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ĮŽANGOS ŽODIS  
 

Brangūs Šiaulių miesto gyventojai, garbingi Savivaldybės tarybos nariai, administracijos 
darbuotojai. Vieneri metai praskriejo lyg mirksnis tiek mūsų asmeniniame, tiek ir miesto gyvenime. 
Tad vėl kreipiuosi į jus ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Šiaulių 
miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, pristatau jums Šiaulių miesto 
savivaldybės Tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą.  

Stebėdamas nuveiktus darbus, galiu pasidžiaugti, kad žengėme ne vieną svarbų žingsnį, 
klodami mūsų miesto gerovės pamatus, glaistydami jo silpnąsias, bet kartu pabrėždami ir stipriąsias 
puses. Per šiuos metus mes nestokojome politinių aistrų, tačiau galiausiai sugebėjome daug padaryti, 
kad miestas taptų gražesnis. Didelė darbų dalis – kasdieniai pokalbiai, susitikimai su socialiniais 
partneriais, jaunimu, verslo atstovais, investuotojais, užsienio šalių patikėtiniais ar mūsų miesto 
politikos lyderiais – neretai lieka nepastebėti, tačiau esama ir tokių darbų, kurie labai aiškiai pradeda 
matytis. 2017 metus drąsiai galiu vadinti pasiruošimo didiesiems pokyčių darbams metais. Vyksta 
Integruotų teritorijų vystymo programos projektų projektavimo ir rangos konkursų organizavimo 
darbai. Ataskaitiniams metams baigiantis, išėjome į finišo tiesiąją dėl mūsų miesto viešųjų erdvių – 
Saulės Laikrodžio aikštės rekonstrukcijos ir Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcijos 
projektų, pasirašytos šių darbų įgyvendinimo rangos sutartys. Prasidėjo ilgai laukta Kultūros centro 
rekonstrukcija, naujo regbio stadiono tribūnų Gardino gatvėje statyba, sėkmingai vyko Sporto 
gimnazijos naujo komplekso statybos darbai. Visa tai yra įrodymas, kad Šiaulių miesto savivaldybė 
gali sėkmingai įgyvendinti rimtus ir reikalingus projektus. 

2017 metai sėkmingi ir investicijų srityje. Pasirašytos pirmos sutartys dėl investicijų į Šiaulių 
LEZ, ateina investicijos į Šiaulių oro uostą. Švedijos kapitalo bendrovės „ROL Group“ investicijos į 
išmaniąją gamyklą Šiauliuose buvo aiškus ženklas, kad ketvirtoji pramonės revoliucija žengia į mūsų 
miestą. Siekdami išlaikyti stiprų miestą, mes turėsime plėsti požiūrį ir atrasti galimybių kitose srityse, 
mūsų kūrybiškumas lems, kokie Šiauliai bus jau netolimoje ateityje. Pagaliau galiu patvirtinti, kad 
praėjusiais metais Šiauliai tapo principingos politikos miestu, nes ėmėme formuoti politinę kultūrą, 
kuri aiškiai liudija, kad atsainus požiūris į įstaigų valdymą mūsų mieste nėra nei laukiamas, nei 
toleruojamas. Žingsnis po žingsnio bendromis Savivaldybės tarybos, administracijos ir socialinių 
partnerių pastangomis nukeliausime didelį kelią kurdami tokius Šiaulius, kuriais galėsime didžiuotis. 
Juk esame miestas, pakilęs iš pelenų.  
 
 

Savivaldybės meras Artūras Visockas 
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I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 

nustatyta, kad meras yra savivaldybės ir savivaldybės tarybos vadovas. Atlikdamas savo pareigas, 
meras vadovaujasi minėto įstatymo nuostatomis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos 
reglamentu (toliau – Reglamentas), kitais teisės aktais.  

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 5 punkte nustatytas atskaitingumo savivaldybės 
bendruomenei principas. Įgyvendinant šį principą bei vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 20 
straipsnio 7 dalimi, teikiama ši metinė Šiaulių miesto savivaldybės mero veiklos ataskaita.       
          Šiaulių miesto savivaldybės tarybą (toliau – Taryba) sudaro 31 Tarybos narys. 

2017 metais keitėsi Tarybos sudėtis:  
2017-02-02 Godą Gargasaitę-Bunę pakeitė Alma Bagdonavičienė,  
2017-05-25 Tomą Petreikį pakeitė Eligijus Stugys, 
2017-06-29 Iriną Barabanovą pakeitė Mindaugas Žukauskas, 
2017-11-09 Mindaugą Žukauską pakeitė Vilius Aleliūnas,  
2017-12-07 Andrių Šedžių pakeitė Augtumas Adeikis. 

 
Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2017-12-31: 

1. Savivaldybės meras – Artūras Visockas, frakcijos „Dirbame miestui“ narys 
 Frakcija „Dirbame miestui“  Frakcija „Už Šiaulius“ 
2. Simona Potelienė Frakcijos vadovė 19. Denis Michalenko Frakcijos 

vadovas 
3. Vilius Aleliūnas  20. Alma Bagdonavičienė  
4. Domas Griškevičius  21. Regina Kvedarienė  
5. Rima Juškienė  22. Juozas Pabrėža  
6. Gintautas Lukošaitis  23. Pranciškus Trijonis  
7. Pranas Nainys   Socialdemokratų frakcija 
8. Aurimas Žvinys  24. Gedeminas Vyšniauskas Frakcijos 

vadovas 
 Nepriklauso jokiai frakcijai 25. Justinas Sartauskas  
9. Augtumas Adeikis  26. Jolanta Žakarienė  
10. Gintaras Karalevičius  27. Lukas Žakaris  
11. Alfredas Lankauskas  28. Zina Žuklijienė  
12. Daiva Matonienė   Darbo frakcija 
 Liberalų sąjūdžio frakcija 29. Danguolė Martinkienė Frakcijos vadovė 
13. Aurimas Lankas Frakcijos vadovas 30. Angelė Kavaliauskienė  
14. Artūras Kulikauskas  31. Gediminas Beržinis 

Beržinskas 
 

15. Arūnas Rimkus    
 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 
16. Jonas Bartkus Frakcijos vadovas   
17. Artūras Balsys    
18. Eligijus Stugys    

 
Savivaldybės administracijos vadovai 

  
2017 metais keitėsi visi Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos 

vadovai. Savivaldybės mero (toliau – meras) Artūro Visocko potvarkiais Tarybai teikti ir Tarybos 
sprendimais patvirtinti Savivaldybės administracijos vadovai:  
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1.  Mero 2017 m. vasario 23 d. potvarkiu Nr. M-18 į Savivaldybės administracijos direktoriaus 
postą Tarybai buvo pateikta Antano Bartulio kandidatūra. Antanas Bartulis po palankaus Tarybos 
sprendimo Savivaldybės administracijos direktoriumi buvo paskirtas 2017 m.  kovo 3 d.  

2. Mero 2017 m. liepos 19 d. potvarkiu Nr. M-83 į Savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo postą Tarybai buvo pateikta Gintauto Sitniko kandidatūra. Gintautas Sitnikas po 
palankaus Tarybos sprendimo buvo priimtas į pareigas 2017 m. liepos 27 d. Jam pavesta koordinuoti 
ir kontroliuoti: 1) Socialinių reikalų departamento veiklą; 2) Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento veiklą.  

3. Mero 2017 m. liepos 19 d. potvarkiu Nr. M-83 į Savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo postą Tarybai buvo pateikta Marijaus Veličkos kandidatūra. Marijus Velička po 
palankaus Tarybos sprendimo buvo priimtas į pareigas 2017 m. rugsėjo 7 d. Jam pavesta koordinuoti 
ir kontroliuoti: 1) Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento veiklą; 2) Urbanistinės  plėtros ir 
ūkio departamento veiklą. 

Nuo balandžio 24 d. mero pavaduotojo pareigas pradėjo eiti Justinas Sartauskas. Nuo 2017 m. 
gegužės 25 d. viešai pasiskelbė ir šiuo metu veikia dvi opozicinės frakcijos: Liberalų sąjūdžio ir 
frakcija „Už Šiaulius“. 
 

II SKYRIUS  
VEIKLA TARYBOS  POSĖDŽIUOSE 

 
2017 metais įvyko 16 Tarybos posėdžių (2016 metais 13 posėdžių). Pateiktas 521 Tarybos 

sprendimo projektas. Iš jų pritarta 486-iems, nepritarta ar išbraukti iš darbotvarkės 56 sprendimo 
projektai.  

 
1 pav. Pateiktų ir priimtų sprendimų palyginimas 
 
Daugiausia sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos ir investicijų – 115, Švietimo 

– 101, Personalo ir vidaus administravimo – 38, Strateginio planavimo ir finansų  – 32, Socialinių 
paslaugų – 32, Projektų valdymo – 32,  likusius pateikė kiti skyriai ir Tarybos nariai. 

Visi Tarybos sprendimų projektai ir priimti sprendimai, kaip to reikalauja Reglamento 
nuostatos, buvo skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt). Tarybos posėdžių 
vaizdo ir garso transliacijas galima stebėti interneto svetainės youtube.com Savivaldybės paskyroje ir 
Savivaldybės svetainėje. Tarybos priimti norminiai teisės aktai registruojami ir skelbiami Teisės aktų 
registre. Jie pasirašomi elektroniniu parašu. 
 

Veiklą vykdė 5 komitetai:  
Eil. 
Nr. 

Komitetas Komiteto pirmininkas Posėdžių statistika 
Apsvarstyti klausimai Posėdžiai  

1. Ekonomikos ir finansų Jonas Bartkus 353 26 
2. Miesto ūkio ir  plėtros Rima Juškienė 340 26 
3. Sveikatos ir socialinių reikalų Gintaras Karalevičius 249 23 
4. Švietimo, kultūros ir sporto Angelė Kavaliauskienė 356 24 
5. Kontrolės Alfredas Lankauskas 8 3 
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Tarybai buvo pateikti 24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 
teikimai ar reikalavimai. 

 
 

III SKYRIUS 
BENDROJI MIESTO EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

 
Miesto ekonominiai rodikliai 

 
2016–2017 metais Šiaulių mieste sparčiai augo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičius. 

Įmonių, kuriose dirba nuo 1 iki 9 darbuotojų, per metus (nuo 2016 iki 2017 metų pabaigos) skaičius 
padidėjo 201. Toks didėjimas pastebimas jau ne pirmi metai. 2016 metus lyginant su 2015 metais, 
naujų verslo subjektų skaičius taip pat didėjo ir siekė 184.  

Nedarbo lygis 2017 metų pabaigoje Šiaulių mieste siekė 6,8 proc. 2016 metais nedarbo lygis 
buvo šiek tiek didesnis ir siekė 7,3 proc. Galime pasidžiaugti, kad nedarbo lygis išlieka stabilus ir turi 
mažėjimo tendenciją. Žinoma, negalima ignoruoti fakto, kad verslas susiduria su kvalifikuotos darbo 
jėgos trūkumu. Visoje Lietuvoje 2017 metais nedarbo lygis siekė 6,7 proc.  
 

 
2 pav. Nedarbo lygio Šiaulių mieste palyginimas  
 
Pastebima tendencija, kad Šiaulių mieste stambios įmonės plečia savo veiklą, didina darbuotojų 

skaičių. 2018 metų pradžioje Šiaulių mieste veikė 6 įmonės, kuriose dirbo daugiau nei 500 
darbuotojų, kai 2014–2017 metais, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių mieste 
veikė 4 tokio dydžio įmonės. 15 didžiausių (pagal pardavimus) Šiaulių mieste registruotų įmonių 
2017 metų lapkritį deklaravo 922 mln. Eur pajamų, iš minėtų 15 įmonių eksportą vykdė 9 įmonės ir 
eksporto bendra suma siekė 43 mln. Eur. 
 Istoriškai susiklostė, kad turime daug stipraus vietinio verslo įmonių, kurios nuolat daro 
didelio masto investicijas mūsų mieste, tad galbūt dėl to Šiauliai, palyginti su kitais miestais, pagal 
tiesioginių užsienio investicijų statistiką niekada nepasižymėjo. Nepaisant to, ataskaitiniais metais 
Šiaulių mieste pastebimas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) augimas. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2017 m. pradžioje Šiaulių mieste jos sudarė 103,37 mln. Eur, o tai yra 
30,35 mln. Eur daugiau nei 2016 m. pradžioje (73,02 mln. Eur). Kalbant apie tiesiogines užsienio 
investicijas vienam asmeniui, tai 2017 m. pradžioje Šiaulių mieste jos sudarė 1021 Eur, t. y. 312 Eur 
arba 44 proc. daugiau, nei 2016 m. pradžioje. 
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3 pav. Duomenų apie TUI Šiaulių mieste palyginimas  
 
Vertinant užsienio investicijas, Šiauliuose daugiausia kuriasi skandinaviško kapitalo įmonių 

(UAB „Statga“, UAB „Vonin Lithuania“, UAB „Scania Lietuva“ ir pan.).  
Šiaulių pramoniniame parke šiuo metu veiklą vykdo 6 įmonės, dar 3 atlieka paruošiamuosius 

ir statybos darbus. Nuo Pramoninio parko įkūrimo įmonės jau investavo 43,72 mln. Eur.  
 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Šiaulių mieste 2017 metų IV ketvirtį (bruto) 
siekė 764 Eur, t. y. 4,5 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais, kai vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis (bruto) buvo 731,3 Eur. Lietuvoje 2017 metų IV ketvirtį vidutinis mėnesinis 
atlyginimas (bruto) sudarė 876,4 Eur, o 2016 metų IV ketvirtyje (bruto) – 812,8 Eur.  
 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Šiaulių mieste 2017 m. II ketvirtį (bruto) siekė 
735,1 Eur, t. y. 9 proc. daugiau nei tą patį laikotarpį 2016 m., kai vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
(bruto) buvo 674,8 Eur. Lietuvoje 2017 m. II ketvirtį vidutinis mėnesinis atlyginimas (bruto) siekė 
830,00 Eur, o 2016 m. II ketvirtį (bruto) – 761,2 Eur. Procentine išraiška augimas buvo toks pats kaip 
ir Šiaulių mieste. 

 
4 pav. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Šiaulių mieste palyginimas 

 
Palyginus pardavimus pagal ekonomines veiklas, Šiaulių mieste didžiausi yra šių sričių 

pardavimai: didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų 
remonto (sudaro 31 proc. visų pardavimų), apdirbamosios gamybos (sudaro 27 proc. visų pardavimų), 
transporto ir saugojimo (sudaro 20 proc. visų pardavimų), statybos (sudaro 6 proc. visų pardavimų).   
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Savivaldybės biudžetas 
 

Savivaldybės biudžeto pajamos nuolat augo ir 2017 metais sudarė 114 402,60 tūks. Eur. 
Paskutiniaisiais metais biudžeto pajamos augo daugiau nei planuota. 
 

 
5 pav. Savivaldybės 2015–2017 metų biudžeto plano ir faktinių pajamų palyginimas 
 
 
2017 metais liko nepanaudota 16 541,10 tūkst. Eur lėšų, kurios bus panaudotos 2018 metais. Iš 

jų: 

 
6 pav. 2017 metais nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos 
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Šiaulių miesto savivaldybės 2015-2017 metų biudžeto 
planas ir faktinės pajamos (tūkst. Eur)

Patvirtinta

Patikslinta

Įvykdymas

3,392.20;  21 %

1,803.10; 11 %

2,210.10; 13 %

1,639.10; 10 %

7,179.20; 43 %

362.10; 2 %

2017 m. nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos 16585,80 
(tūks. Eur). Iš jų: Virš plano gautos pajamos (GPM ir kt.)

Atlaisvinti asignavimai dėl paimtos
paskolos

Tikslinės paskirties (biudžetinių įstaigų
pajamų likučiai, įplaukos už parduotą
žemę, butus, ŠRAC lėšos, ES lėšų likučiai ir
pan.)
Nepanaudota Socialinių išmokų ir
kompensacijų

Administracijos nepanaudotos lėšos
(sutaupyta, rezervuota, projektų likučiai ir
pan.)

Kitų asignavimų valdytojų nepanaudotos
lėšos (sutaupyta, nepanaudota)
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Biudžeto pajamų augimo tendencija išlieka ir 2018 metais. 
 

 
6 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ir pajamų plano palyginimas 
 

Investicijų sutartys Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje  
 

Šiauliuose pradeda sėkmingai įsibėgėti Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (toliau – LEZ) 
projektas. UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“ ataskaitinių metų pabaigoje sudarė dvi investicijų 
sutartis dėl investicijų Šiaulių LEZ. Su UAB „Reklamos diktatorius“ (planuojama investicijos suma 
2,5 mln. Eur) numatyta preliminari veiklos pradžia 2019 metais, su UAB „Medicinos linija“ 
(planuojama investicijos suma 2 mln. Eur) numatyta preliminari veiklos pradžia 2018 metais. 
 

IV SKYRIUS 
VEIKLA REGIONŲ PLĖTROS TARYBOJE  

IR LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE  
 

Veikla Regionų plėtros taryboje 
 

Viena iš įstatymuose nustatytų mero funkcijų – rūpintis, kad Savivaldybei būtų tinkamai 
atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir jos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami 
Savivaldybėje. Šie posėdžiai ir juose priimti sprendimai daro didelę įtaką miesto plėtrai ir vystymuisi.  
Todėl šiai sričiai buvo skiriama daug dėmesio. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. įvyko 31 
posėdis. Posėdžiuose svarstyti mūsų regionui ir miestui itin aktualūs klausimai. Absoliuti dauguma 
posėdžių vyko rašytinės procedūros (nuotoliniu)  būdu.  

2017 metų laikotarpiu Regionų plėtros taryboje buvo priimti 88 sprendimai, kuriuos detaliai 
galima peržiūrėti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. Šioje ataskaitoje norėčiau didesnį 
dėmesį atkreipti į du projektus, dėl kurių pripažinimo regioninės svarbos projektais buvo dėta daug 
mano ir partnerių pastangų. Šie projektai turėtų žymiai prisidėti prie Šiaulių miesto ekonominės 
plėtros:  

 UAB „Betono mozaika“ ir UAB „Vilniaus aidai“ projekto „Naujo modernaus cemento 
krovos terminalo Šiaulių mieste įrengimas“ pripažinimas regioninės svarbos projektu.  

 UAB „Putokšnis“ projektas „Naujos modernios UAB „Putokšnis“ gamybos bazės Šiaulių 
mieste įrengimas“. 

 
Lietuvos regioninės politikos baltoji knyga  

 
Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į 2017 m. birželio 27 d. posėdį, kuriame vidaus reikalų ministro 

pavaduotojas Giedrius Surplys pristatė regioninės specializacijos tikslus, etapus ir kryptis. Šis posėdis 
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ir jo metu gimusios įžvalgos gali būti laikomi Lietuvos regioninės politikos baltosios knygos rengimo 
dalimi. Bendradarbiaujant su apskrities savivaldybių atstovais, Šiaulių regiono plėtros taryba ir 
socialiniais partneriais, vyko regiono specializacijos krypčių indentifikavimo procesas siekiant 
pristatyti Šiaulių regiono, kaip išmaniosios gamybos regiono, koncepciją. Numatoma, kad Šiaulių 
regionas specializuosis šiose srityse:   

 metalo gaminių; 
 baldų gamybos; 
 plastiko gaminių gamybos; 
 kasybos ir statybinių medžiagų gamybos; 
 žemės ūkio produkcijos gamybos ir perdirbimo; 
 logistikos; 
 finansų inžinerijos.  
Vis dėlto būtina pastebėti, kad šios sritys nėra baigtinės. Šiaulių mieste visuomet laukiama tokių 

šakų kaip inžinerija, informacinės technologijos investicijų ir plėtros. 
 

Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje  
 

Esu Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) valdybos narys. Ataskaitiniu laikotarpiu 
vyko 8 LSA valdybos ir 1 LSA tarybos posėdis, iš jų dalyvavau 6 LSA valdybos posėdžiuose. 
Posėdžių metu kelti šie visuomenei aktualūs klausimai:   

1. Dėl institucijos, atsakingos už valstybinės reikšmės nepagrindinių kelių transporto keliamo 
triukšmo valdymą, steigimo. 

2. Dėl Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos regionų komitete sudėties pakeitimo.  
3. Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo. 
4. Dėl savivaldybių biudžeto.  
5. Dėl savivaldybių vaidmens užimtumo politikoje.  
6. Dėl savivaldybių biudžeto tobulinimo.  
7. Dėl VIPA valdomų fondų ir finansavimo galimybių šalies savivaldybėms.  
8. Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų.  
9. Informacija apie mokesčių įstatymų numatomus pakeitimus.  
 

Lietuvos savivaldybių 2017 metų indeksas 
 

Lietuvos savivaldybių indeksas yra kasmetinis Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) 
leidinys. Reikia turėti omenyje, kad atliekamo tyrimo metodologija remiasi liberaliosios žmogaus 
ekonominės laisvės suvokimo principais ir informacija, kaip savivaldybėse yra užtikrinama 
žmogaus ekonominė laisvė. Pagal šį kritinį suvokimą tyrimas leidžia įsivertinti savivaldybėms savo 
darbą kitų savivaldybių kontekste šios politinės ekonominės doktrinos požiūriu. 

2017 metais Šiaulių miesto savivaldybei didžiųjų savivaldybių reitinge skirta 4 vieta. Šiame 
indekse Šiaulių miesto savivaldybės stipriausioms sritims priskirta biudžeto, administracijos, 
mokesčių ir turto valdymo sritys. Mažiausiai balų surinko transporto sritis, taip pat palyginti 
prasčiau įvertintas švietimas.  
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7 pav. Šiaulių miesto savivaldybės situacija Lietuvos didžiųjų miestų kategorijoje pagal 

valdymą ir investicinę aplinką LLRI 2017 metų indekse 
 

Šiaulių miesto savivaldybė pagal biudžeto rodiklius šiemet vertinama aukštesniais balais, o 
pasidžiaugti yra kuo: biudžeto skola 2016 metais buvo mažesnė nei vidutinė (20,1 proc. nuo pajamų, 
palyginti su 43 proc. vidurkiu), Savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidos (dalis nuo 
patvirtinto biudžeto) mažesnės nei vidutinės. Gerai valdomi ne tik finansai, bet ir nekilnojamasis 
turtas. Mokesčių srityje, kaip ir praeitame indekse, aukštą balą pelnė mažiausias pagrindinis NT 
tarifas (0,75 proc., kai didžiųjų miestų Lietuvoje vidurkis yra 0,9 proc.), taip pat palyginti maži 
mokesčiai už verslo liudijimus ir žemę.  

Indekse atkreiptas dėmesys, kad, siekiant užimti aukštesnes pozicijas, vertėtų atkreipti dėmesį 
į mokyklų infrastruktūros valdymą. Šiauliuose 2016 metais vienam mokiniui teko 12,6 kv. m 
mokyklų ploto (vidurkis 11,8 kv. m), atitinkamai aplinkos išlaikymo išlaidos buvo didesnės nei 
vidutinės (44,5 proc., palyginti su mokinio krepšelio lėšomis, kai vidurkis 39,9 proc.).  
 

V SKYRIUS 
VEIKLOS STATISTINIAI DUOMENYS 

 
Gyventojų aptarnavimas ir mero potvarkiai 

 
Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis, Šiaulių mieste 

gyvenamąją  vietą deklaravusių  gyventojų skaičius išlieka stabilus: 
 

Data Gyventojų skaičius tūkst. 
2015-01-01 106 939 
2016-01-01 105 755 
2017-01-01 106 568 
2018-01-01 107 086 

 
8 pav. Gyventojų skaičiaus Šiaulių mieste palyginimas 
 
2017 metų registro duomenimis (GP), gauti merui adresuoti 262 asmenų skundai ir prašymai. 

Tiesiogiai į merą kreipėsi 97 asmenys (registras IP).  
2017 metų laikotarpiu išleisti 725 mero potvarkiai. Iš jų: 
 veiklos organizavimo klausimais – 126; 
 personalo klausimais – 220; 
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 atostogų, komandiruočių klausimais – 379. 
 

 
9 pav. Mero potvarkių palyginimas 

 
Siekiant suteikti ir užtikrinti prieigą prie informacinių išteklių ir darnų administracinės naštos 

mažinimo procesą, orientuotą į valstybės ir Savivaldybės interesus, taip pat siekiant garantuoti 
nuolatinį teisinio reguliavimo tobulinimą, gerinti verslo ir investicijų aplinką, sukurti institucinę 
sistemą, stiprinti šios srities administracinius gebėjimus ir teikti viešąsias paslaugas ūkio subjektams, 
visuomenei, miesto gyventojams ir Savivaldybės administracijos padaliniams, buvo plėtojamos, 
tobulinamos ir plečiamos IT technologijos, suteikiančios kompleksinę galimybę naudotis 
administruojamomis elektroninėmis paslaugomis.  

Savivaldybės administracija šiuo metu teikia 91 elektroninę paslaugą: 34 elektroninės 
paslaugos užsakomos portale epaslaugos.lt  ir teikiamos per dokumentų valdymo sistemą (toliau – 
DVS) „Avilys“; 20 elektroninių paslaugų užsakoma ir teikiama metrikacijos paslaugų informacinėje 
sistemoje Mepis; 32 elektroninės paslaugos užsakomos ir teikiamos socialinės paramos šeimai 
informacinėje sistemoje SPIS; 5 elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos Respublikos statybos 
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (planuojama įdiegti). Naujai 
įdiegta elektroninė socialinės paramos registracijos sistema, leidžianti tolygiai paskirstyti paramos 
gavėjų srautus. 
 

 
10 pav. Duomenys apie 2017 metais Savivaldybės gautus dokumentus 
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11 pav. Duomenys apie 2017 metais Savivaldybės išsiųstus dokumentus 

 
2017 metais techninė ir programinė įranga atnaujinta 56 Savivaldybės administracijos darbo 

vietose. Atnaujinant kompiuterizuotas darbo vietas, Savivaldybės administracijoje 2017 metais buvo 
įsigyti 7 nauji dokumentų skenavimo įrenginiai, susieti su DVS, leidžiantys paspartinti skenuojamų 
dokumentų įvedimą į DVS, greičiau pateikti dokumentus visuomenei, Savivaldybės padaliniams, 
valstybės institucijoms ir sumažinti spausdinamų dokumentų kiekį. 

2017 metais taip pat buvo atliktas Savivaldybės DVS atnaujinimas įdiegiant e. paslaugų ir e. 
pristatymo funkcionalumą. Tai užtikrina e. paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą ir 
sklaidą, leidžia sparčiau apsikeisti tiek elektroniniu parašu pasirašytais, tiek Savivaldybės 
padaliniuose ir seniūnijose sukurtais elektroniniais dokumentais. 
 

 
12 pav. Duomenys apie 2017 metais Savivaldybės gautus ir išsiųstus elektroninius dokumentus 
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13 pav. Duomenys apie Savivaldybės 2017 metais TAR paskelbtus dokumentus 
 
2017 metais atnaujinus Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklą įdiegtos ir pradėtos 

naudoti  techninės ir programinės kompiuterių tinklo saugos politikos priemonės, užtikrinančios 
vartotojų hierarchiją, duomenų bazių ir registrų apsaugą nuo nesankcionuoto naudojimo, 
garantuojančios tinklo greitaveiką ir galimybę diegti tinklo vartotojų teisių politiką. Kompiuterių 
tinklų atnaujinimas Savivaldybės padaliniuose leido atsisakyti senos telefoninės stoties ir sujungti 
visus padalinius į bendrą tinklą naudojant IP telefoniją. Naujai įdiegti saugūs belaidžio ryšio 
įrenginiai užtikrina interneto prieigą Savivaldybės administracijos darbuotojams, svečiams ir 
lankytojams visame Savivaldybės administracijos pastate. Kibernetinės saugos priemonės (saugaus 
valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudojimas, ugniasienės, tinklo serverių atakų prevencijos 
sistema), naudojamos Savivaldybės administracijoje ir padaliniuose, leidžia užtikrinti Savivaldybės 
kompiuterių tinklo ir duomenų saugumą bei vientisumą.  

Ataskaitiniais metais informacinėms sistemoms administruoti, funkcionalumui plėtoti ir 
prižiūrėti panaudota apie 78 tūkst. Eur: administruota finansų valdymo ir apskaitos informacinė 
sistema „BiudžetasVS“, žemės nuomos mokesčio valdymo sistema „Masis“, elektroninių paslaugų 
valdymo sistema, įdiegtas viešųjų pirkimų modulis,  atnaujinta Savivaldybėje naudojama dokumentų 
valdymo sistema „Avilys“, įdiegtas e. pristatymo sistemos modulis, sąmatų sudarymo ir apdorojimo 
informacinė sistema, Savivaldybės teisės aktų paieškos ir publikavimo informacinė sistema ir kt. 
 

VI SKYRIUS 
INFORMACIJOS SKLAIDA 

 
Atnaujinta Tarybos posėdžių transliacijų techninė ir programinė įranga leidžia transliuoti ir 

įrašyti Tarybos posėdžius geresne HD raiška, pateikti transliacijų įrašus „YouTube“ platformoje ir 
padaryti juos pasiekiamus vartotojams, tiek naudojantiems kompiuterius, tiek mobiliuosius telefonus, 
tiek skaitmeninius TV įrenginius. Šiaulių miesto „YouTube“ kanalas jau turi daugiau kaip 96 
prenumeratorius, 2017 metais transliuota 20 Tarybos posėdžių ir kitų renginių. 
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14 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūrų skaičius 

 
Vis didesnį dėmesį Savivaldybė skiria savo veiklai viešinti, visuomenei informuoti. Šiam tikslui 

naudojamasi ne tik tradicinėmis priemonėmis (spauda, TV ir kt.), tačiau ir socialiniais tinklais, 
Savivaldybės interneto svetaine. 2017 metais buvo tobulinama ir Savivaldybės interneto svetainė, jos 
turinio valdymo sistemos atnaujinimas leido užtikrinti svetainės saugumą, išskirtinį dizainą ir 
struktūrą, pritaikytą mobiliesiems įrenginiams. Savivaldybės interneto svetainės moduliai 
atnaujinami ir tobulinami nuolat. 2017 metais Savivaldybės interneto svetainėje buvo galutinai 
įdiegta nauja dokumentų paieškos ir aktualizavimo sistema, kurios dėka visuomenė gali lengvai rasti 
Savivaldybės teisės aktus ir jų suvestines redakcijas, naudoti patogią paieškos pagal daugelį kriterijų 
(dokumento datą, numerį, turinį ir t. t.) formą. Siekiant gerinti Savivaldybės teikiamas paslaugas, į 
interneto svetainę www.siauliai.lt įdėti 1853 dokumentai (2016 metais – 1816 Savivaldybės teisės 
aktų, norminių dokumentų, tvarkos aprašų, taisyklių ir kt.). 

Visos įgyvendintos priemonės ir atlikti atnaujinimai sudarė sąlygas Savivaldybės interneto 
svetaine naudotis didesniam vartotojų skaičiui ir tai atsispindi statistinėse grafose. Pateikiame 
Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt lankomumo 2017 metais statistiką pagal mėnesius 
ir 2015–2017 metų apsilankymų svetainėje statistines lenteles. 
 

               
15 pav. Svetainės www.siauliai.lt lankomumo statistika 

 
Siekiant paskelbti atvirus duomenis, pateikti visuomenei aktualią Šiaulių miesto GIS 

informaciją ir padaryti ją lengvai prieinamą, sukurtas portalas maps.siauliai.lt, kuriame pateikiama 
teminių žemėlapių galerija su teminiais informaciniais sluoksniais, kurie nuolat pildomi ir 
atnaujinami. Portale sukurti nauji teminiai informaciniai sluoksniai: 
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 Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis; 
 Šiaulių miesto transporto specialusis planas; 
 Šiaulių miesto investicijų projektų žemėlapis;  
 Šiaulių miesto bendrasis planas;  
 Miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo planas; 
 Miesto teritorijos zonavimo planas; 
 Miesto rinkimų apylinkių apygardų ribų planas, 
 Išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas, 
 Išorinės vaizdinės reklamos leidimų išdavimo tvarka; 
 Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo spec. planas.  

 
Sukurtų teminių sluoksnių informacija nuolat atnaujinama. Informacinių sluoksnių duomenimis 

gali naudotis tiek Savivaldybės įvairių sričių atsakingi specialistai, tiek visuomenė. 
Bendravimas su gyventojais naujųjų technologijų dėka peržengia teisės aktų ribas ir oficialų 

registrą. Vis didesnę įtaką informacijai pasiekti įgauna socialiniai tinklai, todėl sukurtas „Facebooke“ 
Savivaldybės puslapis. Nors pasiekiamumo rodikliai gerėja, tenka pripažinti, kad šioje srityje dar yra 
kur tobulėti.  
 

 
Facebook Šiaulių miesto savivaldybės puslapio vartotojų skaičiaus pokyčiai 

2017 m. sausio 1 d. 2718 
2018 m. sausio 1 d. 3443 (dar virš 3,5 tūkst. sekėjų) 

16 pav. Vartotojų skaičiaus „Facebooko“ Savivaldybės puslapyje palyginimas 
 

Nors sudėti visus socialiniame tinkle „Facebook“ vykusius pokalbius į skaičius ar laiką yra 
sudėtinga, tačiau būtent toks bendravimas tampa vis aktualesnis ir iš esmės jau tapo vienas 
pagrindinių bendravimo su miestiečiais instrumentų.  
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17 pav. Savivaldybės paskyros „Facebooke“ pavyzdžių iliustracijos 
 

VII SKYRIUS 
TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 

 

 

ŠVEDIJA 

Šiaulių miesto savivaldybėje sausio 25 d. lankėsi Švedijos ambasadorė Lietuvoje Maria 
Christina Lundqvist ir gynybos atašė Orjanas Stromas. Vizito metu ambasadorei buvo pristatyta 
miesto investicinė aplinka. Taip pat sutarta kito ambasadorės vizito metu aplankyti Švedijos kapitalo 
įmonę, savo veiklą vykdančią Šiaulių mieste. 

Birželio 21 d. įvyko susitikimas su Švedijos ambasadore Lietuvoje Maria Christina 
Lundqvist. Kartu buvo atidaryta, pirmą kartą mūsų šalyje eksponuojama, Švedijos instituto paroda 
„Raulis Valenbergas: Aš neturiu kito pasirinkimo“, aplankytas Fotografijos muziejus ir Švedijos 
kapitalo įmonė „Artilux“.  

Birželio 6 d. dalyvauta Švedijos nacionalinės dienos minėjime Švedijos ambasadoje. Šiaulių 
miesto mero padėjėjas Edmundas Baltramiejus Bilotas dalyvavo 25-ojoje Baltijos miestų sąjungos 
generalinėje konferencijoje. Konferencija buvo skirta Sąjungos veiklai aptarti, pavyzdinei kitų 
miestų praktikai darnaus vystymosi tema pristatyti, taip pat ieškota būdų, kaip įtraukti jaunimą į 
miestų problemų sprendimą. 
       

 
JAV 

2017 m. balandžio 12 d. Savivaldybėje įvyko susitikimas su atvykusia Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadore Lietuvai Anne Hall. Susitikime taip pat dalyvavo berniukų ir jaunuolių choro 
„Dagilėlis“ meno vadovas Remigijus Adomaitis ir Šiaulių Rotary klubo vadovas Remigijus 
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Mažeika. Svečiui buvo trumpai pristatyti Šiauliai, miesto ekonominė situacija, kultūros ir švietimo 
pasiekimai. Ambasadorei Anne Hall buvo papasakota apie Lietuvos garbės konsulės Klyvlande 
(Cleveland) Ingridos Bublys idėją, kaip originaliai įprasminti Lietuvos atkūrimo 100-metį bei 
puikius Lietuvos ir JAV santykius. Lietuvoje apsilankiusi žinoma išeivijos atstovė kvietė kartu 
ieškoti galimybių surengti ypatingą choro „Dagilėlis“ koncertą vienoje garsiausių Jungtinių 
Amerikos Valstijų scenų. 
Rugpjūčio 30 d. JAV ambasados laikinasis reikalų patikėtinis Howardas Solomonas taip pat lankėsi 
Šiauliuose, dalyvavo NATO oro policijos misijos pasikeitimo ceremonijoje. Taip pat buvo plėtota 
idėja dėl choro „Dagilėlis“ koncertinio turo Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

 

 
JAPONIJA 

Šiaulių miesto savivaldybėje birželio 26 d. lankėsi delegacija iš Tojohašio (Toyohashi) miesto 
Japonijoje. Vizitu buvo siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp dviejų savivaldybių ir pritraukti 
miestui reikalingų užsienio investicijų. Japonų delegacija buvo supažindinta su investicijų mieste 
galimybėmis, tokiomis kaip Šiaulių oro uostas ir Šiaulių laisvoji ekonominė zona. 

 

 
ARMĖNIJA 

Į Šiaulius rugsėjo 18 d. draugiško vizito atvyko Armėnijos Respublikos ambasadorius 
Tigranas Mkrtchyanas, kurį lydėjo Šiaulių apskrities armėnų bendruomenės ŠAAB 
pirmininkas  Rafikas Kazarjanas ir trečiasis sekretorius Vahe Arakelyanas. Per susitikimą buvo 
aptarti Lietuvos ir Armėnijos kultūriniai ryšiai, bendradarbiavimo galimybės. 

 

 
UKRAINA 

 
Liepos 13 d. Šiaulių savivaldybėje apsilankė Ukrainos delegacija. Lietuvoje viešintys 

Ukrainos ekonominės draugijos atstovai sakė siekiantys čia pasisemti kuo daugiau įvairiausios 
patirties. Į bendrą organizaciją susibūrę aktyvūs visuomenininkai ir verslininkai Vilniuje jau buvo 
susitikę su Seimo Užsienio reikalų komiteto nariais. Ukrainiečiai domėjosi teisėkūros procesais, 
skaidriu verslo ir valdžios bendradarbiavimu, kovos su korupcija priemonėmis ir rezultatais. 

 

 
NYDERLANDAI 
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Rugpjūčio 24–27 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės atstovai 25-erių metų miestų  
draugystės sukakties proga lankėsi Etene-Lere (Etten-Leur, Nyderlandai). Rugpjūčio 25-osios 
vakarą vyko oficialus bendros susigiminiavusių miestų parodos atidarymas, kuriame dalyvavo 
Eteno-Lero miesto merė, Šiaulių miesto meras su žmona, Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose su 
žmona, Susigiminiavusių miestų asociacijos nariai, koncertavo Šiaulių globos namų padalinio 
„Goda“ „Spalvų muzikos“ orkestras. Paroda atspindėjo ketvirčio amžiaus draugystę, įgyvendintus 
projektus, įvykdytus mainus. 

 

 
SUOMIJA 

Gruodžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybėje buvo priimtas Suomijos ambasadorius Christer 
Michelsson ir jo sutuoktinė Ebba Michelsson. Svečiams buvo pristatyta Šiaulių investicinė aplinka, 
kalbėta apie galimybę stiprinti Suomijos ir Lietuvos ekonominį bendradarbiavimą.   

 

 
LATVIJA 

Buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Jelgavos savivaldybe vykdant bendrus LATLIT 
projektus, viešinant savivaldybių organizuojamus renginius ir juose dalyvaujant. Kartu su Jelgavos 
ir Pernu savivaldybėmis vykdytas bendras koordinacinis darbas dėl pasiruošimo minėti trijų Baltijos 
valstybių – Lietuvos, Estijos ir Latvijos – šimtmečius. 

 

 
ESTIJA 

Kartu su Jelgavos ir Pernu savivaldybėmis vykdytas bendras koordinacinis darbas dėl 
pasiruošimo minėti trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Estijos ir Latvijos – šimtmečius.  

 

 
RUSIJA 

Rusijos federacijos generalinio konsulato atstovai kelis kartus lankėsi Šiauliuose, domėjosi 
įgyvendinamu Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos projektu, jo sprendiniais. Tarybos narės Angelė 
Kavaliauskienė ir Alma Bagdonavičienė atstovavo Šiaulių miesto savivaldybei Kaliningrado miesto 
šventėje liepos 7–9 dienomis. Verslo konferencija buvo šventės dalis ir šioje konferencijoje Angelė 
Kavaliauskienė svečiams pristatė Šiaulių miestą. 

 
 
 



20 

 

 

 
IZRAELIS 

Buvo tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Izraelio ambasada ir ambasadoriumi Amiru 
Maimonu. Suorganizuotas draugiškas jaunimo regbio turnyras Šiauliuose. Taip pat, pasitelkus 
Šiaulių apskrities žydų bendruomenę, sėkmingai suderintas Šiaulių miesto savivaldybės globos 
namų padalinio dienos centro „Goda“ rekonstrukcijos projektas. Inicijuotas Pasaulio teisuolių 
skvero sutvarkymo klausimas. 

 
 

VIII SKYRIUS 
MERO FONDAS IR VIEŠINIMO IŠLAIDOS 

 
Mero fondo lėšos naudojamos Savivaldybės reprezentacinėms išlaidoms – atstovauti 

Savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje. Joms priskiriama: 
 užsienio valstybių asmenų, delegacijų, svečių ir juos lydinčių asmenų priėmimo išlaidos; 
 Lietuvoje arba užsienyje rengiamų oficialių priėmimų išlaidos; 
 darbo susitikimų išlaidos; 
 išlaidos atminimo dovanoms, suvenyrams, gėlėms, sveikinimo raštams, atvirukams ir kt.; 
 išlaidos vizitinėms kortelėms, reprezentaciniams suvenyrams, lipdukams ir leidiniams; 
 išlaidos, susijusios su dalyvavimu labdaros, kultūros, sporto ir kituose visuomeniniuose 

renginiuose; 
 oficialiam vizitui raštiškai pakviesto Lietuvos Respublikos oficialaus asmens sutuoktinio ar 

kito lydinčio šeimos nario, vizito metu atliekančio atitinkamas valstybinio ir diplomatinio protokolo 
nustatytas funkcijas, vykimo į vizito vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos. 

 
MERO FONDAS 2016 m. 2017 m. 

Paskirtas biudžetas 14 500,00 Eur 14 500,00 Eur 

Išleista 12 028,18 Eur 12 889,36 Eur 

18 pav. Informacija apie mero fondo lėšų panaudojimą 
 
Savivaldybės informacijos sklaidai pasitelktos ir žiniasklaidos priemonės. Patirtos išlaidos 

pateikiamos nurodant žiniasklaidos priemonę. 
     

2014 2015 2016 2017 
 
 

Žiniasklaidos priemonės pavadinimas 
 
  

Suma 
eurais 

Suma 
eurais 

Suma 
eurais 

Suma 
eurais 

UAB „Šiaulių naujienos“ 22 406,03 22 648,52 22 705,09 21 489,86 
UAB „Šiaulių kraštas“ 16 780,36 14 763,72 5 766,63 10 176,99 
VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 2 676,31 2 586,26 2 680,50   
UAB „Lietuvos rytas“ 18,92 42,10 63,15   
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UAB „Lietuvos žinios“ 71,49 522,89 271,16 139,40 
UAB „Šiaulių apskrities televizija“       6 918,05 
VšĮ „Šiauliai plius“ 13 921,52 15 579,63 17 466,36 11 490,92 
Lauko reklamos stendai ir ekranai (UAB 
„JCDecaux Lietuva“, LG Vilniaus GS) 

    977,00   

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir 
televizija“ 

    5 551,48   

Viešojo transporto ekranai 579,17 570,08 187,87 248,82 
Naujienų agentūra 1062,62 927,78 227,78   

Iš viso 57 516,43 57 640,98 55 897,02 50 464,04 
Suplanuota suma metų pradžioje 64 000 61 000 61 000 61 000 

 
19 pav. Viešinimo išlaidų suvestinė 
 

Išsamūs duomenys apie visos Savivaldybės nuveiktus darbus 2017 metais bus pateikti 
Savivaldybės administracijos ir jos direktoriaus ataskaitose. 

 
2018 metai taps paskutiniais metais prieš savivaldybių tarybų rinkimus, dėl to kylantys iššūkiai 

bus dar didesni. Siekiant produktyvaus darbo ir kuo geresnių rezultatų, 2018 metais bus dedamos 
visos pastangos išlaikyti politinį stabilumą ir pradėtų darbų tęstinumą. 

2018 metai taip pat bus iššūkių metai vykdant ambicingą 2018 metų savivaldybės biudžetą, taip 
pat įgyvendinat integruotų teritorijų vystymo projektus, kitus stambius investicinius ir renovacinius 
miesto infrastruktūros gerinimo ir įstaigų atnaujinimo darbus. 2018 metai bus ir rinkimų metai, todėl 
vyks artėjančių rinkimų kontekste. Viliuosi, kad miesto politikai sugebės atsiriboti nuo rinkimų siekių 
ir nuotaikų, kad sugebės susitelkti konstruktyviam darbui ir konkrečiam rezultatui gerinant mūsų 
miesto žmonių gyvenimo dabartį ir ateitį. 

2017 metais buvo padėti tvirti pagrindai šių metų siekiams, todėl laukia ypatingi metai ir geram 
rezultatui pasiekti reikės visų – Tarybos narių, administracijos vadovų ir darbuotojų, socialinių 
partnerių ir visuomenės atstovų –  darbo, susitelkimo ir konstruktyvaus dialogo. 

 
Šiaulių miesto savivaldybės meras    Artūras Visockas 


