms priemonėms vykdyti
Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas

2013 m. asignavimai,
tūkst. Lt

Finansuoti kultūros projektus

150

Skatinti meno kūrėjus

43,2

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą

284,2

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų
paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas

45,4

Viso Kultūros plėtros programai skirta

522,8

Kultūros skyriaus darbuotojai 2013 m. administravo 38 kultūros projektų įgyvendinimą,
rengė ir derinto sutartis ir sąmatas, finansines ir veiklos ataskaitas, konsultavo organizatorius.
Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatrui skyrimo
nuostatais 2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės premijos po 2 tūkst. litų skyrė Šiaulių dramos teatro
aktoriams: Ingai Norkutei-Žvinienei, ir Rolandui Dovydaičiui.
Vadovaujantis Šiaulių miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatais 2013 m. Šiaulių
miesto savivaldybės premijos po 5 tūkst. litų skirtos: Leonui Peleckiui-Kaktavičiui, rašytojui, už
literatūros meno sklaidą, „Varpų“ tradicijos puoselėjimą Šiaulių mieste ir Lietuvoje; Faustinai
Vitalijai Laurinaitytei-Šaltienei, aktorei, už teatro prestižo saugojimą, aktorystės pašaukimo
įtvirtinimą, žiūrovams dovanotas nepakartojamas ir neužmirštamas akimirkas Šiaulių dramos teatro
rampos šviesoje; Vidmantui Zarėkai, dailininkui,

už tradicinio bei modernaus meno sintezę

įvairiose dailės srityse ir reikšmingą edukacinę veiklą Šiaulių mieste; Remigijui Ruokiui, kultūros
renginių organizatoriui, už inovatyvias, Šiaulių miesto kultūrinį gyvenimą praturtinančias idėjas.
2013 m. Šiaulių miesto savivaldybė paskirstė stipendijas jauniesiems menininkams. Jos
buvo skirtos: Martynui Petreikiui (tapytojas), Augustei Emilijai Janonytei (smuikininkė), Vaivai
Kovieraitei (grafikė), Pauliui Trijoniui (muzikantas).
Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas miesto šventės „Šiaulių dienos 777“ procesas, inicijuotas
ženklo „Šiauliams 777“ sukūrimas, bendradarbiaujant su miesto kultūros ir švietimo įstaigomis
parengta 7 dienų šventinė programa, baigiamasis gimtadienio koncertas.
Smagu, kad praėjusiais metais buvo laikytasi senų tradicijų, kurių dėka vėl buvo įgyvendinti
visiems žinomi renginiai: „Saulės žiedas“, „Bulvaro vasaros mozaika“ ir kt.

8.4. Sportas
Šiaulių mieste 2013 m. pradžioje sportinę veiklą vykdė 9 biudžetinės sporto mokymo
įstaigos, o metų pabaigoje – 7 biudžetinės ir 1 viešoji sporto mokymo įstaiga. Jose buvo
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kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 249 mokomosios grupės (iš jų: 8 neįgaliųjų sporto
grupės), sportavo 3068 sportininkai (iš jų: 36 neįgalieji sportininkai), kuriuos ugdė 132 treneriai.
Remiantis pateiktomis statistinėmis ataskaitomis, 2013 metais mieste veiklą vykdė 38 sporto klubai
(viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 2178 šiauliečiai, 310 miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo
grupėse.
Per ataskaitinį laikotarpį įvairios sporto organizacijos surengė 1003 sporto renginius,
kuriuose dalyvavo 49056 sportininkai. Mūsų miestui buvo patikėta rengti tarptautinius ir išskirtinius
šalies bei miesto sporto renginius, kurie pareikalavo visų sporto darbuotojų pastangų ir
kompetencijos. Verta išskirti: Europos Afrikos zonos II grupės Deviso taurės mačą Lietuva –
Kipras; pirmą kartą Šiaulių arenoje vykdytos Tarptautinės konkūrų varžybos CSI; keletas
tarptautinio rango teniso turnyrų; Tarptautinį žolės riedulio turnyrą „Sandraugos taurė-2013“;
daugelio sporto šakų Lietuvos čempionatus ir kt.
Smagu, kad sporto bendruomenė surengė visą eilę renginių, skirtų miesto gimtadieniui
Šiauliai 777 paminėti.
10 miesto sportininkų yra įrašyti į sportininkų, besirengiančių 2016 m. Rio de Žaneiro
olimpinėms žaidynėms kandidatų sąrašą. Tai: Eglė Balčiūnaitė (lengvoji atletika), Mindaugas Bilius
(lengvoji atletika), Indrė Bubelytė (moterų imtynės), Danutė Domikaitytė (moterų imtynės), Dovilė
Dzindzaletaitė (lengvoji atletika), Eva Gliožerytė (plaukimas), Remalda Kergytė (lengvoji atletika),
Simonas Kurutis (lengvoji atletika), Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas (baidarių irklavimas),
Vilma Rimšaitė (BMX), bei kandidatai į olimpinę rinktinę: Justina Mikulskytė (tenisas), Roberta
Navickaitė (irklavimas), Santa Pakenytė (dziudo imtynės,sambo imtynės).
Sporto mokyklų parengti sportininkai
Rinktinės nariai / čempionai

2012 m.

2013 m.

Olimpinės rinktinės kandidatai (nariai)

6

10

Parolimpinės rinktinės kandidatai

1

1

Pasaulio čempionatų 1-10 vietų laimėtojai

33

32

Europos čempionatų 1-6 vietų laimėtojai

41

54

Baltijos šalių čempionatų, lygos varžybų 1-3 vietų laimėtojai

13

33

Lietuvos Respublikos visų amžiaus grupių čempionai

316

357

Nacionalinės rinktinės nariai

109

114

Jaunimo rinktinės nariai

64

73

Jaunių rinktinės nariai

90

151
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Kūno kultūros ir sporto plėtros programos vykdymui 2013 m. skirta 251,1 tūkst. litų (168,9
tūkst. litų mažiau nei 2012 metais). Tiesa, Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros
programai skirta – 512,9 tūkst. Lt (300 tūkst. litų daugiau nei 2012 metais). Miesto sporto klubai,
sporto federacijos, sąjungos ir asociacijos, bei sporto viešosios įstaigos iš rėmėjų gavo: 2012 m. –
2949,9 tūkst. litų, o 2013 m. - 4100,9 tūkst. Lt. Miesto sporto klubai bei sporto viešosios įstaigos iš
valstybės gavo: 2012 m. - 90,0 tūkst. litų, o 2013 m. - 53,2 tūkst. Lt.
Sporto bazių renovavimui ir remontui 2013 m. skirta 325,0 tūkst. litų (iš jų: Valstybės
investicijų programos – 247,0 tūkst. litų, Savivaldybės biudžeto lėšos – 11,6 tūkst. litų, paskola –
67,0 tūkst. litų).
Anksčiau minėtomis lėšomis Plaukimo baseine (Ežero g. 11A) atlikti išorinės sienos
keramzito blokelių mūro darbai, pakeisti langai, atlikta sienos vidaus apdaila, apšiltintas cokolis.
Sporto mokymo įstaigos savo lėšomis sporto objektuose taip pat atliko šiuos darbus: Imtynių sporto
salėje atliktas vidaus patalpų kosmetinis remontas; Irklavimo bazėje įrengtas katerių ant vandens
garažas, renovuotos teisėjų ir posėdžių salės patalpos; Plaukimo baseine (Dainų g. 33A) (moterų
persirengimo kambaryje apšiltintos grindys, atnaujinti pagrindinio įėjimo į baseiną betoniniai
laiptai; Plaukimo baseine (Ežero g. 11A) vyrų persirengimo kambaryje apšiltintos grindys, atliktas
įėjimo į WC remontas; Specializuotame žolės riedulio stadione (Pumpučių g. 19) suremontuota
laistymo sistema ir aptvėrimas; Miesto stadione suremontuoti disko metimo ir šuolio į tolį sektoriai,
paaukštinti vandens nuotekų šuliniai, lengvosios atletikos manieže – pakeisti vandens nuotekų
vamzdžiai, suremontuoti ir naujai sudėti suolai žiūrovams; Atliktas VšĮ Šiaulių krepšinio
akademijos „Saulė“ administracinių patalpų einamasis remontas.
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9. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA
9.1. Šiauliečių sveikatos būklė
Pagrindiniai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus uždaviniai
buvo: įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką; derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir
organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas bei bendruomenės sveikatinimo priemones
savivaldybės teritorijoje; organizuoti savivaldybės teritorijoje pirminę sveikatinimo veiklą (pirminės
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros); įgyvendinti Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiąją programą.
2013 m. buvo paremti 66 sveikatinimo projektai (finansavimas - 190.54 tūkst. Lt.) 2013 m.
Bendruomenės sveikatinimo programos lėšų dėka prisidėta prie Psichikos dienos stacionaro centro
įsteigimo.
Miesto taryba atsižvelgdama į sveikatos specialistų rekomendacijas bei prevencijos būtinybę
priėmė sprendimą dėl nerūkymo zonos išplėtimo Šiaulių miesto viešose vietose.
Per 2013 m. Šiaulių priklausomybės ligų centre iš viso suteikta 1230 asmens sveikatos
priežiūros paslaugų. Ambulatoriškai gydyta 1181 pacientų (2013 m. suplanuotas pacientų
apsilankymų skaičius buvo 1100). Suteiktos 623 stacionarinės paslaugos (nuo išrašytų iš stacionaro
pacientų skaičiaus) (suplanuota buvo 600 ligonių). Vidutinis ligonio stacionare gulėjimo laikas buvo
12 dienų.
Sutrikusio vystymosi kūdikių namuose buvo patvirtintos 60 vietų, vaikams netekusiems tėvų
globos, tačiau 2013 m. įstaigoje nuolatinai gyveno vidutiniškai 66,7 vaikai. Per 2013 m. Kūdikių
namuose pabuvojo 103 vaikai, vienai lovai per metus teko 1,98 vaiko.
Kaip ir kiekvienais metais 2013 m. buvo atliekama vandens kokybės stebėsena. Atliktų
tyrimų dėl įvairių mikrobiologinių ir fizikinių užterštumo rodiklių skaičius buvo 64. Buvo paruošta
ir viešinama duomenų rinkmena apie Šiaulių miesto maudyklų vandens charakteristikas. Viso
sezono metu gyventojai informuoti dėl saugaus elgesio vandens telkiniuose ir paplūdimiuose.
Socialiai remtinų žmonių, gavusių kompensuojamas fizinės medicinos ir reabilitacijos
paslaugas, skaičius – 354. Vaikams ir socialiai remtiniems gyventojams atlikta 4947 procedūrų.
2013 m. konsultavimą sveikatos klausimais ir pagalbą gavusių asmenų, turinčių mažas
pajamas ar jų neturinčių , skaičius - 704. Suteiktos buvo 2037 paslaugos.
Dalinai finansuojant insulino pompos įsigijimo kaštus (po 3500-4000 Lt už kiekvieną
pompą), buvo aprūpinti 4 to pageidaujantys Šiaulių mieste gyvenantys vaikai, sergantys cukriniu
diabetu.
2013 m. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendė baigti VšĮ Šiaulių odontologijos
poliklinikos reorganizavimą ir ją prijungė prie VšĮ Šiaulių centro poliklinikos.
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9.2.Socialinė parama
Piniginė socialinė parama yra viena iš priemonių, turinčių įtakos mažinant skurdą ir
socialinę atskirtį, švelninant nepritekliaus pasekmes labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms
bei pagerinant vaikus auginančių šeimų finansinę padėtį. Ši parama turi padėti žmogui tuo metu, kai
jam tokia pagalba yra būtina, tačiau neturi skatinti žmonių neieškoti galimybių patiems užsidirbti
pragyvenimui. Valstybės garantuojama piniginė socialinė parama yra teikiama nuosekliai,
atsižvelgiant į šalies socialinę ir ekonominę raidą bei valstybės finansines galimybes.
2013 metais stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia apgyvendinta 8
asmenų. 2012 m. tokiose įstaigose apgyvendinti 13 asmenų. Šiaulių miesto savivaldybės globos
namuose pagyvenusiems bei neįgaliems asmenims apgyvendinta 12 asmenų, 2012 m. – 11 asmenų.
Trumpalaikėmis socialinės globos paslaugomis Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose
pasinaudojo 100 asmenų (2316 lovadieniai), VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos
klinikoje – 329 asmenys (9101 lovadieniai). 2012 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugomis
Globos namuose pasinaudojo 263 asmenys (Savarankiško gyvenimo namai savo veiklą pradėjo
2012 m. rugpjūčio mėn.).
2013 m. socialinės priežiūros paslaugomis Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos
savarankiško gyvenimo namuose pasinaudojo 78 asmenys, 2012 m. – 48 asmenys. Specialiųjų
poreikių lygis nustatytas 1629 asmenims, 2012 m. specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1727
asmenims. Išduoti 1701 Neįgaliojo pažymėjimas, 2012 m. išduoti 1782 Neįgaliojo pažymėjimai.
Priimti 8629 prašymai greitai negendančių maisto produktų paketams, kurie išduodami
bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija. 2012 metais priimti 10603 prašymai.
Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, valstybės išmokų vaikams teikimo sąlygos ir
išmokų dydžiai 2013 metais nesikeitė.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma vienoda pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta
piniginės socialinės paramos teikimo sistema.
Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas
pagrindiniams poreikiams (išlaidoms maistui, drabužiams) tenkinti ir teikiamos būsto šildymo
išlaidų, išlaidų karštam bei geriamajam vandeniui kompensacijos (toliau – kompensacijos), skirtos
būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti.
2013 m. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo
nuostatų pakeitimai. Pasikeitimai didina savivaldos vaidmenį teikiant paramą nepasiturintiems
gyventojams, sudaro sąlygas efektyviau ir socialiai teisingiau teikti šią paramą, mažina
piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes bei užtikrina socialinę ir finansinę naudą. Dėl
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šių priežasčių 2013 m., palyginus su 2012 m., sumažėjo piniginės socialinės paramos gavėjų
skaičius.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus palyginimas 2012 ir 2013 m.
Metai
2012
2013

Asmenų skaičius
12268
9844

Kompensacijų už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas gavėjų skaičiaus
palyginimas 2012 ir 2013 m.
Metai
2012
2013

Asmenų skaičius
15803
13964

Siekiant užtikrinti paramą šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, bei ugdyti
sveiko vaikų maitinimosi įpročius mokyklose, vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams
įstatymu, mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų suteikta teisė į nemokamą maitinimą ir į
paramą mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo metams.
Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi,
neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
Paramai mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui skiriama 156 litų suma. Parama
mokinio reikmenims įsigyti skiriama pagal gyvenamąją vietą, neatsižvelgiant į tai, kurioje
mokykloje vaikas mokosi. 2013 m. mokinių buvo maitinama mažiau nei 2012 m., matomai dėl
didelės jaunų šeimų emigracijos.
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičiaus palyginimas 2012 ir 2013 m.
Metai
2012
2013

Mokinių skaičius
5002
4213

Mokinio reikmenimis aprūpintų mokinių skaičiaus 2012 ir 2013m.
Metai
2012
2013

Asmenų skaičius
2954
2393

Šalpos išmokos - tai mėnesinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos neįgaliems
vaikams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, Valstybinių socialinio draudimo pensijų
įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių (toliau – senatvės pensijos amžius) sukakusiems
asmenims, vaikams našlaičiams, kitiems asmenims.
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Šalpos išmokų gavėjų skaičiaus palyginimas 2012 ir 2013 m.
Metai
2012
2013

Asmenų skaičius
5160
5234

Svarbus yra paramos teikimo komisijos darbas. 2013 metais įvyko 50 komisijos posėdžių,
kuriuose buvo apsvarstyti 2479 gyventojų prašymai dėl laikino apgyvendinimo paslaugų teikimo,
nemokamo maitinimo, patalpinimo į Šiaulių globos namus bei VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
Psichiatrijos klinikas, vienkartinės finansinės paramos teikimo ir dėl kitų aktualių socialinių
problemų bei socialinės paramos gavimo. 2013 metais Paramos teikimo komisijos sprendimu 6
asmenims apmokėtos asmens dokumentų išdavimo išlaidos (2012 metais apmokėta 35 asmenims),
729 asmenims skirtas nemokamas maitinimas (2012 metais skirta 1012 asmenų), 3 asmenims skirta
finansinė parama nukentėjus nuo gaisro, 6 asmenims skirta finansinė parama artimųjų palaikų iš
užsienio parvežimui, 12 asmenų apmokėtos laidojimo išlaidos, pasveikinta 14 šimtamečių, 1 šeimai
skirta parama gimus trims vaikams.
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10. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS
10.1. Demografinė situacija
Per 2013 metus sudaryti 5239 gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo,
papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai.
Demografinių duomenų palyginimas 2009 – 2013 metais (tūkst.)
Požymis
Gyventojai
Gimė
Mirė
Natūrali gyventojų
kaita
Susituokė
Išsituokė

2009
126215
1361
1324

2010
125453
1340
1373

2011
109748
1280
1325

2012
107875
1366
1395

2013
106470
1373
1424

37

-33

-45

-29

-51

772
360

689
409

690
431

798
515

795
485

Iš demografinės statistikos matyti, kad gyventojų skaičius mieste nuolat mažėja. Šį pokytį
lemia (kaip ir visos Lietuvos) kelios tendencijos: mažas gimstamumas, emigracija ir visuomenės
senėjimas. Taip pat tenka apgailestauti, kad mieste išlieka neigiamas gyventojų prieaugio balansas.
Tačiau džiugina tai, kad didėjo gimstamumas, o sudarytų santuokų skaičius išliko stabilus. Vis dėlto
tenka apgailestauti, kad šiauliečių tarpe didėjo mirtingumas.
Per 2013 metus išduota: 1187 pakartotiniai civilinės būklės aktų liudijimai, 517 civilinės
būklės aktų įrašų kopijos, 91 pažyma dėl santuokos sudarymo užsienyje.
10.2.Nevyriausybinis sektorius
2013 m. „Nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų iniciatyvų rėmimo“ programai
buvo pateikti 54 projektai. Iš jų finansuoti 42 projektai, jiems paskirta 55 tūkst. litų suma.
Per ataskaitinį laikotarpį sėkmingai buvo įgyvendinta Vietos bendruomenių tarybų (VBT)
2013 m. programa (iš skirtų 335 tūkst. LT įsisavinta 334 612 Lt, patvirtinti ir įgyvendinti 86 VBT
sprendimai, parengti ir pateikti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai 2 sprendimų projektai, su VBT
pirmininkais ir Administracijos atstovais dalyvauta 2 konferencijose.
Šiaulių miesto NVO atstovai aktyviai dalyvavo tarptautinio projekto „Europos Sąjungos
strategija 2020“ veikloje (parengti 2 pristatymai apie jaunimo politikos įgyvendinimą Lietuvoje ir
Šiauliuose).
10.3. Socialinė partnerystė
Miesto savivaldybė kaip ir seniau palaikė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su daugelių
socialinių partnerių: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais (bendrai organizuota regioninė
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verslo paroda, konferencija), Šiaulių pramoninkų asociacija, Šiaulių universitetu, Šiaulių dramos
teatru, kolegijomis, kūrybinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
Galima pasidžiaugti, kad kaip ir seniau turime dalykinius kontaktus su Šiaulių apskrities
valstybine mokesčių inspekcija, Teritorine darbo birža, apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu, kitomis mieste esančiomis valstybės pavaldumo įstaigomis ir organizacijomis.
Socialinės partnerystė, tarpžinybinis bendradarbiavimas yra esminė aplinkybė sprendžiant paramos
verslui, nedarbo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas miesto problemas.
10.4. Garbės piliečiai
Tarybos sprendimu 2013 metais Šiaulių miesto garbės piliečio vardas suteiktas Marytei
Markevičienei.
Marytė Markevičienė yra aukščiausiojo lygio akordeono specialybės mokytoja ekspertė. Ji
taip pat moko ansamblio klasės, dirigavimo ir orkestro specialybių. Jos ugdytiniai dažnai tampa
Lietuvos ir prestižinių tarptautinių konkursų laureatais, 4 iš jų – Karalienės Mortos premijos
laureatai, 2 – diplomantai. Mokytoja, būdama pati šviesi asmenybė, yra ir šviesuolių ugdytoja. Štai
vieni žinomiausių pasaulyje jos mokinių – Martynas Levickis, Tadas Motiešius, Eglė Bartkevičiūtė
ir daugelis kitų.
Marytė Markevičienė

yra tarptautinių festivalių-konkursų Šiauliuose „Linksmasis

akordeonas“ iniciatorė, organizatorė ir dirigentė, tarptautinio akordeonistų orkestro „Baltijos
tremolo“ viena iš įkūrėjų. Mokytoja yra žinoma bei vertinama Lietuvos ir Šiaulių krašto
visuomenės. Už nuopelnus Lietuvai Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu
Marytė Markevičienė apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 2005
m. ji buvo apdovanota Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklu, 2007 m. – medaliu „Morta –
Lietuvos karalienė“.
2010 m. jai suteiktas Metų šiaulietės vardas. Taip pat jai suteikta Šiaulių miesto kultūros ir
meno premija už aukščiausius laimėjimus Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose. Mokytoja
parengė ne vieną apžvalginę medžiagą apie Lietuvos ir Šiaulių krašto akordeonistų veiklą ir jų
pasirodymus tarptautiniuose konkursuose, kuri ne kartą buvo publikuota

„Muzikos baruose“,

žurnale „Akordeonija“.
Už nuopelnus Šiauliams ir jų vardo garsinimą Garbės piliečio vardas iš viso yra suteiktas 36
asmenims.
10.5. Gyventojų aptarnavimas
Asmeniniam priėmimui 2013 m. į Savivaldybės vadovus kreipėsi 466 asmenys (2012 m. 520). Savivaldybės vadovai interesantus priėmė taip:
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Meras Justinas Sartauskas - 186;
Mero pavaduotoja Danguolė Martinkienė – 60;
Mero pavaduotojas Juras Andriukaitis – 45;
Administracijos direktorius Vladas Damulevičius – 88;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Viktoras Strups - 1;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaclovas Vingras - 44;
Administracijos direktorius Gedeminas Vyšniauskas – 39;
Administracijos direktoriaus pavaduotojas Romanas Kančauskas - 3.

Metai

2013
2012

Administracijos direktorius įsakymai
Veiklos Perso- KomandiIš
kl.
nalo kl. ruočių ir
viso
atostogų
kl.
1571
616
1285
3472
+ 137
-171
+ 68
+ 34
1434
787
1217
3438

Komisijų, sudarytų
Administracijos
direktoriaus įsakymu,
posėdžių protokolai

Išduota leidimų
organizuoti masinius
renginius viešose
vietose

408
+ 43
365

133
+6
127

Savivaldybės vadovų vardu gautų, siunčiamų dokumentų, sutarčių ir susitarimų apskaita
Metai

2013
2013
2012

Juridiniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
6310
3690
-19
+ 275
6329
3415

Fiziniai asmenys
Gauti
Siunčiami
dokumentai
dokumentai
945
870
+ 65
+ 130
880
740

Sutartys,
susitarimai
1258
+ 170
1088

2013 m. Savivaldybės Tarybos ir Administracijos priimamajame aptarnauti 31 355 eilių
reguliavimo sistemoje užregistruoti asmenys. Atsakyta į 250 gyventojų paklausimų, gautų
bendruoju elektroniniu paštu info@siauliai.lt (2012 m. - 280). Nuo 2013 m. spalio mėnesio pradėjus
veikti naujai Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainei Kanceliarijos asmenų aptarnavimo
poskyris administruoja el. skundų pateikimo modulį. 2013 m. gauti 3 e. skundai, 12 elektroninių
paklausimų bendrais klausimais, 7 - gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Kanceliarijos
skyrius 2013 m. taip pat užregistravo:
gyvenamosios vietos (atvykimo) deklaracijų - 6530 (2012 m. - 6402);
gyvenamosios vietos (išvykimo) deklaracijų - 1824 (2012 m. - 2039);
gauta prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą - 1537 (2012 m. 1452);
išduota gyvenamosios vietos neturinčių asmenų pažymų - 1527 (2012 m. - 1680);
išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų – 7091 (2012 m. - 7921).
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Siekiant atskleisti interesantų aptarnavimo kokybę 2013 m. buvo atlikta apklausa, jos metu
apklausta 120 respondentų. Dauguma apklaustųjų (61 proc.) į Savivaldybę yra kreipęsi keletą kartų.
Respondentai nurodė, kad dažniausiai kreipiasi į Savivaldybės parašyti/ pateikti prašymą (88 resp.).
Anketa buvo siekta atskleisti pasitenkinimą kreipimosi rezultatais t.y. suteikta informacija,
reagavimu į prašymą: 37 proc. apklaustųjų labai patenkinti, 59 proc. - patenkinti suteikta paslauga.
80 proc. respondentų, pateikusių prašymus, teigia, kad juos tenkino atsakymų į prašymus pateikimo
terminai ir net 91 proc. apklaustųjų buvo informuotas apie veiksmus, kurių Savivaldybės ėmėsi
spręsdama jų klausimą.
Respondentų buvo klausiama į ką Savivaldybė labiausiai turėtų kreipti dėmesį. Gyventojai
mano, kad į: miesto tvarkymą (50 proc.), energetiką ir mokesčius (33 proc.), kultūrą bei švietimą
(32 proc.), socialinius klausimus (29 proc.), miesto plėtrą (18 proc.). Respondentai aptarnavimo
kokybę įvertino labai gerai: puikiai vertintas priimamojo klientų aptarnavimo operatyvumas (65
proc.); priimamojo personalo žinios ir profesionalumas (62 proc.), priimamojo darbo laikas (46
proc.), priimamojo aplinka (56 proc.). 2 respondentai iš 120 nurodė, jog blogai vertina Priimamojo
personalo žinias ir profesionalumą.
Aptarnaujančio personalo mandagumą, kompetentingumą ir operatyvumą respondentai
vertina labai gerai arba gerai. Geriausiai vertinamas mandagumas (98 proc. vertina labai gerai), kiek
žemiau vertinamas kompetencija ir suteiktos informacijos išsamumas, kur 115 respondentų iš 120
personalo žinias vertina labai gerai.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į anketinio tyrimo rezultatus,
siekia, kad nuolat būtų gerinama teikiamų paslaugų kokybė ir užtikrinamas paslaugus ir efektyvus
asmenų aptarnavimas. Tikimasi, kad į Savivaldybės priimamąjį

besikreipiantys asmenys bus

aktyvesni kasmetiniame teikiamų paslaugų kokybės vertiniame ir savo teikiamomis asmenų
aptarnavimo kokybės vertinimo pastabomis bei pasiūlymais padės tobulinti savo veiklą bei
paslaugas.

10.6. Tarptautinis bendradarbiavimas
2013 m. su diplomatiniais vizitais Šiauliuose lankėsi 6 valstybių aukščiausio rango
diplomatai. Atskirai paminėtini – Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Latvijoje Ričardo Degučio,
Prancūzijos Respublikos ambasadorės Maryse Eveline, Rumunijos ambasadoriaus Dan Adrian
Balanescu, Taivanio ambasadoriaus Rygoje, Taipei misijos ambasadoriaus Gary K.Y.Ko,
Baltarusijos ambasadoriaus Vladimir Dražin, Rusijos Federacijos Generalinio konsulo Klaipėdoje
Vladimir Malygin, vizitai Šiauliuose.

59

Kaip ir kiekvienais metais vykdėme bendradarbiavimą su užsienio miestais partneriais. 2013
metais įvairiu lygmeniu siuntėme savo delegacijas arba sulaukėme svečių delegacijų Šiauliuose iš
tokių miestų kaip: Jelgava (Latvija), Etenas-Leras (Nyderlandai ), Chmelnyckis (Ukraina),
Kristianstadas (Švedija), Pernu (Estija), Baranovičiai (Baltarusija), Omaha (JAV), Plauenas
(Vokietija), Kaliningradas (Rusijos Federacija).
Savivaldybės atstovai pernai dalyvavo 4 Baltijos miestų sąjungos organizuotuose
renginiuose.
Buvo organizuoti ir kiti tarptautiniai renginiai. Paminėtinas Baltarusijos opozicinių partijų ir
organizacijų atstovų vizitas Šiauliuose. Jo metu svečiai siekė susipažinti su savivaldybės veikla,
pagrindinėmis problemomis, jų spendimų būdais, susitiko su miesto Tarybos opozicijos atstovais.
Vyko NATO karinių oro pajėgų užsienio šalių misijų vadų priėmimai, dalyvavimas misijų
rengiamuose renginiuose.
Daug svečių sulaukėme Tarptautinio folkloro festivalio „Saulės žiedas“ dėka. Įvyko
susitikimas su Izraelio verslininkų delegacija, taip pat Italijos Kareliškosios Pellergini šeimos
atstovais, Italijos Šv. Kazimiero ordino Didžiuoju magistru, Charkovo miesto atstovais.
Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2012 m. palyginimas su 2013 m.
Veikla

2012 m.

2013 m.

1. Administruota projektų

1

1

3. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius

11

13

4. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų
skaičius

5

9

9/9

4/5

5. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai
Šiauliuose

8

6

8. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes

7

9

9. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio
komandiruotes

13

12

5. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos
veikloje, komisija/dalyvavusiųjų skaičius

...
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