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ĮŽANGOS ŽODIS 

 
Brangūs Šiaulių miesto gyventojai, garbingi Savivaldybės tarybos nariai, administracijos 

darbuotojai.  

Įžengėme į 101-uosius atkurtos Lietuvos Respublikos metus. Valstybės šimtmetis buvo didi 

Lietuvos, o kartu ir mūsų miesto šventė. Valstybės, miesto, asmens gyvenimai yra persipynę, o apie 

juos daugiausia pasako nuveikti darbai. Džiaugdamasis tuo, kad mūsų valstybė ėmė skaičiuoti 

antrąjį savo gyvenimo šimtmetį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 

ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatomis, pristatau jums Šiaulių 

miesto savivaldybės mero 2018 metų veiklos ataskaitą.  

Žvelgdamas į 2018 m., regiu, kad Šiauliai mūsų bendromis pastangomis judėjo tinkama 

kryptimi. Šias pastangas pastebėjo ir išorės ekspertai. Pavyzdžiui, 2018 m. Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto savivaldybių indekse užėmėme trečiąją vietą Respublikoje. Dar svarbiau, kad mūsų 

miestas vis ryškiau pereina į augimo fazę ir pasiekė teigiamą gyventojų skaičiaus augimą. Tai 

liudija, kad žmonės vis labiau patiki Šiaulių miesto potencialu bei nusprendžia savo ateitį sieti su 

Šiauliais. Tikėjimas yra grindžiamas nuveiktais darbais, kurių šiemet netrūko. Sėkmingai baigiamas 

Saulės Laikrodžio aikštės kapitalinis remontas, centrinės miesto gatvės rekonstrukcija, atsakingai 

vykdomi Prisikėlimo aikštės renovacijos darbai, o Savivaldybei priklausanti AB „Šiaulių energija“ 

laikoma pavyzdžiu visai Lietuvai kaip reikia tvarkytis su šilumos ūkiu. Visa tai skatina žmones 

kurtis Šiauliuose.  

Ne visi svarbūs darbai yra matomi. Šiauliai gali didžiuotis draugyste su užsienio partneriais. 

Dažni susitikimai su užsienio šalių atstovais, socialiniais partneriais, pokalbiai su jais apie 

bendradarbiavimo galimybes bei diskusijos su Šiaulių miesto gyventojais yra svarbi, nors ir ne 

visada pastebima, mano darbo dalis. Tai leidžia geriau suvokti gyventojų poreikius bei numatyti 

ateities perspektyvas, kurios iš dalies lems ir investuotojų apsisprendimą pasirinkti Šiaulius. Esame 

eksportuojantis miestas, dauguma stambiausių Šiauliuose įmonių veikla yra grįsta eksportu, tad 

norint tinkamai atstovauti šiauliečių interesus būtina gebėti suvokti globalias socialines miesto  

vystymosi tendencijas bei palaikyti ryšius su išeivija. 

Tai, kad mūsų išeivija ir ryšiai su ja yra itin reikšmingi Šiaulių miestui puikiai iliustruoja 

bendrovių, tokių kaip „Intus Windows“ sprendimai investuoti milijonus eurų bei sukurti šimtus 

naujų darbo vietų Šiauliuose. Tokia bendrovių plėtra įkvepia mus žengti pirmyn ir bendromis 

jėgomis kurti stiprius mūsų miesto pamatus. Tam prireiks kiekvieno Jūsų pastangų ir išminties, 

garbūs miesto tarybos nariai bei administracijos darbuotojai. 

 

             Šiaulių miesto 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. 

 

Tarybos sudėtis pagal frakcijas 2018-12-31: 
1. Savivaldybės meras – Artūras Visockas, frakcijos „Dirbame miestui“ narys 

 Frakcija „Dirbame miestui“  Frakcija „Už Šiaulius“ 

2. Simona Potelienė Frakcijos vadovė 18. Denis Michalenko Frakcijos vadovas 

3. Augtumas Adeikis  19. Alma Bagdonavičienė  

4. Vilius Aleliūnas  20. Regina Kvedarienė  

5. Gediminas Beržinis 

Beržinskas 

 21. Juozas Pabrėža  

6. Domas Griškevičius  22. Pranciškus Trijonis  

7. Rima Juškienė    

8. Gintautas Lukošaitis   Socialdemokratų frakcija 

9. Pranas Nainys  23. Gedeminas Vyšniauskas Frakcijos vadovas 

10.  Aurimas Žvinys  24. Justinas Sartauskas  

 Nepriklauso jokiai frakcijai 25. Jolanta Žakarienė  

11. Gintaras Karalevičius  26. Lukas Žakaris  

   27. Zina Žuklijienė  

 Liberalų sąjūdžio frakcija  Nepriklausomų tarybos narių frakcija 

12. Aurimas Lankas Frakcijos vadovas 28. Alfredas Lankauskas Frakcijos vadovas 

13. Artūras Kulikauskas  29. Angelė Kavaliauskienė  

14. Arūnas Rimkus  30. Danguolė Martinkienė  

   31. Daiva Matonienė  

 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija 

15. Jonas Bartkus Frakcijos vadovas   

16. Vladas Artūras Balsys    

17. Eligijus Stugys    

 

Savivaldybės administracijos vadovai 

  

2018 metais keitėsi visi Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos 

vadovai. Tarybos sprendimais patvirtinti Savivaldybės administracijos vadovai:  

1. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018-11-19 raštą „Dėl nepasitikėjimo 

pareiškimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-448 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo“ Savivaldybės 

administracijos direktorius Antanas Bartulis kitą dieną (2018 m. gruodžio 14 d.) po sprendimo 

priėmimo atleistas iš pareigų (praradus į pareigas jį priėmusios kolegialios savivaldybės institucijos 

– Šiaulių miesto savivaldybės tarybos – pasitikėjimą).  

Tuo pačiu sprendimu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui 

Marijui Veličkai pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas naujas Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktorius. 
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2. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2018 m. gruodžio 17 d. potvarkiu Nr. MP-160 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Marijaus Veličkos nušalinimo nuo 

pareigų“ Marijus Velička nuo 2018 m. gruodžio 17 d. nušalintas nuo pareigų. Nuo šio potvarkio 

pasirašymo dienos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas laikinai eina 

Gintautas Sitnikas. 

3. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2018-11-19 raštą „Dėl nepasitikėjimo 

pareiškimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-449 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojo atleidimo“ Savivaldybės mero pavaduotojas 

Domas Griškevičius kitą dieną (2018 m. gruodžio 14 d.) po sprendimo priėmimo atleistas iš 

pareigų (praradus į pareigas jį priėmusios kolegialios savivaldybės institucijos – Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos – pasitikėjimą). 

 

II SKYRIUS  

VEIKLA TARYBOS  POSĖDŽIUOSE 

 

2018 metais įvyko 14 Tarybos posėdžių (2017 metais – 16, 2016 metais – 13 posėdžių). 

Pateikti 539 Tarybos sprendimo projektai. Iš jų: pritarta 483-ims, nepritarta ar išbraukti iš 

darbotvarkės 56 sprendimo projektai.  

 
1 pav. Pateiktų ir priimtų sprendimų palyginimas 

 

Daugiausia sprendimų projektų pateikė šie skyriai: Ekonomikos ir investicijų – 70, Švietimo – 

102, Personalo ir vidaus administravimo – 33, Strateginio planavimo ir finansų  – 28, Socialinių 

paslaugų – 30, Projektų valdymo – 33,  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. Finansų ir ekonomikos Simona Potelienė 420 33 

2. Miesto ūkio ir  plėtros Rima Juškienė 372 23 

3. Sveikatos ir socialinių reikalų Gintaras Karalevičius 269 17 

4. Švietimo, kultūros ir sporto Angelė Kavaliauskienė 415 26 

5. Kontrolės Alfredas Lankauskas 32 11 

 

Tarybai buvo pateikta 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 

tarnybos teikimų ir reikalavimų (2017 m. – 24). 
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III SKYRIUS 

BENDROJI MIESTO EKONOMINĖS PADĖTIES APŽVALGA 

 

Miesto ekonominiai rodikliai 

 

2019 metų pradžioje Šiaulių mieste veikė 4051 ūkio subjektas. 2018 m. pradžioje jų buvo šiek 

tiek daugiau, t.y. 4072. Taigi, per 2018 m. veikiančių ūkio subjektų Šiaulių mieste sumažėjo 0,5 

proc.  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?theme=all#/). 

Šiaulių teritorinės darbo biržos (dabar Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas) duomenimis 

2018 m. rugsėjo 1 d. (naujesnių duomenų dar nėra) Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje 

teritorijoje registruotas nedarbas sudarė 8,4 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Šiaulių 

savivaldybėje (Šiaulių mieste ir rajone) nedarbas siekė 6,3 proc. Šiaulių mieste bedarbiais buvo 

registruoti 5,5 proc. darbingo amžiaus gyventojų, 2017 m. rugsėjo 1 d. duomenimis tokių gyventojų 

buvo 5,1 proc., 2016 m. - 4,7 proc. Iš pateiktų duomenų matyti, kad registruojamų bedarbių, 

lyginant su praeitais metais, nežymiai, bet padaugėjo. Tuo pačiu laikotarpiu Panevėžio mieste 

nedarbo lygis sudarė 6,5 proc., tuo tarpu visoje Lietuvoje registruotas nedarbas 2018 m.spalio 1 d. 

sudarė 8,3 proc.  
(Šaltiniai: Lietuvos darbo birža: 

http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Publikacijos/Attachments/3019/LIETUVOS%20DARBO%20RINKA

%202018-09.pdf 

Panevėžio teritorinė darbo birža: 

http://www.ldb.lt/TDB/Panevezys/DarboRinka/Panevio%20teritorinje%20darbo%20biroje/LastSituacija.aspx 

Šiaulių teritorinė darbo birža: 

http://www.ldb.lt/TDB/Siauliai/DarboRinka/Lists/Situacija/UserDisplayForm.aspx?ID=120). 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių mieste, 2018 m. pradžioje, įmonėse 

dirbo 39 269 darbuotojai. Kaip matyti iš 2 pav. darbuotojų skaičius Šiaulių miesto įmonėse kasmet 

didėjo. Nuo 2014 iki 2016 m. didesni darbuotojų skaičiaus pokyčiai buvo pastebimi labai mažose, 

mažose ir vidutinėse įmonėse, o nuo 2016 m. vidutinėse ir didelėse įmonėse. Tai rodo, kad didelės 

įmonės įsitvirtina Šiaulių mieste ir plečia savo veiklą.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse metų pradžioje 
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/). 
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https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/
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Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Šiaulių mieste didžiausi 

pardavimai pagal ekonomines veiklas 2018 m. sausio – liepos mėnesiais buvo: didmeninėje ir 

mažmeninėje prekyboje, variklinių transporto priemonių remonto srityje – 590 492 tūkst. Eur (2017 

m. tuo pačiu laikotarpiu – 499 365 tūkst. Eur) ir sudarė 31 proc. visų pardavimų. Antroje vietoje 

ekonominė veikla – apdirbamoji gamyba – 489 472 tūkst. Eur (2017 m. tuo pačiu laikotarpiu 

437 367 Eur) ir sudarė 26 proc. visų pardavimų.  

Kaip ir 2017 m., taip ir 2018 m. daugiausiai PVM mokėtojų (pagal ekonominės veiklos rūšis) 

buvo didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje; variklinių transporto priemonių remonto srityje – 32 

proc., apdirbamojoje gamyboje – 13 proc., transporto ir logistikos srityje – 11 proc., statyboje – 10 

proc., kituose – 34 proc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pav.  2018 m. Šiaulių m. PVM mokėtojų skaičius pagal ekonomines veiklas 
(Šaltinis: Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. ir 2018 m. rugsėjo mėn.  ataskaitos „Dėl 

informacijos apie Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto vykdymą“).  

 

Galime pasidžiaugti ir kitais gerėjančiais Šiaulių miesto ekonomikos rodikliais. Lietuvos 

statistikos departamento duomenimis, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) 2017 m. pabaigoje 

Šiaulių mieste siekė 139,12 mln. Eur, o tai yra 35 proc. daugiau nei 2016 m. pabaigoje. Lietuvoje 

analizuojamu laikotarpiu TUI augo tik 6,3 proc., Panevėžio mieste tik 3,2 proc., Klaipėdoje – 10 

proc., Kaune – 3,1 proc.  
(Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/) 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam Šiaulių miesto gyventojui 2017 m. pabaigoje sudarė 

1383 Eur, kai 2016 m. pabaigoje siekė 1021 Eur.  
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/). 
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4 pav. Duomenų apie TUI Šiaulių mieste palyginimas 

 

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto, su individualiomis įmonėmis) Šiaulių mieste 

2018 m. I–III ketvirtį siekė 798,83 Eur. Lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu (I–III ketv.), 

darbo užmokestis padidėjo 9 proc. (4 pav. pateiktas vidutinio darbo užmokesčio palyginimas nuo 

2014 m.). Kasmet darbo užmokestis didėjo apie 6–8 proc., sparčiausias didėjimas pastebimas nuo 

2017 m. (9 proc.). Lietuvoje 2017 m. vidutinis darbo užmokestis analizuojamu laikotarpiu buvo 

827,13 Eur, 2018 m. – 911,47 Eur. Augimas – 10 proc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 pav. Vidutinis (bruto) darbo užmokestis Šiaulių mieste (I–III ketv.) su individualiomis įmonėmis 
(Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?region=all#/) 
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Savivaldybės biudžetas 

 

Savivaldybės biudžeto pajamos nuolat augo ir 2018 metais sudarė 134 238 tūkst. Eur.  

 

 
6 pav. Savivaldybės 2015–2018 metų biudžeto plano ir faktinių pajamų palyginimas 

 

 

Biudžeto pajamų augimo tendencija išlieka ir 2019 metais. 

 

 
 

8 pav. Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ir pajamų plano palyginimas 

 

2018 metais Šiaulių miesto savivaldybė vykdė daugiau nei 35 Europos Sąjungos lėšomis 

bendrai finansuojamus projektus.  
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 Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojami projektai Valstybės lėšomis 

finansuojami projektai 

Pateikti 

projektiniai 

pasiūlymai/ 

paraiškos 

Pasirašytos finansavimo sutartys  

(Pritrauktos ES/VB lėšos) 

Objektų, dėl kurių 

sudarytos finansavimo 

sutartys skaičius  

(Pritrauktos VB lėšos) 

2015 m. 0 0 4 (0,37 mln. Eur.) 

2016 m. 27 2 (2,85 mln. Eur) 5 (0,89 mln. Eur.) 

2017 m. 18 16 (20,87 mln. Eur) 7 (3,50 mln. Eur.) 

2018 m. 14 9 (11,17 mln. Eur) 4 (1,89 mln. Eur) 

Duomenys apie pasirašytas finansavimo sutartis ir pritrauktas ES lėšas neapima projekto 

„Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“, kurio tiesioginis vykdytojas nėra Šiaulių miesto 

savivaldybės administracija.  

Projektų įgyvendinimo spartą stabdė užtrukę projektavimo darbai bei viešųjų pirkimų 

dokumentų derinimas su įgyvendinančioms institucijoms.  

2018 m. Šiaulių miesto savivaldybė užbaigė įgyvendinti tris Europos Sąjungos lėšomis 

bendrai finansuojamus projektus t. y. „Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas”, 

,,Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste” ir ,,Šiaulių miesto darnaus judumo plano 

parengimas.  

2017 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija parengė ir atsakingoms institucijoms 

vertinimui pateikė 8 projektinius pasiūlymus bei 10 paraiškų.  

2017 m. ženkliai išaugo pasirašytų sutarčių skaičius. Buvo pasirašyta 16 projektų finansavimo 

sutarčių ir pritraukta daugiau, kaip 20 mln. Eurų investicijų.  

Per ataskaitinį laikotarpį t. y. 2018 m. buvo pasirašytos 9 naujos Europos Sąjungos lėšomis 

bendrai finansuojamų projektų finansavimo sutartys. Pritrauktų lėšų suma viršijo 11 mln. eurų. 

2018 m. buvo parengta 14 projektinių pasiūlymų ir paraiškų.  
 

Projektai dėl kurių finansavimo buvo pasirašytos sutartys 2018 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Projektas Pritrauktos lėšos, mln. Eur 

1.  „Talkšos ežero pakrantės plėtra“ 2,18 

2. „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“ 3,72 

3. „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių 

„Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos 

modernizavimas“ 

1,22 

4. „Lopšelio darželio „Kregždutė" 

modernizavimas“ 

0,48 

5. „Viešųjų turizmo paslaugų ir asmenų 

aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto 

savivaldybėje“ 

0,07 

6. „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo 

kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje“ 

0,51 

7. „Dienos socialinės globos centro „Goda" esamo 

pastato (Žalgirio g. 3) atnaujinimas“ 

0,65 

8. „Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems 

asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste“ 

0,28 

9. „Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių 

parko atnaujinimas“ 

2,31 
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2018 metais pritrauktos Valstybės biudžeto lėšos projektų vykdymui Šiaulių mieste buvo 1,89 

mln. eurų. Lėšos gautos šiems projektams: ,,Šiaulių kultūros centro aktualizavimas“, ,,Šiaulių 

Medelyno progimnazijos pastato Šiauliuose, Birutės g. 40 rekonstravimas“, ,, Šiaulių miesto Juliaus 

Janonio gimnazijos pastato Šiauliuose, Tilžės g. 137, rekonstravimas“ ir ,, Šiaulių sporto vidurinės 

mokyklos pastato Šiauliuose, Vilniaus g. 297, modernizavimas“.  

 

Investicijų sutartys Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje, pramoniniame parke, oro uoste  

 
Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje 2018 metais buvo subnuomota 3,5 ha (viso šiuo metu 

subnuomota 5,2 ha, o teritorijos plotas 132 ha). Čia planuojama investuoti virš 8 mln. Eurų, 

pastatyti virš 12000 kv. m. patalpų, ir sukurti apie 150 darbo vietų. 

UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona” per šiuo metus pasirašė sklypų rezervacijos 

susitarimus dar 28 ha. Pasirašiusios kompanijos šiuo metu atlieka tyrimus dėl sklypų ir 

infrastruktūros tinkamumo ir rengia priešprojektinius pasiūlymus. Pradėtos derybos su keletu kitų 

potencialių investuotojų dėl dar 3 ha žemės sklypų poreikio. 

UAB „Reklamos diktatorius“ – pirmoji įmonė 2018 metų rudenį pradėjusi įgyvendinti ir 

statyti pirmąjį gamybinės paskirties objektą UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona” teritorijoje. 

Planuojama statybos darbų pabaiga ir gamybinės veiklos pradžia – 2019 liepos mėn. 

Kitos kompanijos per 2018 metus baigė rengti savo techninius projektus ir jau 2019 metų 

pavasarį pradės statybos darbus. 

2018 metų rudenį UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona” pradėjo įgyvendinti ilgai brandintą 

idėją – galimybę pasiūlyti rinkai žemės sklypą jau su Statinio techniniu projektu ir statybos leidimu 

arba patalpų nuomą naujų ir modernių objektų ieškančioms įmonėms. Šis sprendimas turėtų 

padidinti konkurenciją esamoje rinkoje. 2018 metų rudenį bendrovė pradėjo rengti 9000 kv.m. 

sandėliavimo paskirties objekto techninį projektą 1,8 ha ploto žemės sklype. Tokio projekto 

įgyvendinimui būtų reikalingos virš 5 mln. Eur investicijos.  

2018 metais bendrovė pradėjo įgyvendinti rinkodaros projektą, kuriam buvo gautas ES 

finansavimas – projekto vertė 100,0 tūkst. Eur (bendrovė prisidės 15 proc. nuosavomis lėšomis).  

Bendrovė prisidėjo ir prie Šiaulių laisvosios ekonominė zonos infrastruktūros plėtros projekto 

remiamo ES lėšomis. Iš viso buvo gautas 2,3 mln. Eur ES finansavimas ir buvo įrengtas 

magistralinis dujotiekio tinklas ir elektros kabelinė linija, leisianti potencialiems investuotojams 

prisijungti prie šių tinklų prie pat jų sklypo. Pradėta 1,7 km kelio jungiančio Šiaulių laisvąją 

ekonominę zoną ir greitkelį A9 (Šiauliai – Panevėžys) pirkimo darbai, kuriuos įgyvendinus 2019 

metais, būtų galimybė automobilių srautus nukreipti į pramoninę miesto dalį, aplenkiant tankiai 

apgyvendintus miesto rajonus. 

2018 m. buvo palankūs ir Šiaulių pramoniniam parkui. Per metus pasirašytos 2 naujos 

investicijų sutartys, 2 sutartys atnaujintos (pasikeitus sklypų kadastriniams duomenims), prie vienos 

sutarties pasirašytas papildomas susitarimas, viena sutartis nutraukta. Metų pabaigoje gautas dar 

vienas prašymas dėl investicijų Šiaulių pramoniniame parke. 

2018 m. gegužės 7 d. tarp Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB ,,Termicom“ sudaryta 

investicijų sutartis Nr. SŽ-515 dėl infrastruktūros ir aviacinių paslaugų plėtros Šiaulių oro uosto 

teritorijoje. Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-283 ,,Dėl 

papildomų lėšų Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB ,,Termicom“ investicijų sutarčiai įgyvendinti 

skyrimo“  nusprendė skirti iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto papildomų lėšų Investicijų 

sutarčiai įgyvendinti, vykdant projektą „Šiaulių oro uosto infrastruktūros plėtra“:  

1.1. Investicijų sutarties 1.1.4.1–1.1.4.6 papunkčiuose numatytiems infrastruktūros 

objektams – 4 405,0 tūkst. Eur (bendra Šiaulių miesto savivaldybės investicijų suma – 9 393,0 

tūkst. Eur);  

1.2. Sutarties 1.1.4.7 papunktyje numatytoms inžinerinėms komunikacijoms nuo Aviacijos 

gatvės iki žemės sklypo Aviacijos gatvėje 5, Šiauliuose, įrengti – 960,0 tūkst. Eur. 

Šiam projektui 2018 metais papildomai skirta  5 365 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų. 
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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. 

2018 m. Šiaulių regiono plėtros taryba posėdžiavo 30 kartų ir priėmė 80 regionui aktualių 

sprendimų, kuriuos detaliai galima peržiūrėti interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt. 

Posėdžiuose svarstyti klausimai dėl regiono projektų planavimo, Šiaulių regiono 2014–2020 

metų plėtros plano įgyvendinimo, derinti teisės aktų projektai, susiję su 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimu. Taryba aktyviai dalyvavo svarstant 

klausimus dėl Šiaulių regiono planuojamų specializacijos krypčių įgyvendinimo iniciatyvų, teikė 

pastabas ir pasiūlymus dėl regioninės politikos Baltosios knygos priemonių plane numatytų tikslų ir 

priemonių, aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės rengiant Lietuvos Respublikos 

teritorijos bendrojo plano koncepciją. 

Šiaulių regiono plėtros taryba per 2018 m. patvirtino 53 Šiaulių regiono projektų sąrašo 

keitimus pagal 17 regioninių priemonių. Sudarytas naujas projektų sąrašas pagal priemonę 

„Darnaus judumo priemonių diegimas“. Regiono projektams suplanuoti 94 mln. Eur Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Įgyvendinant projektus tvarkomi vietinės reikšmės keliai, 

diegiamos eismo saugos priemonės, plėtojama komunalinių atliekų infrastruktūra, renovuojamos 

geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, modernizuojama viešoji infrastruktūra, 

didinamas savivaldybių socialinio būsto fondas, tvarkomi kultūros paveldo objektai. Dalis projektų 

pradėti įgyvendinti 2017 m. 

Šiaulių regiono plėtros taryba, vadovaudamasi Vyriausybės nustatytais regionų socialinės, 

ekonominės plėtros ir infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais kriterijais, 

pripažino 4 projektus regioninės svarbos projektais. Kiekvieno iš planuojamų įgyvendinti projektų 

investicijos viršija 1 mln. Eur, bus sukurta naujų darbo vietų, planuojama pritraukti privačių 

tiesioginių ir užsienio investicijų, didinti eksporto apimtis, diegti inovatyvias technologijas ir 

metodus.  

 

Veikla Lietuvos savivaldybių asociacijoje  

 

Esu Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) valdybos narys. 2018 m. vyko 7 LSA 

valdybos ir 1 LSA tarybos posėdžiai. Savivaldybės atstovai dalyvavo visuose posėdžiuose: aš 

dalyvavau 3 LSA valdybos posėdžiuose, vicemeras Justinas Sartauskas dalyvavo 2 LSA valdybos 

posėdžiuose ir 1 LSA tarybos posėdyje, vicemeras Domas Griškevičius dalyvavo 2 LSA valdybos 

posėdžiuose. 

Posėdžių metu kelti šie visuomenei aktualūs klausimai:   

1. Dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Valstybinio socialinio 

draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  

2. Informacija apie centralizuotų viešųjų pirkimų naudą ir galimybes. 

3. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos prievolės: informacijos viešinimas savivaldybių 

administracijose bei pavaldžiose įstaigose. 

4. Dėl Sveikos gyvensenos skatinimo projektų įgyvendinimo regionuose. 

5. Memorandumo dėl bendradarbiavimo rinkimų srityje pasirašymas. 

6. Dėl mokyklų ir sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymo neįgaliesiems Memorandumo. 

7. Dėl globos įstaigų pertvarkos įgyvendinimo savivaldybėse. 

8. Dėl Vietos savivaldos įstatymo projekto. 

http://www.lietuvosregionai.lt/
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9. Dėl kreipimosi į Europos Komisiją dėl būsimos finansinės perspektyvos. 

10. Deklaracijos „Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo ES švietimo ir ugdymo klausimais 

pasirašymas”. 

11. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimų. 

12. Dėl būtinybės spręsti pakuočių atliekų tvarkymo sektoriaus problemas. 

13. Dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo. 

14. Dėl 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 

įstatymo projekto Nr. XIIIP-2715. 

15. Dėl Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso rekomendacijų Lietuvai. 

 

Lietuvos savivaldybių 2018 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. 

2018 metais Šiauliai dar pagerino savo pozicijas ir iš ketvirtos vietos pakilo į trečią. Pasak 

tyrimo organizatorių, geriausios savivaldybės išsiskiria tuo, kad čia verslas yra aktyvus, mažiau 

žmonių gyvena iš pašalpų, mažesnė emigracija. Vertinamos gyventojams ir investuotojams 

svarbiausios sritys, kuriose sprendimus priima savivaldybės. Tarp jų – komunalinis ūkis ir 

transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, mokesčiai, biudžetas, turto valdymas, 

administracija bei investicijos ir plėtra. 

2018 m. metų Lietuvos savivaldybių indeksas sudaromas  remiantis 2017 m. duomenimis, 

pagal gyventojams ir verslui svarbiausias sritis, kuriose sprendimus priima savivaldybės. 

Pagal didžiųjų savivaldybių indeksą, Šiaulių miesto savivaldybė, surinkusi 54 balus iš 100, 

šiemet pakilo iš 4 į 3 vietą. Stipriosios Šiaulių m. savivaldybės sritys – „Švietimas“, „Sveikata ir 

socialinė rūpyba“, „Mokesčiai“, „Biudžetas“, „Turto valdymas“, „Administracija“. 

Šiaulių miesto savivaldybės skola lyginant su pajamomis siekė 17 proc., kai vidurkis siekė 

34,9 proc. Savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidos taip pat buvo mažesnės – siekė 3,8 

proc. nuo patvirtinto biudžeto (vidurkis – 4,1 proc.). Remiantis savivaldybės duomenimis, 2017 m. 

nebuvo nenaudojamo nuosavo nekilnojamojo turto (pastatų ir patalpų). Nuosavo nekilnojamojo 

turto savivaldybė turėjo nedaug – tūkstančiui gyventojų 2017 m. teko maždaug 735 kv. m., 

kuomet vidutiniškai šis plotas sudarė apie 3456 kv. m. „Mokesčių“ srityje aukštą balą išlaikyti 

padėjo mažiausias pagrindinis nekilnojamojo turto tarifas (0,75 proc., kuomet visų savivaldybių 

vidurkis sudaro  0,9 proc.), taip pat palyginti maži žemės mokesčiai, verslo liudijimų kaina. 
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               9 pav. Šiaulių miesto savivaldybės situacija Lietuvos didžiųjų miestų kategorijoje pagal 

valdymą ir investicinę aplinką LLRI 2018 metų indekse 

 

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 

2019-01-01 108 211 

 

8 pav. Gyventojų skaičiaus Šiaulių mieste palyginimas 

 

2018 metų registro duomenimis (GP), gautas merui adresuotas 201 asmenų skundas ir 

prašymas. Tiesiogiai į merą kreipėsi 68 asmenys (registras IP).  
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2018 metų laikotarpiu išleisti 518 mero potvarkiai. Iš jų: 

• veiklos organizavimo klausimais – 49; 

• personalo klausimais – 196; 

• atostogų, komandiruočių klausimais – 273. 

 

 
10 pav. Mero potvarkių palyginimas 

 

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

mažinimo procesą, orientuotą į valstybės ir Savivaldybės interesus, ir į viešųjų bei administracinių 

paslaugų ūkio subjektams, visuomenei, miesto gyventojams kokybišką teikimą, buvo plėtojamos, 

tobulinamos ir plečiamos informacinės technologijos, suteikiančios kompleksinę galimybę naudotis 

administruojamomis 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. 

Atnaujinta DVS „Avilys“ su integruota e.pristatymo sistema užtikrina e. paslaugų fiziniams ir 

juridiniams asmenims teikimą ir sklaidą bei leidžia sparčiau apsikeisti tiek elektroniniu parašu 

pasirašytais, tiek Savivaldybės padaliniuose ir seniūnijose sukurtais elektroniniais dokumentais. 

 

 
 

11 pav. Duomenys apie 2018 metais gautus ir išsiųstus dokumentus 
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 12 pav. 2018 metais Savivaldybėje gautų dokumentų apskaita pagal gavimo būdą 

 

 

 
13 pav. Duomenys apie 2018 metais Savivaldybės išsiųstus dokumentus 

 

2018 metais įvertinus Savivaldybės spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo kiekius bei 

siekiant optimizuoti spausdinimo kaštus, nuspręsta įsigyti naujus daugiafunkcinius įrenginius su 

vieno kontakto pagrįstu centralizuotu spausdinimo sprendiniu, leidžiančiu sumažinti spausdinimo 

apimtis ir išlaidas. Vadovaujantis 2018-07-30 sutartimi Nr. SŽ-887 Administracijoje nupirkta 19 

naujų daugiafunkcinių įrenginių: 7 (A4), 12 (A3 formato, iš jų 6 spalvoti). Įdiegta PĮ PaperCut 

atliekanti spausdintuvų, spausdinimo, skenavimo bei kopijavimo darbų monitoringą. Visi įrenginiai 

instaliuoti su „Follow Me“ spausdinimo technologija, leidžiančia vartotojams spausdinti iš bet 

kokio įrenginio naudojant indentifikavimo kortelę ir taip užtikrinti spausdintos medžiagos 

konfidencialumą. Iš viso prieiga tinkliniam spausdinimui, skenavimui įdiegta 195 kompiuteriuose. 

Visi vartotojai supažindinti ir apmokyti naujos įrangos naudojimu. 
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2018 m. Savivaldybėje naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ integruota 

publikuojamų teisės aktų dokumentų paieškos sistema „INFOLEX“ užtikrinanti savalaikį 

Savivaldybės teisės aktų viešinimą ir aktualumą. 

 

 
14 pav. Duomenys apie Savivaldybės 2018 metais TAR paskelbtus teisės aktus 

 
 

 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJOS SKLAIDA 

Nuo 2018 m. liepos mėnesio parengtas ir pradėjo veikti portalas emigrantams 

www.globalus.siauliai.lt. Bendradarbiaujant su Administracijos padaliniais ir atsižvelgiant į LSA 

rekomendacijas, pritaikyta pagrindinė grafinė ir tekstinė informacija: nuotraukos, logo, aprašymai. 

Sukurtas naujas logo, specialiai skirtas šiai svetainei. Svetainėje nuolat atnaujinama informacija 

aktuali emigrantams.   

 

Apsilankymai pagal šalis (2018-08-01 – 2018-12-31) 

Šalis Apsilankymų skaičius 

Lietuva 666 

Jungtinė Karalystė 21 

Vokietija  5 

Indija 5 

Norvegija 5 

Švedija 5 

Singapūras 5 

Danija 4 

Šveicarija 3 

Ispanija 3 

 

Nustačius Savivaldybės atvertinų duomenų prioritetus ir duomenų šaltinius, sukurta atvirų 

duomenų bazė ir nuo 2018 m. spalio mėnesio pateikta viešinimui adresu http://atviri.siauliai.lt. Iki 

metų pabaigos atverti 44 Savivaldybės kaupiami duomenys. 

Per einamuosius metus atnaujintos priemonės, užtikrinančios duomenų apsaugą nuo 

praradimo, sugadinimo, sukompromitavimo ir nesankcionuoto nutekėjimo, inventorizaciją. 

Vadovaujantis 2018-01-26 sutartimi Nr. SŽ-56 Administracijoje įdiegta PĮ ESET Endpoint 

Protection Advanced, 3Y, skirta kompiuterinių darbo vietų, serverių, mobiliųjų ir planšetinių 
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Įsakymai Potvarkiai Sprendimai

2018 metais TAR paskelbti 254 teisės aktai

http://www.globalus.siauliai.lt/
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įrenginių, apsauga nuo virusų ir šnipinėjimo programų, su ugniasiene, bei apsauga nuo elektroninių 

šiukšlių, valdoma iš vienos administravimo konsolės. Gruodžio mėnesį įsigyta: Microsoft Windows 

Remote Desktop Service CAL 2019 (110 vnt.), Windows Server CAL 2019 (380 vnt.) ir PĮ Veem 

Backup&Replication Enterprise (7 vnt.). 

Įdiegta programėlė „Tvarkau miestą“, leidžianti Šiaulių gyventojams itin paprastai pateikti 

informaciją apie pastebėtas miesto problemas.  

 

 
15 pav. Programėlės „Tvarkau Šiaulius“ 2018 m. statistika 

 

2018 metais Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklo, IS, IT atnaujinimui panaudota 

168,9 tūkst. Eur. 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 bei užtikrinančios Savivaldybės kompiuterių tinklo ir duomenų saugumą bei 

vientisumą. 

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

tikslui naudojamasi „YouTube“ kanalu. Jau keletą metų iš eilės Šiaulių miesto tarybos posėdžiai ir 

visuomenei aktualūs klausimai tiesiogiai transliuojami internetu. 2017 metų pabaigoje atnaujinus 

vaizdo transliavimo įrangą 2018 metais „YouTube“ kanalu tiesioginiu srautu transliuota 14 Tarybos 

posėdžių ir 7 renginiai. Jų peržiūrų statistiką galima pamatyti žemiau pateiktoje lentelėje 

(Transliuotų vaizdo įrašų sąrašas).  
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Vaizdo įrašas 

Žiūrėjimo 

laikas 

(minutėmis) 

Peržiūros 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-12-20 21 711 (10%) 582 (3,8%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-07-05 19 503 (9,0%) 1 052 (6,9%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-12-13 16 879 (7,8%) 907 (5,9%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-10-04 14 764 (6,8%) 658 (4,3%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-07-19 14 439 (6,7%) 631 (4,1%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-02-01 14 085 (6,5%) 773 (5,0%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-12-06 12 933 (6,0%) 456 (3,0%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-04-05 12 384 (5,7%) 912 (6,0%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-09-06 11 022 (5,1%) 580 (3,8%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-11-08 8 318 (3,9%) 363 (2,4%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-05-03 7 442 (3,4%) 419 (2,7%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - DĖL KAŠTONŲ ALĖJOS BŪKLĖS 

VERTINIMO 2018-04-09 
5 704 (2,6%) 386 (2,5%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-06-07 5 503 (2,5%) 316 (2,1%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-12-27 5 229 (2,4%) 201 (1,3%) 

ŠIAULIŲ CENTRINIO PARKO VIEŠAS SVARSTYMAS 2018-05-02 5 158 (2,4%) 424 (2,8%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - TARYBOS POSĖDIS 2018-03-01 4 773 (2,2%) 171 (1,1%) 

2018 METŲ BIUDŽETO PRISTATYMAS 2018-01-03 2 901 (1,3%) 237 (1,5%) 

2018 METŲ BIUDŽETO PRISTATYMAS 2018-01-11 2 131 (1,0%) 122 (0,8%) 

ŠIAULIAI KURIA ATEITĮ. MIESTĄ KEIČIANTYS PROJEKTAI. 2 065 (1,0%) 849 (5,5%) 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ - ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS 

JUDUMO PLANO PRISTATYMAS 2018-03-02  

1 502 (0,7%) 145 (0,9%) 

2018 METŲ BIUDŽETO PRISTATYMAS 2018-01-10 1 025 (0,5%) 100 (0,7%) 

 

 
16 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūrų skaičius 

2016m. 2017m. 2018m

Peržiūrų sakičius 4878 6968 11211
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Peržiūrų skaičius 2016–2018 metais

https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=17896,fr=lw-001,fs=17532;fc=0,fcr=0,fi=v-tyPlg6qzwnM,r=views,rpa=a,rpbm=7-93-110,rpd=4,rpg=93,rpgr=0,rpm=t,rpr=y,rps=93,rpsd=1
https://www.youtube.com/analytics?o=U#dt=c,fe=17896,fr=lw-001,fs=17532;fc=0,fcr=0,fi=v-tyPlg6qzwnM,r=views,rpa=a,rpbm=7-93-110,rpd=4,rpg=93,rpgr=0,rpm=t,rpr=y,rps=93,rpsd=1
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Pasinaudojant YOUTUBE ANALISTICS įrankiais gauti rezultatai rodo apie kanalo srauto ir 

peržiūrų pagal amžiaus grupes pasiskirstymą. 

 Žiūrinčiųjų amžiaus grupės  Žiūrėjimo laikas 

(minutėmis)  

Vyras Moteris 

25–34 m. 27% 47% 53% 

35–44 m. 67% 63% 37% 

55–64 m. 5,60% 59% 41% 

 

Įdomu tai, kad 2018 m. peržiūros vyko ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Pagrindiniai 

peržiūros duomenys rodantys pasiskirstymo statistiką pateikti 17 paveikslėlyje. 

 

 
17 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūros pagal geografinį pasiskirstymą  

 

2018 metais vykdant posėdžių transliaciją, atlikta analizė pagal peržiūroms naudojamų 

įrenginių tipą rodo kaip kinta ir kaip pasiskirsto vartotojų poreikiai (18 pav.). 

 

11211

555

522
14 11 Peržiūros

Lietuva

Jungtinė
Karalystė
Nyderlandai

Geografija Peržiūrų laikas (minutėmis) Peržiūrų kiekis 

Lietuva 187693 11211 

Jungtinė Karalystė 6315 555 

Nyderlandai 5882 522 

Gruzija 23 14 

Jungtinės Valstijos 11 11 
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18 pav. Savivaldybės paskyros „YouTube“ peržiūros pagal naudojamus įrenginius 

 

Šiaulių miesto savivaldybės „YouTube“ kanalo peržiūrų augimas parodo, kad visuomenė vis 

daugiau domisi miesto problemomis. 

Žemiau pateikiama savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt išorinio lankomumo 2018 

m. statistika pagal mėnesius, pagal naudotus įrenginius ir svetainės išorinis lankomumas 2017–2018 

metais. 

 

 
19 pav. Svetainės išorinio lankomumo statistika 2018 m. pagal mėnesius. 
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20 pav. Svetainės išorinio lankomumo statistika 2017 - 2018 m. 

 

 
21 pav. Svetainės išorinio lankomumo statistika 2018 m. pagal naudotus įrenginius. 

 

Bendravimas su gyventojais naujųjų technologijų dėka tampa vis labiau betarpiškas ir 

operatyvesnis. Vis didesnę įtaką informacijai pasiekti įgauna socialiniai tinklai – Savivaldybės 

„Facebook“ paskyra. 
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Facebook Šiaulių miesto savivaldybės paskyros vartotojų skaičiaus pokyčiai 

2017 m. sausio 1 d. 2718 

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

2019 m. sausio 1 d. 4089 (4148 sekėjai) 

22 pav. Vartotojų skaičiaus „Facebook“ Savivaldybės paskyroje palyginimas 

 

Nors sudėti visus socialiniame tinkle „Facebook“ vykusius pokalbius į skaičius ar laiką yra 

sudėtinga, tačiau būtent toks bendravimas tampa vis aktualesnis ir tampa vienu pagrindinių 

bendravimo su miestiečiais instrumentų.  

 

 
 

 

 
23 pav. Savivaldybės paskyros „Facebooke“ pavyzdžių iliustracijos 
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VII SKYRIUS 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI 

 
 

 

BALTARUSIJA 

Gegužės 18–20 dienomis Tarybos nariai Juozas Pabrėža ir Angelė Kavaliauskienė atstovavo 

Šiaulių miesto savivaldybei Baranovičių miesto šventėje Baltarusijoje. Vizito metu buvo 

diskutuota dėl galimybių plėtoti bendradarbiavimą verslo, investicijų ir kultūros srityse. Pristatant  

investicijų pritraukimo planą dėmesys buvo sutelktas išryškinant  Šiaulių miesto stipriąsias sritis ir 

galimybes. Lankantis Baranovičių universitete ieškota galimybių plėtoti bendradarbiavimą su 

Šiaulių universitetu, dėmesį telkiant į studentų mainų programas. 
       

 
JAV 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių miesto merą Artūrą Visocką ambasadoje priėmė Jungtinių 

Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvai Anne Hall. Susitikime su JAV diplomatijos atstovais taip 

pat dalyvavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas Remigijus Adomaitis 

ir „INTUS Windows“ generalinis direktorius Lietuvai Karolis Dieliautas. Susitikime kalbėta apie 

meno ir kultūros mainus. Koncertinį turą JAV prieš kurį laiką surengusio Šiaulių berniukų ir 

jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas Remigijus Adomaitis pristatė planus „Dagilėlio“ 

dainavimo mokykloje kitų metų lapkritį surengti tarptautinius meistriškumo kursus Lietuvos 

chorvedžiams. Į juos norima pakviesti Niujorko jaunimo choro grupę ir jos vadovą. Šiai iniciatyvai 

prašyta JAV ambasados palaikymo. Didžiausią pastarojo meto JAV investiciją Šiauliuose pristatė 

Karolis Dieliautas. „INTUS Windows“ įmonė Šiaulių regione intensyviai ieško reikalingų 

specialistų. 2019 m. numatoma įgyvendinti pirmą investicijų etapą, kurio vertė – apie 8 mln. eurų. 

Turėtų būti įrengtos 11 tūkstančių kvadratinių metrų patalpos ir sumontuota gamybinė įranga. 

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados atstovai priėmė Šiaulių mero kvietimą apsilankyti Šiaulių 

miesto gimtadienio renginiuose.  

Į Šiaulių miesto šventę rugsėjo 8 d. atvyko ambasadorės pavaduotojas Marcus'as Micheli's 

su šeima. 
 

 
 

VOKIETIJA 

Balandžio 18–21 dienomis Tarybos nariai Justinas Sartauskas ir Alfredas Lankauskas lankėsi 

Achene, Vokietijoje. Liepos 30 d. – rugpjūčio 2 d. Tarybos narys Alfredas Lankauskas lankėsi 

Achene, Vokietijoje. Vizitų metu dalyvauta Aacheno universiteto atvirų durų renginiuose, 

apžiūrint prie universiteto veikiančias laboratorijas, kurios, bendradarbiaudamos su verslu, kuria 

naujus gaminius iš lengvų medžiagų, tvirtumu ir kitomis charakteristikomis atitinkančias 

gaminiams iš metalo ar plieno (automobilių ir aviacijos pramonei), pasidalinta informacija apie 

galimybes investuoti ir kurti verslą Šiauliuose (Pramonės parke ir Šiaulių laisvojoje ekonominėje 
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zonoje), susipažinta su verslininkais, kurių atsakomasis vizitas Šiauliuose įvyko gegužės mėnesį. 

 

 
PIETŲ KORĖJA 

Rugsėjo 10–18 dienomis Tarybos narė Angelė Kavaliauskienė lankėsi Pietų Korėjoje. Vizito 

metu buvo susipažinta su įvairių šalių kultūros ypatumais, dalyvauta Cheonano mieste vykusiame 

Tarptautinių šokių festivalių federacijos FIDAF (šiuo metu vienijančios 79 šalis) Generalinio 

kongreso darbe, vertinta festivalio dalyvių programa. Vizito metu forumo dalyviams buvo 

pristatytas tarptautinis folkloro festivalis – konkursas „Saulės žiedas“, užmegzti kontaktai su 

būsimais festivalio dalyviais, partneriais ir konkurso vertintojais. 
 

 
UKRAINA 

Rugsėjo 27–30 dienomis Tarybos nariai Justinas Sartauskas ir Vladas Artūras Balsys 

dalyvavo Ekonomikos forume ir Chmelnickio miesto 587-ojo gimtadienio šventiniuose 

renginiuose. Vizito metu susipažinta su verslo įmonių pasiekimais ir sąlygomis vystyti verslą tiek 

mieste, tiek ir Ukrainoje, pasikeista informacija, susijusia su verslo investavimo galimybėmis. 

Partneriai buvo pakviesti dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose renginiuose bei 

festivaliuose. 
 

 
SUOMIJA 

Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Suomijos ambasada. Dar tvirtinant 2018 metų Šiaulių 

miesto biudžeto projektą, buvo numatyta lėšų naujagimio kraiteliams kūdikio susilaukusioms šei-

moms. Šiauliai – tarp pirmųjų šalies savivaldybių, kurios jaunus tėvelius pradžiugins naujagimio 

priežiūrai reikalingais daiktais. Apie Šiaulių miesto iniciatyvą sužinojęs Suomijos ambasadorius 

Christer Michelsson atsiuntė sveikinimą pirmąjį kūdikio kraitelį gavusiai šeimai. 
 

 
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 organizuoti bendri renginiai minint trijų Baltijos valstybių – 

Lietuvos, Estijos ir Latvijos – šimtmečius. 
 

 
ESTIJA 

Tarybos narė Zina Žuklijienė atstovavo Šiaulių miesto savivaldybei Pernu miesto šventėje 

birželio 21–22 dienomis. Vizito metu buvo diskutuota apie draugaujančių miestų 

bendradarbiavimą verslo, investicijų ir kultūros srityse. Pakviesta dalyvauti miesto 
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organizuojamuose renginiuose. 

Liepos 31 d. Šiauliuose lankėsi Monako Garbės konsulas Estijoje Juri Tamm. Susitikimo 

metu aptarta galimybė organizuoti elektrinių automobilių ralio „Tallsinki–Monte Carlo 2018“ 

etapą Šiaulių mieste. Rugsėjo 19 d. į Talkšos ežero pakrantę atvyko ralio dalyviai - apie 20 elektro-

mobilių ekipažų. Trečio etapo startas buvo duotas Šiauliuose ir elektromaratono dalyviai išlydėti į 

beveik 3 tūkstančių kilometrų trasą, besidriekiančią nuo Estijos, per Latviją, Lietuvą, Kaliningrado 

sritį (Rusija), Lenkiją, Vokietiją ir Prancūziją iki Monako. 

Spalio 23 d. Šiaulių miesto savivaldybėje lankėsi Estijos ambasadorė Jana Vanaveski. 

Susitikime su Šiaulių miesto meru Artūru Visocku dalyvavo Estijos ambasados patarėjas 

ekonomikos ir kultūros klausimais Roman‘as Vinartšuk‘as, Estijos prekybos pramonės ir amatų 

rūmų atstovas Martin‘as Magi‘is, Estijos garbės konsulas Šiauliuose Gintaras Sluckus. Viešniai ir 

jos komandai buvo pristatyta ekonominė-demografinė Šiaulių miesto situacija, pateikta 

informacija apie Šiaulių oro uosto galimybes, taip pat – investicinę aplinką Šiaulių pramonės parke 

ir Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje, kalbėta apie galimybę stiprinti Estijos ir Lietuvos 

kultūrinį ir ekonominį bendradarbiavimą, aptartas Šiaulių ir miesto partnerio – Pernu 

bendradarbiavimas. Po susitikimo Šiaulių miesto savivaldybėje Estijos ambasadorė lankėsi KOP 

Aviacijos bazėje ir susitiko su NATO misiją atliekančiais Belgijos kariais. Šiaulių „Aušros" 

muziejaus Chaimo Frenkelio viloje ambasadorė atidarė dokumentų ir nuotraukų parodą „Lietuvos 

ir Estijos valstybinių ryšių atkūrimas archyviniuose dokumentuose. Drauge Nepriklausomybės 

link“. Valstybingumo šimtmečiams skirta ekspozicija parengta pateikiant pačius svarbiausius ir 

įdomiausius abiejų šalių valstybės archyvų dokumentus.  

Kartu su Jelgavos ir Pernu savivaldybėmis organizuoti bendri renginiai minint trijų Baltijos 

valstybių – Lietuvos, Estijos ir Latvijos – šimtmečius.  
 

 
RUSIJA 

Tarybos narės Angelė Kavaliauskienė ir Alma Bagdonavičienė atstovavo Šiaulių miesto 

savivaldybei Kaliningrado miesto šventėje liepos 20–22 dienomis. Vizito metu buvo domėtasi 

Kaliningrado miesto kultūrinio gyvenimo aktualijomis, pasikeista informacija, susijusia su verslo 

investavimo galimybėmis. Partneriai buvo pakviesti dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose 

renginiuose bei festivaliuose.  

Tęsiamas bendradarbiavimas su Rusijos federacijos generalinio konsulato atstovais, kurie 

domėjosi įgyvendinamu Prisikėlimo aikštės rekonstrukcijos projektu, jo sprendiniais. 
 

 
KROATIJA 

Rugsėjo 14 d. Šiauliuose lankėsi Kroatijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis 

Krešimir‘as Kedmenec‘as. Kroatijos ambasada Lietuvoje, bendradarbiaudama su Šiaulių miesto 

savivaldybe ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteka, Šiauliuose surengė parodą 

„Kroatijos nematerialus kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“, kurioje buvo pristatytas 

ne gamtos grožis ar civilizacijos pasiekimai, o tikroji, ilgus metus puoselėta gyvoji tradicija – 

nematerialus kultūros paveldas. Susitikimo metu aptartos galimybės plėsti kultūrinį 

bendradarbiavimą ir numatyta organizuoti bendrus renginius ateinančiais metais. 
 



27 

 

 
 

IZRAELIS 

 

 

Liepos 29 d. – rugpjūčio 3 d. Jeruzalėje vyko 2018 m. Tarptautinės vaikų sporto žaidynės, 

kuriose 9 sporto šakose varžėsi per 1500 dalyvių iš 30 pasaulio šalių, iš 69 miestų. Šiaulių miestą 

ir komandą atstovavo meras, kuris susitiko su Jeruzalės miesto meru Niru Barkatu. Puikiai 

pasirodė Šiaulių miesto sportininkai, iškovoję aukso ir bronzos medalius. 

 

 

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. 2018 m. 

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

Išleista 12 028,18 Eur 12 889,36 Eur 8272,93 Eur 

24 pav. Mero fondo lėšų panaudojimo suvestinė 

 

Savivaldybės informacijos sklaidai pasitelktos ir žiniasklaidos priemonės. Patirtos išlaidos 

pateikiamos nurodant žiniasklaidos priemonę. 

     
2015 2016 2017 2018 

 

 

Žiniasklaidos priemonės pavadinimas 

 

  

Suma 

eurais 

Suma 

eurais 

Suma 

eurais 

Suma 

eurais 

UAB „Šiaulių naujienos“ 22 648,52 22 705,09 21 489,86 13 449,89 

UAB „Šiaulių kraštas“ 14 763,72 5 766,63 10 176,99 7 067,14 

VĮ Seimo leidykla „Valstybės žinios“ 2 586,26 2 680,50     

UAB „Lietuvos rytas“ 42,10 63,15   135,52 

UAB „Lietuvos žinios“ 522,89 271,16 139,40 40,66 

UAB „Šiaulių apskrities televizija“     6 918,05 5 343,36 
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VšĮ „Šiauliai plius“ 15 579,63 17 466,36 11 490,92 9 152,96 

Lauko reklamos stendai ir ekranai (UAB 

„JC Decaux Lietuva“, LG Vilniaus GS) 

  977,00    

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir 

televizija“ 

  5 551,48    

Viešojo transporto ekranai 570,08 187,87 248,82  

Naujienų agentūra 927,78 227,78   363,00 

Iš viso 57 640,98 55 897,02 50 464,04 35 552,53 

Suplanuota suma metų pradžioje 61 000 61 000 61 000 58 000 

25 pav. Viešinimo išlaidų suvestinė 

 

Išsamūs duomenys apie visos Savivaldybės nuveiktus darbus 2018 metais bus pateikti Savivaldybės 

administracijos ir jos direktoriaus ataskaitose bei vaizdo medžiagoje. 
 

Pasibaigus 2018 m., o su jais ir artėjant naujai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos kadencijai, 

noriu padėkoti už kartu nudirbtus darbus bei išreikšti savo viltį, kad naujoji miesto taryba gebės tęsti 

tuos darbus, kurie sustiprino mūsų miestą bei išvengti klaidų, kurių pasitaiko nuoširdžiai dirbant 

savo darbą. Dėkoju administracijai, tarybos nariams už prabėgusius darbo metus ir linkiu sėkmės 

tiems, kurie stos už miesto vairo. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės meras    Artūras Visockas 

 


