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ĮŽANGA 

 

Gerbiami miesto gyventojai, Tarybos nariai, Administracijos darbuotojai, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos veiklos 

reglamento nuostatomis, teikiu Jums kasmetinę mero veiklos ataskaitą.  

2015metų kovo 1 d. vyko savivaldybių tarybų rinkimai, kurių metu, taip pat,pirmą kartą 

tiesiogiai buvo renkamasir Meras. Balandžio 9 d. įvyko pirmasis tarybos posėdis, kurio metu 

priesaiką davė tarybos nariai. Į tarybą buvo išrinkta 31 Šiaulių miesto tarybos narys, iš jų net 17 

naujų tarybos narių.  

Mano siūlymu buvo suformuota valdančioji koalicija, kurią sudaro 17 tarybos narių. 

Pagrindinis koalicijos tikslas užtikrinti, kad Šiauliai taptų atviras, saugus ir vežlus miestas. 

Remiantis šiuo tikslu buvo sukurta ir patvirtinta koalicinė programa, kurioje numatytos priemonės 

pasiekti šių tikslų.  Kadangi, koalicija buvo sudaryta mano siūlymu ir aš kaip tarybos narys 

priklausau koalicijai, svarbiausi mano kaip mero ir koalicijos darbai siekiant įgyvendinti koalicinę 

programą bus pateikiami šioje ataskaitoje. 

Esu dėkingas šiauliečiams už palaikymą ir pasitikėjimą rinkimuose, todėl stengsiuosi nenuvilti 

ir sąžiningu darbu pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kolegoms Tarybos nariams esu dėkingas už sąžiningą 

darbą, mano kaip miesto mero, iniciatyvų ir idėjų palaikymą, darbą miesto bendruomenės labui. Esu 

dėkingas valdančiosios koalicijos partneriams už konstruktyvų darbą. Esu dėkingas opozicijos 

atstovams bei šiauliečiams Seimo nariams, padėjusiems įgyvendinti ne vieną Šiauliams svarbų 

sprendimą. 

Dėkoju Tarybai už bendrą darbą, miestui svarbių sprendimų ieškojimą, visai Savivaldybės 

administracijai – už pagalbą juos įgyvendinant. Šiauliams ir šiauliečiams linkiu pasitikėti savo 

jėgomis ir bendrai siekti miesto gerovės, kad šios Tarybos kadencijos pabaigoje Šiauliai taptų atviras 

–bendruomeniškas, saugus – tinkamas kurti šeimas ir ekonomiškai veržlus miestas. 

 

Savivaldybės meras Artūras Visockas 
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I. BENDROJI DALIS 

2015 metais, išrinktoje Taryboje pasikeitė savo noru pasitraukė 2 tarybos nariai, Martynas 

Šiurkus, kuris tapo Administracijos direktoriaus pavaduotoju jo vietą užėmė Vladas Artūras Balsys ir 

Vaidas Bacys, kurio vietą užėmė Aurimas Lankas. 

2015 metais Šiaulių miesto savivaldybės taryboje buvo 6 frakcijos ir vienas nepriklausomas 

Tarybos narys: 

 Frakcija „Dirbame miestui“ – 8 nariai.(frakcijos vadovė Simona Potelienė) 

 Frakcija„Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai“ - 4 nariai (frakcijos 

vadovas Tomas Petreikis); 

 Frakcija„Liberalų sąjūdis“ – 4 nariai (frakcijos vadovas Artūras Kulikauskas); 

 Frakcija „Už Šiaulius“ – 5 nariai (frakcijos vadovas Denis Michalenko); 

 Frakcija„Darbo partijair „Tvarka ir teisingumas ““– 4 nariai (frakcijos vadovas Alfredas 

Lankauskas); 

 Frakcija „Socialdemokratų partija“ – 5 nariai (frakcijos vadovas Justinas Sartauskas) 

 1 Tarybos narys nepriklausė jokiai frakcijai – Domas Griškevičius 

Miesto valdančiajai koalicijai 2014 metų pabaigoje priklausė 17 miesto Tarybos narių, t.y. 

„Dirbame miestui“,„Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratų“ ir „Liberalų 

sąjūdžio“frakcijų atstovai taip pat ir Domas Griškevičius nepriklausantis jokiai frakcijai. 
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II. TARYBOS POSĖDŽIAI, KOMITETŲ IR KOMISIJŲ VEIKLA 

 

1.TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

2015 metais įvyko 16 Tarybos posėdžių, iš jų 3 praeitos kadencijos. Per 2015 metus Tarybos 

svarstymui buvo pateikti 389sprendimų projektai; priimti 363; nepriimti – 26.Svarbu paminėti, kad 

2014 metais ženkliai daugiau Tarybos sprendimų buvo priimta dėl euro įvedimo. 

 

Daugiausiai sprendimų projektų pateikė skyriai: Ekonomikos – 58Turto valdymo – 

87Architektūros ir urbanistikos – 36 Finansų – 24 Investicijų ir miesto plėtros – 24 Švietimo – 

27Personalo – 20likusius 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 internetu, metų 

pabaigoje posėdžius stebėti galima ir youtube.com tinklapyje, kas yra kur kas paprasčiau vartotojui.. 

2014 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: Miesto ūkio ir plėtros pirmininkas – Tomas 

Petreikis, Finansų ir ekonomikos pirmininkas - Jonas Bartkus, Sveikatos ir socialinių reikalų 

pirmininkas – Gintaras Karalevičius, Švietimo, kultūros ir sporto pirmininkas– Artūras Kulikauskas 

bei Kontrolės pirmininkas– Andrius Šedžius. 
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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. 

2.1. Finansų ir ekonomikos komiteto veikla 

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: finansų, ekonomikos ir turto valdymo. 

Taip pat, koordinuoja savivaldybės biudžeto projekto rengimą. 

Tiek 2014-aisiais, tiek 2015-aisiais metais įvyko 23 komitetų posėdžiai.  

Komiteto posėdžių metu buvo svarstomi 325 Tarybos sprendimų projektai (2014 metais 

apsvarstė 316), pritarė 272 Tarybos komiteto projektams, nepritarė – 8.  

Komitetas pateikė 4 rekomendacijas Administracijos direktoriui ir Administracijos 

padaliniams. Komitetas apsvarstė 7 klausimus pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų: 

1. Dėl priežiūros ir kontrolės taisyklių pakeitimo. 

2. Prašymas dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio. 

3. Dėl kandidatų į Savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių bei visuomeninių objektų pavadinimų parinkimo. 

5. Dėl Šiaulių miesto Vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo bendro finansavimo. 

6. Dėl gatvių su žvyro danga dangos viršutinio sluoksnio pagerinimo. 

7. Dėl sporto m-klos „Atžalynas“ skirtų asignavimų turtui įsigyti paskirties pakeitimo“. 

       Praėjusių metų vienas iš pagrindinių Komiteto posėdžių klausimų buvo dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. Biudžetą tikslinant ir koreguojant, klausimai dėl 

2015-ųjų metų biudžeto buvo svarstomi ir kituose Komiteto posėdžiuose. Svarstytas Šiaulių miesto 

savivaldybės 2015 – 2017 metų strateginio veikos 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: 

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.  

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo. 

3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 

m. vykdomai veiklai, nustatymo. 

4. Dėl keleivių ir bagažo vežimo autobusais vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais 

Šiauliuose taisyklių patvirtinimo. 
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5. Dėl pritarimo įgyvendinti AB „Šiaulių energija“ 2015-2020 metais trasų rekonstrukcijos 

projektus dėl kurio dalinio finansavimo ketinama teikti paraišką Europos struktūrinių fondų 

paramai gauti. 

6. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ tiekiamos šilumos bazinės kainos (kainos 

dedamųjų) suderinimo. 

7. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo. 

8. Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 

aptarnavimo mokesčio nustatymo. 

9. Dėl švietimo įstaigų investicijų projektų, teikiamų modernizavimo programos finansavimui 

gauti, sąrašo patvirtinimo. 

10. Dėl 6 procentų 2015 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų 

mokymo reikmėms tenkinti paskirstymo. 

11. Dėl neformaliojo švietimo programų, kurias įgyvendina neformaliojo švietimo teikėjai 

(nevyriausybinės organizacijos, privačios, valstybinės ar viešosios įstaigos, laisvieji 

mokytojai), išskyrus savivaldybės įstaigas, finansavimo. 

12. Dėl transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. 

13. Dėl energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento 

koregavimo koncepcijos patvirtinimo. 

14. Dėl Švietimo įstaigų investicijų projektų, teikiamų modernizavimo programos finansavimui 

gauti, sąrašo patvirtinimo. 

15. Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo. 

16. Dėl pritarimo projektavimo užduočiai Šiaulių miesto centrinės dalies – Prisikėlimo aikštės su 

prieigomis sutvarkymo idėjos konkursui ir techniniam projektui parengti. 

17. Dėl Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo 

Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. 

18. Dėl pritarimo 2014-2020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programos 

projektui. 

19. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės 

teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo. 

2.2. Miesto ūkio ir plėtros komiteto veikla 

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki naujų Tarybos narių priesaikos priėmimo (2015 m. balandžio 9 

d.) 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-190 komitetą sudarė 8 (aštuoni) nariai – Vladas 

Damulevičius, Artūras Gedminas, Aidas Gedvilas, Daiva Matonienė, Genadijus Mikšys, Ričardas 

Pupelis, Artūras Visockas, Lukas Žakaris. 
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Po 2015 m. kovo 1 d. įvykusių Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimų gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė 8 (aštuoni) nariai – Arūnas Gumuliauskas, Rima Juškienė, 

Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), Daiva Matonienė, Tomas Petreikis (pirmininkas), 

Andrius Šedžius, Pranciškus Trijonis, Lukas Žakaris. 

Per 2015 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 323 klausimai. Komitetas 

išnagrinėjo 300 Tarybos sprendimų projektus, 23 klausimus aktualius miestui bei gyventojams. 

Pateikė 3 rekomendacijas, 32 siūlymus iš jų: 17 siūlymų Tarybai dėl Tarybos sprendimo projektų 

įtraukimo arba išbraukimo iš Tarybos posėdžio darbotvarkės bei 15 siūlymų ir 9 prašymus 

Savivaldybės administracijai bei jos skyriams.  

Apsvarstyti 9 detalieji planai ir jų sprendinių keitimai bei keturios specialiųjų planų 

koncepcijos. Komiteto nariai aktyviai dalyvavo detaliųjų planų viešuosiuose svarstymuose. 

Komitetas sausio mėnesį svarstė informaciją apie UAB „Busturas“ finansinę būklę ir veiklos 

rezultatus. Vasario mėnesį pakartotinai nagrinėjo medžiagą susijusią su darbo grupės „Dėl keleivių 

vežimo reguliariais miesto susisiekimo maršrutais bilietų kainų peržiūrėjimo“ veikla, diskutavo dėl 

darbo grupės priimtų nutarimų ir teiktų pasiūlymų. Komiteto nariai akcentavo, kad 

privežamuosiuose autobusuose įsigyjamų bilietų kaina turėtų būti tokia pat, kaip ir didžiuosiuose 

autobusuose.  

Komiteto nariai ir reklamos atstovai vasario ir kovo mėnesiais diskutavo dėl Šiaulių miesto 

išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo pasekmių. Išklausė specialiojo plano 

rengėjų nuomones, reklamos atstovų pastabas bei siūlymus, komiteto nariai pasisakė dėl teikiamo 

Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano. 

Komitetas svarstė daugiabučio gyvenamojo namo Statybininkų g. 9 savininkų bendrijos 

prašymą dėl papildomų parkavimo vietų įrengimo prie daugiabučio gyvenamojo namo, gyventojams 

sumokant 50 procentų darbų vertės. Siūlė peržiūrėti ir keisti esamą tvarką rengiant techninius 

projektus kvartalams, taip sprendžiant parkavimo problemas. Akcentavo, kad šią problemą reikia 

spręsti kompleksiškai remiantis finansavimu ir Šiaulių miesto savivaldybės strateginiu planu. Pritarė 

daugiabučio gyvenamojo namo Statybininkų g. 9 savininkų bendrijos prašymui papildomų 

parkavimo vietų įrengimui prie daugiabučio gyvenamojo namo, gyventojams sumokant 50 procentų 

darbų vertės. 

  Apsvarstę prašymą dėl paminklo Sukilėlių kalnelyje „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ 

nusprendė rekomenduoti Administracijai numatyti kitiems metams lėšas paminklo Sukilėlių 

kalnelyje „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ sutvarkymui.  

 Komitetas rugpjūčio mėnesį apsvarstęs sprendimo projektą „Dėl Zoknių gyvenamojo rajono 

Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ siūlė Administracijai teikti alternatyvų sprendimo projektą 
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su punktu įpareigojančiu Administracijos direktorių kreiptis į akcinę bendrovę „Lietuvos 

geležinkeliai“ su prašymu laikinai atidaryti pervažą. 

 Komitetas inicijavo klausimų dėl miesto žaliųjų teritorijų šienavimo ir erkių naikinimo 

svarstymus. Nusprendė rekomenduoti Administracijos direktoriui pradėti derybas dėl žolės pjovimo 

plotų padidinimo ir kainos sumažinimo, nusimatant reikalingas lėšas biudžete. Siūlė Administracijai 

Šiaulių miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje skelbti informaciją, kada ir kokios teritorijos 

bus šienaujamos. 

 Aptarė URBAN programos įgyvendinimą.  

 Diskutavo dėl Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos atstovo Šiauliuose, sodininkų 

bendrijos „Svajonė“ pirmininko prašymo dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių 

vidaus kelių perdavimo. Komitetas apsvarstęs klausimą dėl gatvių su žvyro danga dangos viršutinio 

sluoksnio pagerinimo nusprendė, pritarti gatvių sąrašui parengtam pagal gyventojų pateiktus 

prašymus.  

 Miesto ūkio ir plėtros komitetas gruodžio mėnesį organizavo išvažiuojamąjį komiteto 

posėdį į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą. Apžiūrėjo įmonės įdiegtą ir organizuojamą 

komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, susipažino su statomais mechaninio-biologinio apdorojimo 

įrenginiais, kurie jau nuo 2016 m. suteiks galimybę įgyvendinti ES reikalavimus dėl į sąvartyną 

patenkančių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimo. Kadangi miesto Taryba priima 

sprendimus dėl atliekų surinkimo sistemos bei įkainių, komiteto nariai norėjo vietoje susipažinti su 

naujai statoma gamykla, siekė išsiaiškinti, kaip jos atidarymas bei padidėjusios atliekų rūšiavimo 

galimybės lems sąvartyno eksploatavimo perspektyvą. Europos Sąjungoje keliamas reikalavimas nuo 

2025 m. uždaryti sąvartynus, o visas atliekas perdirbti. Komiteto nariai domėjosi, kaip naujo 

įrenginio eksploatavimas padės įgyventi šį tikslą, aptarė komunalinių atliekų tvarkymo sistemos 

plėtrą, problemas, galimybes, perspektyvas bei rinkliavos už atliekų tvarkymą klausimus.  

Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos sprendimo projektų:  

1. Dėl transporto organizavimo Šiauliuose specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo.  

2. Dėl pritarimo projektavimo užduočiai Šiaulių miesto centrinės dalies – Prisikėlimo aikštės 

su prieigomis sutvarkymo idėjos konkursui ir techniniam projektui parengti. 

3. Dėl Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemų vartotojų rentabilumo nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo.  

4. Dėl Šiaulių miesto šilumos vartotojų aprūpinimo šiluma būdo nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo.  

5. Dėl Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir 

reglamento koregavimo patvirtinimo. 

6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl 
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šilumos ūkio vystymo“ 1 ir 3 punktų ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 

balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl UAB „GECO – taika“ poveikio aplinkai vertinimo 

programos bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir dėl Šiaulių miesto šilumos ūkio 

specialiajame plane nenumatytų šilumos gamintojų, ketinančių tiekti šilumos energiją į 

Šiaulių miesto centralizuotas šilumos tiekimo sistemas, poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitų“ pripažinimo netekusiais galios.  

7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-390 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės vietinių kelių (gatvių) tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir 

plėtros 2015 m. programos, finansuojamos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, 

objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo.  

9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-374 „Dėl 

Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 

pakeitimo. 

10. Dėl Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo 

Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi. 

 Komitetas dirbo daug, principingai ir atsakingai, dauguma komiteto narių aktyviai dalyvavo 

svarstymuose, reiškė savo nuomonę, teikė pasiūlymus.  

 Komiteto nariai dalyvavo įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje. 

 

2.3. Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto veikla 

Komitetas kuruoja šias Savivaldybės veiklos sritis: viešosios tvarkos, sveikatos priežiūros, 

socialinės paramos. 

2015-aisiais metais įvyko 23 komiteto posėdžiai (2014-aisiais metais įvyko 21 komiteto 

posėdis). Komitetas apsvarstė 217 Tarybos sprendimo projektų (2014 metais 177 projektus), iš jų: 

pritarė 186 Tarybos sprendimo projektams, nepritarė – 3. Komitetas pateikė 11 rekomendacijų 

Administracijos direktoriui ir Administracijos padaliniams. 

Komitetas apsvarstė 11klausimų pagal pateiktus įstaigų ir gyventojų prašymus iš jų: 

1. Dėl sveikatinimo projektų vertinimo komisijos sudarymo. 

2. Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rengimo. 

3. Dėl informacijos pateikimo apie Šiaulių miesto savivaldybės bylas. 

4. Dėl Amfiteatro rekonstrukcijos. 

5. Dėl Informacijos apie vaikus, sergančius cerebriniu paralyžiumi ir skeleto – raumenų 

sistemos  sutrikimais Šiaulių miesto mokyklose. 

6. Dėl vaikų sergančių cerebriniu paralyžiumi fizinio lavinimo užsiėmimų poreikio ir 
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galimybių. 

7. Dėl informacijos apie Šiaulių oro uostą. 

8. Dėl draudimo prekybai panaikinimo. 

9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės paskelbto konkurso į viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio 

akademija „Saulė“ direktoriaus pareigas. 

10. Dėl kandidatų į Savivaldybės įmonės valdybą parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

11. Dėl Šiaulių miesto socialinio būsto fondo plėtros projekto rengimo eigos. 

2015 metais komitetas, spręsdamas miesto bendruomenės sveikatos priežiūros ir socialines 

problemas, apsvarstė tokius svarbesnius klausimus: 

1. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šiaulių miesto profesinio mokymo 

įstaigose.   

2. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose. 

3. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialinės globos 

skyriaus paslaugų kainų patvirtinimo. 

5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės globos namų ilgalaikės socialinės globos ir socialinės 

priežiūros paslaugos kainos nustatymo. 

6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų socialinės globos kainos patvirtinimo. 

7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. 

8. Dėl viešų konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

9. Dėl pritarimo 2014-2020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programos 

projektui. 

2.4. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto veikla 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki naujų Tarybos narių priesaikos priėmimo (2015 m. balandžio 9 

d.) 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-190 komitetą sudarė – Giedrė Brazlauskaitė, Nijolė 

Budrytė, Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Aurimas Nausėda, Juozas Pabrėža, Stasys 

Tumėnas.  

Po 2015 m. kovo 1 d. įvykusių Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimų gegužės 28 d. 

sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė – Vladas Artūras Balsys, Gediminas Beržinis Beržinskas, 

Goda Gargasaitė (pirmininko pavaduotoja), Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas 

(pirmininkas), Aurimas Lankas, Juozas Pabrėža, Stasys Tumėnas, Jolanta Žakarienė, Zina Žuklijienė. 
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Per 2015 metus įvyko 24 komiteto posėdžiai, apsvarstyti 257 klausimai. Komitetas 

išnagrinėjo 240 Tarybos sprendimų projektus bei 17 klausimų aktualių švietimo, kultūros ir sporto 

srityje. Pateikė 2 rekomendacijas, 1 prašymą Administracijai dėl dokumentų pateikimo ir 15 siūlymų 

iš jų: 7 siūlymai Tarybai dėl Tarybos sprendimo projektų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę 

bei 8 siūlymai Savivaldybės administracijai bei jos skyriams.  

Komitetas gegužės mėnesį svarstydamas klausimą dėl lėšų skyrimo Šiaulių miesto švietimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių remonto (rekonstravimo) bei virtuvių įrangos įsigijimo 

išlaidoms padengti, nusprendė pakartotinai siūlyti Administracijai inicijuoti ir sudaryti darbo grupę 

įtraukiant į jos sudėtį Šiaulių mokyklų vadovų asociacijos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos atstovus dėl bendro Šiaulių miesto švietimo įstaigų virtuvių būklei gerinti sąrašo 

parengimo, bei specialiosios programos lėšų grąžinimo nustatant aiškius kriterijus ir eiliškumą, 

kokioms įstaigoms pirmiausia bus skiriamos lėšos. 

Susipažinę su informacija apie pateiktus pasiūlymus ir priimtus sprendimus po irklavimo 

akademinės bendruomenės, baidarių kanojų bendruomenės, mokyklos bendruomenės ir vadovybės 

bei Kūno kultūros skyriaus organizuoto bendro pasitarimo komiteto nariai nusprendė, pritarti sporto 

mokyklos „Atžalynas“ skirtų asignavimų turtui įsigyti paskirties pakeitimui. Pritarė, kad būtų 

įsigytas modulinis namelis, kuriame būtų įrengta treniruoklių salė, taip gerinant sportuojančiųjų 

sąlygas. 

Komitetas svarstydamas sprendimo projektą „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 

m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo 

įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“, nusprendė siūlyti 

papildyti projektą punktu draudžiančiu prekybą stipresniais nei 5,5 proc. alkoholiniais gėrimais. 

Apsvarstė UAB „VADABA“ prašymą dėl galimybės panaikinti draudimą prekiauti silpnais 

alkoholiniais gėrimais. 

Komitetas organizavo vieną išvažiuojamąjį komiteto posėdį į Šiaulių miesto Kultūros centrą, 

kuriame buvo diskutuota dėl Europos Sąjungos lėšų miesto kultūros objektams, ilgalaikių projektų 

mieste ir jų finansavimo modelio, organizacijų skatinimo teikti paraiškas fondams bei Kultūros 

skyriaus funkcijų ir etatų skaičiaus. Detaliai aptarė Šiaulių miesto koncertų salės „Saulė“ 

rekonstrukcijos parengiamųjų darbų eigą ir planuojamą Kultūros centro renovaciją. Diskutavo dėl 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto prisidėjimo formuojant Šiaulių miesto kultūros politiką bei 

aptarė klausimus susijusius su dailininko Gerardo Bagdonavičiaus namo sutvarkymu.  

 Komiteto nariai išsamiai nagrinėjo ir išsakė savo nuomonę dėl Tarybos sprendimo projektų:  

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos sudarymo. 
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3. Dėl Lietuvos olimpinės dienos Šiaulių mieste organizavimo ir finansavimo. 

4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl 6 

procentų 2015 metais Šiaulių miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų mokymo 

reikmėms tenkinti paskirstymo“ pakeitimo. 

5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo. 

6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl 

ugdymo lėšų neformaliajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimo. 

7. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ įkainiams. 

8. Dėl Šiaulių sporto mokyklų teikiamų mokamų paslaugų įkainių sąrašų patvirtinimo. 

9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo ir mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašų 

patvirtinimo“ pakeitimo.  

10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-40 „Dėl 

priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal 

vykdomas ugdymo programas nustatymo bendrojo ugdymo mokyklose 2015–2016 mokslo 

metais“ pakeitimo. 

11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl 

neformaliojo švietimo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės įstaigos, 

finansavimo principų“ pakeitimo. 

12. Dėl pritarimo pasirašyti Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį. 

13. Dėl Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ pavadinimo pakeitimo ir Šiaulių sporto mokyklų 

„Atžalynas“, „Dubysa“ ir „Klevas“, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro, 

Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“, Šiaulių futbolo akademijos bei Šiaulių teniso 

mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-243 

14. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės 

statyba ir aikštynų modernizavimas“. 

Didžiąją veiklos dalį komitetas skyrė Tarybos sprendimų projektams švietimo, kultūros ir 

sporto klausimams nagrinėti. 

Komiteto nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje: Komiteto pirmininkas 

Artūras Kulikauskas ir Aurimas Lankas Šiaulių miesto savivaldybės sporto taryboje, Pirmininko 

pavaduotoja Goda Gargasaitė Kultūros centro taryboje, Gediminas Beržinis Beržinskas Šiaulių 

miesto savivaldybės kultūros taryboje ir Šiaulių miesto kultūros centrų ir meno darbuotojų 

atestavimo komisijoje, Juozas Pabrėža Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryboje, Angelė 

Kavaliauskienė ir Goda Gargasaitė Kultūros centrų akreditavimo komisijoje.  
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Komitetas dirbo sutelktai ir kompetentingai, visi jo nariai aktyviai dalyvavo problemų 

svarstymuose, išreiškė savo nuomonę ir teikė pasiūlymus.  

2.5. Kontrolės komiteto veikla 

Kontrolės komiteto sudėties pasikeitimai:  

Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki naujų tarybos narių priesaikos priėmimo (2015 balandžio 9 d.) 

2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-362 komitetą sudarė - Vaidas Bacys, Nijolė Budrytė, 

Artūras Gedminas, Vytautas Juškus (pirmininko pavaduotojas), Angelė Kavaliauskienė, Birutė 

Marija Paplauskienė (pirmininkė), Stasys Tumėnas.  

 Po 2015 m. kovo 1 d. įvykusių Lietuvos Respublikos savivaldybių rinkimų balandžio 

16 d. sprendimu Nr. T-103 komitetą sudarė – Artūras Kulikauskas, Gintautas Lukošaitis, Tomas 

Petreikis, Andrius Šedžius, Gedeminas Vyšniauskas.  

 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-152 komitetą sudarė – Vladas Artūras Balsys, 

Angelė Kavaliauskienė, Artūras Kulikauskas, Gintautas Lukošaitis (pirmininko pavaduotojas), 

Andrius Šedžius (pirmininkas), Gedeminas Vyšniauskas. 

Per 2015 metus įvyko 5 komiteto posėdžiai apsvarstyta 12 klausimų. Savivaldybės kontrolės 

ir audito tarnybai bei Administracijai dėl informacijos, dokumentų pateikimo pateikė 11 prašymų  

bei 3 rekomendacijas.  

            Kontrolės komitetas svarstė klausimus:  

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos 

pratęsimo.  

2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos. 

3. Dėl gyventojų priėmimo darbo grafiko sudarymo. 

4. Dėl pareiškimų ir skundų nagrinėjimo.  

5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus audito 

skyriaus ataskaitų pristatymo ir darbo plano sudarymo naujiems patikrinimams. 

6. Dėl švietimo įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo. 

7. Dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 

vykdymo klausimų. 

8. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų III- ketvirčio veiklos ataskaitos 

svarstymo.  

9. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projekto svarstymas ir 

pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo teikimas.  

10. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti 

reikalingų asignavimų įvertinimo ir išvados teikimas Savivaldybės tarybai.  



15 

 

11. Atsakymų gautų iš Administracijos direktoriaus dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso 

aptarimas.  

12. Dėl neįsisavintų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirtų 2014 m. Šiaulių miesto 

vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti. 

 

 Kontrolės komitetas sausio mėnesį svarstė klausimą susijusį su Šiaulių miesto 

savivaldybės kontrolieriaus Arvydo Ušecko valstybės tarnybos pratęsimu. 

 Kovo mėnesį Komitetas nagrinėjo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pateiktas 

veiklos ataskaitas.  

 Kontrolės komitetas rugsėjo 8 dieną nagrinėjo klausimą„Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitų 

pristatymo ir darbo plano sudarymo naujiems patikrinimams“. Susipažinęs su Centralizuoto vidaus 

audito skyriaus atliktais auditais nusprendė rekomenduoti Administracijai iki šių metų lapkričio 

mėnesio paruošti ir teikti Tarybai tvirtinti 2016 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių 

planą. Prašyti Administracijos direktoriaus pateikti raštišką paaiškinimą, kodėl nebuvo įsisavintos 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos skirtos 2014 m. Šiaulių miesto vietinės reikšmės keliams 

bei gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti. Taip pat prašyti Švietimo skyriaus pateikti informaciją dėl 

vykdytos švietimo įstaigų apklausos apie viešuosius pirkimus, bei Administracijos direktoriaus 

pateikti komitetui informaciją apie priimtus sprendimus ir skirtas nuobaudas atlikus švietimo įstaigų 

viešųjų pirkimų ir vidaus kontrolės vertinimą. Prašyti Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito 

tarnybos paruošti sutrumpintą išvadą dėl Aukštabalio multifunkcinio komplekso (turto nuomos, 

koncesijos mokesčio). Komitetas nusprendė sprendimą dėl švietimo įstaigų viešųjų pirkimo 

centralizavimo priimti gavus atsakymus ir papildomą informaciją iš Administracijos direktoriaus ir 

Švietimo skyriaus. Išklausė informaciją apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vykdomą 

veiklą per 2015 m. I pusmetį.   

 Komitetas susipažinęs su Administracijos pateiktais dokumentais rugsėjo 29 dieną 

svarstydamas klausimą „Dėl švietimo įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo“ nusprendė pritarti 

švietimo įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo vykdymui. Taip pat prašė Administracijos, tam 

tikrais etapais informuoti Kontrolės komitetą apie viešųjų pirkimų centralizavimo eigą. Svarstant 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties vykdymo 

klausimus nusprendė, prašyti Administracijos direktoriaus raštu atsakyti dėl kokių priežasčių 

Savivaldybė neįvykdo Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, kada šis 

reikalavimas bus įvykdytas (tai yra Koncesijos sutartyje ir Turto perdavimo ir priėmimo akte bus 

nustatyta, kokiu pagrindu (nuomos ar kitu) Koncesininkui perduotas Aukštabalio multifunkcinio 

kompleksas ir įrengimai). Kodėl turtu disponuojama neteisėtai, o Koncesininko sudaryti turto 
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nuomos sandoriai tebegalioja).Prašyti Administracijos direktoriaus raštu atsakyti, kokiu teisiniu 

pagrindu Aukštabalio multifunkcinio komplekso automobilių stovėjimo aikštelėje įrengta kartingų 

trasa. Taip pat prašyti Administracijos direktoriaus pateikti informaciją, kiek Tarybos narių ir 

Administracijos darbuotojų turi laisvą, nemokamą įvažiavimą į Aukštabalio multifunkcinio 

komplekso aikštelę (VIP zona), bei patekti informaciją, kokiais būdais platinami bilietai į arenos 

organizuojamus renginius. Komitetas nusprendė rekomenduoti Administracijos direktoriui užtikrinti 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso valdymo skaidrumą (akcentavo, kad nėra apibrėžtas sąnaudų 

dydis).   

Lapkričio mėnesį komitetas svarstydamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų III- ketvirčio veiklos ataskaitas buvo 

susipažindintassu Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų šilumos energijos naudojimo 

vertinimo bei vietinių rinkliavų valdymo patikrinimo ataskaitomis. Komitetas nusprendė pritarti 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitai per 2015 metų III ketvirčius ir 

rekomenduoti Administracijos direktoriui apsvarstyti bei peržiūrėti siūlomus variantus dėl vietinių 

rinkliavų valdymo efektyvinimo ir administravimo sąnaudų mažinimo. Komitetas apsvarstė ir pritarė 

Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos plano projektui ir pavedė 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti analizę dėl skolintų lėšų skirtų investiciniams 

projektams panaudojimo. Apsvarstė ir pritarė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių 

metų veiklos planui vykdyti reikalingų asignavimų įvertinimui. Nagrinėjo klausimą dėl neįsisavintų 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirtų 2014 m. Šiaulių miesto vietinės reikšmės keliams 

bei gatvėms tiesti, taisyti ir prižiūrėti. Po diskusijų nusprendė, prašyti Administracijos, kas ketvirtį 

Kontrolės komitetui pateikti informaciją, kaip kiekvienas Administracijos skyrius vykdo programas 

ir panaudojo joms skirtas lėšas. Nagrinėjo atsakymus gautus iš Administracijos direktoriaus dėl 

Aukštabalio multifunkcinio komplekso bei diskutavo dėl pasirodžiusios informacijos apie Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos baigtą ikiteisminį tyrimą, kuriame 

koncertus ir renginius organizavusios viešosios įstaigos „Pramogų linija“ direktorius Gintaras 

Remeika įtariamas apgaulingai tvarkęs apskaitą ir iššvaistęs daugiau nei 380 tūkstančių eurų. 

Komiteto pirmininkas raštu kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių apygardos 

Valdybą dėl informacijos susijusios su Šiaulių apygardos valdybos baigtu ikiteisminiu tyrimu.  

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 

2015 metais vyko 5 Etikos komisijos posėdžiai, kurių metu buvo išrinktas Etikos komisijos 

pirmininko pavaduotojas ir vykdyti 2 tyrimai: 

1. pagal mano  2015-08-11 kreipimąsi Nr. SM-97 atlikti tyrimą ir paaiškinti ar jis laikėsi LR 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vykdant 

automobilių viešąjį pirkimą projektui „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios 

pagalbos plėtra“ ir pateikti rekomendacijas dėl politikui deramo elgesio dėvint sportinę 

aprangą to sporto klubo, kuriam jis priklauso; 

Komisija nusprendė, kad perkant automobilius, nepažeidžiau LR viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, taip pat nusprendė, rekomenduoti 

savivaldybės politikams einant politiko pareigas nedėvėti aprangos su pavadinimais ar 

logotipais tų asmenų, su kuriais juos sieja privatūs interesai. 

2. pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2015-08-28 raštą Nr. S-1463 (2.5) „Dėl 

pavedimo ištirti galimą viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymų 

reikalavimų pažeidimą“, kuriuo buvo pavesta ištirti Savivaldybės tarybos nario Alfredo 

Lankausko veikos atitiktį LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimams, jam iki 2015-08-25 dienos Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai 

nepateikus privačių interesų deklaracijos. 

Komisija nusprendė, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Alfredas Lankauskas 

suklydo deklaruodamas privačius interesus (nurodė neteisingą pareigų kodą), todėl jo 

deklaracija nepateko į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kaip reikalauja Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas.  

3.2. Antikorupcinė komisija 

2015-06-25 Šiaulių miesto  savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-164 buvo patvirtinta 

naujos sudėties  Antikorupcijos  komisija, sudaryta iš atskirų frakcijų ir  bendruomenės atstovų, bei 

komisijos  nuostatai.  

Laikotarpyje nuo  2015-06-25 iki 2015-12-31 įvyko trys  Antikorupcijos komisijos  

posėdžiai  kuriuose  buvo  svarstomi klausimai  dėl  korupcijos prevencijos  programos  2016-2018 

metams rengimo  ir  priemonių plano 2016-2018 metų rengimo  bei kiti aktualus klausimai.   

Kaip ir kiekvienais metais III-čiame ketvirtyje atliktas  korupcijos tikimybės pasireiškimas. 

Analizuotas korupcijos tikimybės pasireiškimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Sveikatos 
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skyriuje  vykdant kontroles funkcijas  per laikotarpį nuo 2014 metų III ketvirčio iki 2015 metų III 

ketvirčio imtinai. Korupcijos tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų metodika.  

Vykdant švietėjišką veiklą korupcijos nepakantumui, kartu su  Šiaulių miesto moksleiviais   

Šiaulių miesto savivaldybėje buvo o  suorganizuotas renginys  Antikorupcijos dienai  paminėti, kuriame 

dalyvavo  savivaldybės atstovai ir  antikorupcijos komisijos nariai.  

Paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos 

komisija organizavo konferenciją „Korupcijos prevencija-skaidrumo link“, kurioje dalyvavo ir mūsų 

Savivaldybės atstovai.  

Šiaulių miesto  savivaldybėje neužfiksuota skundų (pranešimų) apie valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų korupcinio pobūdžio veikas. 

 

3.3. Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

Administracinė komisija prie Šiaulių miesto savivaldybės tarybos (toliau – Administracinė 

komisija) priima nutarimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodeksu. Administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną Administracinė komisija vykdo griežtai 

laikydamasi teisėtumo.   Administraciniu   teisės   pažeidimu    (nusižengimu)   laikomas priešingas 

teisei,  tyčinis  arba  neatsargus veikimas  arba neveikimas, kuriuo  kėsinamasi  į  valstybinę  arba  

viešąją  tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai 

numato administracinę atsakomybę. 

Administracinės komisijos posėdžio metu išsprendžiami prašymai, išklausomi byloje 

dalyvaujantys asmenys ir ištiriami įrodymai. Administracinė komisija, nagrinėdama administracinių 

teisės pažeidimų bylas, išsiaiškina: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar 

administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo dėl to kaltas, ar jis trauktinas administracinėn 

atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padaryta turtinė žala 

(nuostolis), taip pat išsiaiškina kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. 

Išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą, Administracinė komisija priima vieną iš tokių 

nutarimų: skirti administracinę nuobaudą,   nutraukti bylą,  motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą 

kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui).  

Asmenų aptarnavimo poskyrio vedėjas vykdo Administracinės komisijos atsakingojo 

sekretoriaus funkciją ir yra atsakingas už komisijos darbo organizavimą. 2015 m.  įvyko 18 

Administracinės komisijos posėdžių, kurių metu išnagrinėtos 68 administracinių teisės pažeidimų  

bylos ir paskirtos 58 administracinės nuobaudos: 2 įspėjimai ir 56 piniginės baudos, kurių suma 

sudarė 2 285 Eur. 8 administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos nustačius aplinkybes, dėl 
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kurių administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negalima. 1 administracinio teisės pažeidimo 

bylos  teisena baigta, pažeidėjui įvykdžius administracinį nurodymą, 1 byla motyvuotai perduota 

nagrinėti kitam įgaliotam organui (pareigūnui).   

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  - 5 bylos; 

pagal 124-5 str. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis 

automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos                        

pažeidimas – 45 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  -  2 bylos; 

pagal 161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas – 6 

bylos; 

pagal 167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas – 2 bylos; 

pagal 183 str. “Viešosios rimties trikdymas” - 1 byla; 

pagal 188 str. Savavaldžiavimas  - 7 bylos. 

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 3 skundai 

dėl Administracinės komisijos nutarimų: 2 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti 

nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 1 nutarimas pakeistas, paskiriant mažesnę nei kodekso numatytą 

nuobaudą.  

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės trišalė taryba 

Šiaulių miesto trišalė taryba, vadovaudamasi tarybos nuostatais 2015 m. 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, taip pat mero teikimu buvo keičiami tarybos nuostatai, 

nes tarybos nuostatai nebeatitinka realios situacijos. 
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3.5 Jaunimo reikalų tarybos veikla 

 

Vyko 8 Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, parengti 2 Šiaulių miesto jaunimo 

reikalų tarybos raštai administracijai (dėl Atvirosios jaunimo erdvės steigimo Šiaulių jaunimo centre 

ir dėl Universalaus riedlenčių parko steigimo centriniame parke Šiaulių miesto integruotosios 

teritorijos vystymo programos lėšomis) ir Saugaus eismo komisijai (dėl saugaus eismo užtikrinimo 

P.Višinskio-Vytauto gatvių sankryžoje), pateikti 3 Tarybos sprendimo projektai Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybai dėl Jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų  keitimo. 

2015-06-09 suorganizuotas Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo 

išrinktas Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas, patvirtintas Jaunimo 

reikalų tarybos darbo reglamentas. 

Įgyvendinta jaunimo iniciatyvų rėmimo programa, kuriai skirta 5792 Eur. Programai 

pateiktos 23 projektų paraiškos,  finansuota – 11.  

Rugpjūčio mėn. dalyvauta Jaunimo vasaros akademijoje Skuode (vadovė – Brigita 

Snarskytė).  

Įgyvendinta Jaunimo verslumo skatinimo programa, kuriai Savivaldybės taryba skyrė 43443 

Eur. 

2015 m. gegužės 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės posėdžių salėje vyko  Europos jaunimo 

savaitės renginys „Idėja+“. Jaunuoliai pristatė savo idėjas, kurios prisideda prie sėkmingos vietos 

bendruomenės plėtros ir aktualių problemų sprendimo, bei dalyvavo diskusijoje. Iš penkių savo 

idėjas pristačiusių kandidatų, komisija, kuriai pirmininkavo Šiaulių miesto mero pavaduotojas 

Domas Griškevičius, išrinko I-osios ir II-osios vietos nugalėtojus. I-ąją vietą ir galimybę atstovauti 

Šiaulių miesto jaunimui Vilniuje laimėjo „LE studijos“ įkūrėjas - šokėjas Liudas Nekrošius, kurio 

idėja į šokius įtraukti ne tik jaunimą, bet ir vyresnio amžiaus ar neįgalius asmenis,  II-ąją vietą 

laimėjo Tautvydas Milaknis, kuris pristatė savo sėkmingai įkurtą internetinį verslą „Gorila“. 

Suorganizuotas Europos Sąjungos programos „Erasmus+“  informacinis seminaras apie 

Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ jaunimo srities galimybes jauniems žmonėms, jaunimo 

organizacijoms, su jaunimu dirbantiems asmenims. 

Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti  į formuojamas 

savivaldybės darbo grupes ar komisijas (Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 

taryba, Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos, Šiaulių miesto gyventojų 

saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisija, Šiaulių miesto 2015-2024 metų 

strateginio plėtros plano rengimo darbo grupės). 
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Jaunimo atstovai dalyvavo 4 VBT veikloje (Centro, Kalniuko ir Gubernijos VBT, Medelyno 

seniūnijos VBT, Lieporių VBT bei Rėkyvos seniūnijos VBT (jaunimo atstovė išrinkta VBT 

pirmininke), teikė pasiūlymus bei įgyvendino bendruomenei aktualius projektus. 

Dalyvauta jaunimo renginiuose, konsultuotos jaunimo organizacijos ir jaunimo atstovai 

įvairiais klausimais tiek el. paštu, žodžiu ar telefonu, socialiniame tinkle „Facebook“, savivaldybės 

interneto svetainėje www.siauliai.lt. 

Jaunimo reikalų  tarybos prašymu, 2016 m. biudžete numatytos lėšos apšvietimui prie Šiaulių 

jaunimo centro įrengti. 

Jaunimo reikalų tarybos iniciatyva įsteigta 0,75 etato Šiaulių jaunimo centre bei prailgintas 

Jaunimo centro darbo laikas. 

 

3.6  Strateginės plėtros tarybos veikla 

 

2015 m. įvyko 4 Strateginės plėtros tarybos posėdžiai. Pagrindiniai klausimai kurie buvo 

aptarti tarybos posėdžių metu ir kuriems buvo pritarta:  

1. Buvo apsvarstyta ir pritarta 2014-2020 metais planuojamų įgyvendinti projektų sąrašui ir jį 

pateikti Regiono plėtros departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos  

2. Svarstyta  2015-2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano rengimo eiga. Pritarta 

strateginės plėtros tarybos narių siūlymams dėl darbo grupių kurios teiktų siūlymus dėl 

naujos miesto vystymosi strategijos sudarymui. 

3. Paskutiniame 2015 metų posėdyje buvo pristatytas ir nutarta pritarti sektorinėse darbo 

grupėse pateiktas atnaujintas vizijos iki 2025 m. projektas.  

http://www.siauliai.lt/
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4. MERO POTVARKIU SUDARYTOS DARBO GRUPĖS 

 

Kaip ir kiekvienais metais mero potvarkiu 2015 metais buvo sudarytos ar iš seniau veikė 

įvairios darbo grupės. 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. Paminėtinos svarbiausios iš jų: 

 Darbo grupė neformaliojo švietimo finansavimo modelio tobulinimo savivaldybėje 

2015 m. vyko 3 darbo grupės posėdžiai. 

Pirmajame, buvo nuspręsta pritarti asociacijos „Laisvieji piliečiai“  prašymui dėl 

neformaliojo švietimo finansavimo ir pateikti Šiaulių miesto savivaldybės merui siūlymą dėl Tarybos 

sprendimo projekto rengimo inicijavimo ir principinių sprendimų priėmimo. 

Antrajame, Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių,  Kultūros 

skyrių, Kūno kultūros ir sporto skyrių,  Šiaulių krašto neformaliojo ugdymo teikėjų asociaciją 

artimiausiu laiku informuoti visus švietimo teikėjus (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas) dėl 

savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo galimybių. Taip pat, įpareigoti Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrių parengti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl 

NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 m. tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Trečiajame, Šiaulių miesto savivaldybės tarybai siūlyti NVŠ lėšas iš tikslinės valstybės 

dotacijos savivaldybėms skirti švietimo teikėjams, kurie nėra išlaikomi iš valstybės ir savivaldybės 

biudžetų ir įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių,  Kūno kultūros ir 

sporto skyrių,  Šiaulių krašto neformaliojo ugdymo teikėjų asociaciją artimiausiu laiku informuoti 

visus švietimo teikėjus (išskyrus valstybės ir savivaldybės įstaigas) dėl savivaldybės NVŠ lėšų 

skyrimo ir panaudojimo 2016 m. galimybių. 

 

 Darbo grupė Šiaulių universiteto ir Savivaldybės ryšiams plėtoti 

 

Posėdžių metu aptartos glaudesnio bendradarbiavimo tarp Šiaulių universiteto ir Šiaulių 

miesto savivaldybės galimybės. Darbo grupė pateikė konkrečius pasiūlymus dėl lėšų numatymo 

Savivaldybės biudžete Šiaulių universiteto pasiūlytoms programoms finansuoti.  

Finansuoto Šiaulių universiteto parengto projekto pavadinimas 

Edukacinių paslaugų šeimoms poreikis Mokymosi visą gyvenimą 

koncepcijos įgyvendinimo kontekste (Šiaulių miesto atvejis) 

Paauglių sveikos gyvensenos aspektai 

Šiaulių miesto įvaizdžio ir aplinkos gerinimas 

Dainų parko sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės rekreacijai 

Šiaulių miesto gyventojų ir verslo atstovų lūkesčių tyrimas“ 

Iš viso skirta: 48 000 Eur 

 



23 

 

III. SAVIVALDYBĖS FINANSAI 

  2015 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto pajamų planas iš mokesčių, dotacijų, pajamų 

ir sandorių įvykdytas 104,2 procentais (2014 metais - 101,2 procentais), planuota gauti 84524,6 

tūkst. Eur pajamų, gauta – 88115,1 tūkst. Eur, t.y. gauta 3590,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota. 

 Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 103,7 procentais, planuota gauti 34259,7 tūkst. 

Eur, gauta – 35542,6 tūkst. Eur, t. y gauta daugiau 1282,8 tūkst. Eur.  

Gyventojų pajamų mokesčio savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti planas 

įvykdytas 109,3 procentais, planuota gauti 3714,1 tūkst. Eur, gauta – 4059,5 tūkst. Eur, t.y. gauta 

daugiau 345,4 tūkst. Eur.  

Turto mokesčių planas įvykdytas 111,8 procentais, planuota gauti 3051,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 

3412,6 tūkst. Eur, gauta daugiau 361,2 tūkst. Eur, iš jų: 

1) žemės mokesčio planas 341,8 tūkst. Eur, įvykdytas – 372,1 tūkst. Eur, gauta daugiau 30,4 

tūkst. Eur, įvykdyta 108,9 procento;  

2) paveldimo turto mokesčio planas 43,7 tūkst. Eur, įvykdytas – 40,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 

2,8 tūkst. Eur, įvykdyta 93,5 procento; 

3) nekilnojamojo turto mokesčio planas 2666 tūkst. Eur, įvykdytas – 2999,6 tūkst. Eur gauta 

daugiau 333,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 112,5 procento.  

Mokesčio už aplinkos teršimą planas 191,1 tūkst. Eur, įvykdytas – 186,4 tūkst. Eur arba 97,5 

procento, gauta mažiau 4,8 tūkst. Eur. 

Valstybės rinkliavų planuota gauti 78,5 tūkst. Eur, gauta – 78 tūkst. Eur, gauta mažiau 0,5 

tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,4 procento. 

Vietinių rinkliavų planas 2901,2 tūkst. Eur, įvykdytas – 3044,8 tūkst. Eur, gauta daugiau 143,5 

tūkst. Eur, planas įvykdytas 104,9 procento. 

Dotacijų planas sudarė 33133,6 tūkst. Eur, įvykdymas – 33178,9 tūkst. Eur, iš jų: specialios 

tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti gauta 2553,4 tūkst. 

Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 22465,4 tūkst. Eur, kitos tikslinės dotacijos – 6607,1 tūkst. Eur, 

valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 824,1 tūkst. Eur, Europos 

Sąjungos finansinės paramos lėšų gauta 414,2 tūkst. Eur bei kitos dotacijos iš kitų valdymo lygių 

sudarė 314,7 tūkst. Eur,. 

Kitų pajamų planuota gauti 7165,8 tūkst. Eur, gauta 8322,7 tūkst. Eur, arba 1156,9 tūkst. Eur 

daugiau, planas įvykdytas 116,1 procento, iš jų: 

1) dividendų planuota gauti 1526,8 tūkst. Eur, gauta – 1853,6 tūkst. Eur, įvykdyta 121,4 

procentų; 
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2) nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 

planas 1216,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 1462,6 tūkst. Eur, planas įvykdytas 120,2 procento; 

3) mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas 37,7 tūkst. Eur, gauta – 85,3 tūkst. Eur, 

planas įvykdytas 226,6 procento; 

4) pajamų už patalpų nuomą planas 250,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 212,6 tūkst. Eur, gauta 

mažiau 37,5 tūkst. Eur, planas įvykdytas 85 procento; 

5) biudžetinių įstaigų pajamų už atsitiktines paslaugas planas 1236,1 tūkst. Eur, įvykdymas – 

1225,9 tūkst. Eur, gauta mažiau 10,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,2 procento; 

6) įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planas 2756,3 tūkst. 

Eur, įvykdymas – 3038,5 tūkst. Eur, gauta daugiau 282,2 tūkst. Eur, planas įvykdytas 110,2 

procento; 

7) pajamų iš baudų ir konfiskacijos planuota gauti 45,5 tūkst. Eur, gauta – 154 tūkst. Eur, arba 

planas įvykdytas 338,6 procento; 

8) kitų neišvardytų pajamų planas 97 tūkst. Eur, įvykdymas – 287 tūkst. Eur, planas įvykdytas 

295,8 procento; 

9) palūkanų už paskolas gauta 3,4 tūkst. Eur. 

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 289,6 tūkst. Eur.  

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO 

ĮVYKDYMAS 

 

Pajamos 
Patikslintas 

planas 
Įvykdyta Skirtumas % 

1 2 3 4 5 

Mokesčiai 44196,2 46323,8 2127,7 104,8 

Gyventojų pajamų mokestis 34259,7 35542,6 1282,8 103,7 

Gyventojų pajamų mokestis 

savivaldybių išlaidų struktūros 

skirtumams išlyginti 

3714,1 4059,5 345,4 109,3 

Turto mokesčiai, iš jų: 3051,4 3412,6 361,2 111,8 

Žemės mokestis 341,8 372,1 30,4 108,9 

Paveldimo turto mokestis 43,7 40,9 -2,8 93,5 

Nekilnojamojo turto mokestis 2666,0 2999,6 333,6 112,5 

Mokestis už aplinkos teršimą 191,1 186,4 -4,8 97,5 

Valstybės rinkliavos 78,5 78,0 -0,5 99,4 

Vietinės rinkliavos 2901,2 3044,8 143,5 104,9 

Dotacijos 33133,6 33178,9 45,3 100,1 

Speciali tikslinė dotacija einamiesiems 

tikslams, iš jų 
31936,1 31625,9 -310,1 99,0 

Valstybinėms (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti 
2773,3 2553,4 -219,9 92,1 
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Mokinio krepšeliui finansuoti 22465,4 22465,4 0,0 100,0 

Kita tikslinė dotacija 6697,4 6607,1 -90,3 98,7 

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo 

lygių 
314,7 314,7 0,0 100,0 

Valstybės investicijų programoje 

numatytiems projektams vykdyti 
882,8 824,1 -58,7 93,3 

Europos Sąjungosfinansinės paramos 

lėšos, kitos tarptautinės finansinės 

paramos lėšos 

0,0 414,2 414,2 
 

Kitos pajamos 7165,8 8322,7 1156,9 116,1 

Palūkanos už paskolas 0,0 3,4 3,4   

Dividendai 1526,8 1853,6 326,8 121,4 

Nuomos mokestis už valstybinę žemę 

ir valstybinio vidaus vandenų fondo 

vandens telkinius 

1216,4 1462,6 246,2 120,2 

Mokesčiai už valstybinius gamtos 

išteklius 
37,7 85,3 47,7 226,6 

Pajamos iš patalpų nuomos 250,1 212,6 -37,5 85,0 

Biudžetinių įstaigų pajamos už 

atsitiktines paslaugas 
1236,1 1225,9 -10,3 99,2 

Įmokos už išlaikymą švietimo, 

socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 
2756,3 3038,5 282,2 110,2 

1 2 3 4 5 

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 45,5 154,0 108,5 338,6 

Kitos neišvardytos pajamos 97,0 287,0 190,0 295,8 

Materialiojo ir nematerialiojo turto 

realizavimo pajamos 
29,0 289,6 260,7 1000,0 

Iš viso mokesčiai, dotacijos ir 

pajamos 
84524,6 88115,1 3590,5 104,2 

Paskolos 1486,2 582,0 -904,2 39,2 

IŠ VISO 86010,8 88697,1 2686,4 103,1 

 

 

2015 metų savivaldybės kreditinis įsiskolinimas ir paskolos 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 16165,8 

tūkst. Eur, iš jų: paskolos – 11768,7 tūkst. Eur, įsiskolinimas darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui – 34 tūkst. Eur, įsiskolinimas už prekes ir paslaugas – 3425,3 tūkst. Eur, įsiskolinimas už 

socialines išmokas – 431,9 tūkst. Eur,  įsiskolinimas už kitas išlaidas – 178,4 tūkst. Eur, 

įsiskolinimas už turto įsigijimo išlaidas – 327,5 tūkst. Eur. 

Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto kreditinis įsiskolinimas 2015 m. gruodžio 31 d., palyginus su 

2015 m. sausio 1 d. (22393,3 tūkst. Eur) sumažėjo 6227,5 tūkst. Eur. Pradelstas įsiskolinimas (kurio 
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įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos)  per 2015 metus padengtas ir 2015 m. 

gruodžio 31 d. – nebuvo. 

2015 m. gruodžio 31 d. Savivaldybė yra paėmusi ir negrąžinusi 16 paskolų savivaldybės investicijų 

projektams finansuoti, kurių likutis 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 11768,7 tūkst. Eur. Paskolos 

pagal nustatytus grafikus bus grąžinamos iki 2026-06-01. 

2015 metų savivaldybės privatizavimo fondo lėšos 

 

2015 metais į Savivaldybės privatizavimo fondą gauta 800,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų: 

pajamos iš privatizavimo sandorių – 792,8 tūkst. Eur, už grąžintus kreditus ir paskolas, palūkanas ir 

už  atidėtas įmokas bei netesybas – 6,8 tūkst.Eur, kitos įplaukos – 1,1 tūkst. Eur.  

2015 metais Savivaldybės taryba patvirtino 925,9 tūkst. Eur sąmatą programoms vykdyti. 

Programoms finansuoti išleista 901,9 tūkst. Eur, iš jų: išlaidoms, susijusioms su Privatizavimo 

programos vykdymu, padengti – 9,8 tūkst. Eur, savivaldybės administracijai remonto darbams 

vykdyti – 37,9 tūkst. Eur, Pramoninio parko Šiauliuose (I etapas) detaliojo plano korekcijai parengti 

– 10,7 tūkst. Eur, Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklių pastatymui – 19 tūkst. Eur, plenero 

meniniams akcentams sukurti, organizavimo išlaidoms iš dalies padengti – 11,6 tūkst. Eur, Šiaulių 

kultūros centro Rėkyvos skyriaus Energetikų g.7 salei remontuoti – 59,7 tūkst. Eur, Šiaulių futbolo 

akademijai moduliniam nameliui įsigyti – 38,5 tūkst. Eur, Šiaulių valstybinio kamerinio choro 

,,Polifonija“ koncertinei veiklai ir edukacinėms programoms vykdyti – 7,2 tūkst. Eur, Šiaulių miesto  

švietimo, ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvių remonto (rekonstravimo) ir virtuvių įrangos 

įsigijimo išlaidoms padengti – 260,4 tūkst. Eur (skirtos lėšos 33 švietimo įstaigoms, iš jų: 20 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 13 mokyklų); Šiaulių universiteto liaudiškos muzikos ansamblio 

,,Saulė“ išvykos į susigiminiavusių miestų asociacijos (OSCA) 50-mečio šventę Omahoje (JAV) 

kelionės išlaidoms iš dalies padengti – 3,9 tūkst. Eur, Šiaulių muzikinės grupės ,,Kitava“ išvykos į 

Baltijos miestų sąjungos  rengiamą muzikos šventę Slupsko mieste (Lenkija) kelionės išlaidoms  iš 

dalies padengti – 0,4 tūkst. Eur, insulino pompų, jų priedo įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti (11-

ai vaikų) – 21 tūkst. Eur, Šiaulių miesto garbės piliečio A. Griganavičiaus atminimo įamžinimo 

Respublikinės Šiaulių ligoninės garbės galerijoje išlaidoms iš dalies padengti – 2,2 tūkst. Eur, SĮ 

Šiaulių oro uostas veiklai finansuoti – 415 tūkst. Eur, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos ansamblio 

,,Saulėtos mergaitės“ ir kitų muzikantų išvykos į Tarptautinės muziejų dienos renginius Sankt 

Peterburge kelionės išlaidoms  iš dalies padengti – 0,4 tūkst. Eur, Šiaulių vyskupijos 15-osios Šeimų 

šventės išlaidoms iš dalies padengti – 4,2 tūkst.  Eur. 
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5. EKONOMINĖ VEIKLA. SAVIVALDYBĖS TURTAS 

 Per metus įvyko 3 negyvenamųjų patalpų nuomos konkursai. Išnuomotos patalpos 

Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijoje, Dainų g. 7, Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uoste angaras 

Aviacijos g. 5 ir garažas Bačiūnų g. 27A 

 Per 2015 metus VĮ Registrų centre užregistruota/išregistruota 16 žemės panaudos 

sutarčių, įregistruoti 131 objektas Savivaldybės nuosavybe. Parengti 12 Savivaldybės privatizuojamų 

objektų žemės sklypų dokumentai. 

 Parengtos (naujos ar pratęstos) 35 patalpų nuomos ir panaudos sutartys, 16 žemės 

panaudos sutarčių. 

 Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties 

vykdymo priežiūros komisija 2015 svarstė 2014 metų Arenos koncesininko VšĮ ,,Pramogų sala“ 

audito išvadą ir kiti klausimus. Buvo pakeista Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo 

koncesijos suteikimo sutarties priežiūros komisija. 

Lentelėje pateikiami atliktų darbų palyginimai su 2014 metais: 

 

Atliekami darbai 2014 

metai 

2015 

metai 

Įvykdytų nuomos konkursų skaičius 6 3 

Patalpų panaudos ir nuomos sutarčių parengimas 

(naujų sudarymas ir atnaujinimas) 

34 35 

Biudžetinėms įstaigoms perduoto turto panaudos 

sutarčių sudarymas ir atnaujinimas 

7 8 

Įregistruotų žemės panaudos sutarčių 24 16 

Įvairūs nekilnojamojo turto registro 

pakeitimai(pastatų kadastriniai matavimai, teisinė 

registracija ir kt.) 

205 131 

Savivaldybės privatizuojamų objektų žemės 

sklypų dokumentai parengimas ir įregistravimas 

15 29 

Boudžetinėms įstaigoms perduoto materialaus 

turto perdavimo aktų parengimas 

33 72 

 

Metų pabaigoje buvo atlikta Savivaldybės ir valstybės turto, valdomo patikėjimo teise, 

metinę inventorizacija, kurios metu buvo atlikta savivaldybės nuosavybės teise valdomų žemės 

sklypų, negyvenamųjų pastatų, mašinų stovėjimo aikštelių, miesto infrastruktūros statinių (gatvių, 

tiltų, viadukų, miesto želdinių ir kt., nebaigtų remonto ir statybos darbų inventorizacija. 
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Turto, kurio pardavimas skelbtas 2015 m., sąrašas 

 

Eil. 

Nr.  

Objekto adresas Pardavimo 

paskelbimas 

kartais 

Pastabos 

1 Aido g. 16A 1 parduotas 

2 Akmenės g. 8 1 parduotas 

3 Ežero g. 11 1 parduotas 

4 Pastatai Čeprečiškės k., Bubių sen., Šiaulių r. 8  

5 J. Basanavičiaus g. 74 (73,19 kv. m) 1 parduotas 

6 J. Basanavičiaus g. 74 (47,31 kv. m) 1 parduotas 

7 J. Basanavičiaus g. 74 (47,01 kv. m) 1 parduotas 

8 J. Basanavičiaus g. 74 (81,73 kv. m) 1 parduotas 

9 Dubijos g. 22A 1 parduotas 

10 Dubijos g. 32 5 parduotas 

11 Dubijos g. 46-6 2  

12 Gumbinės g. 110-112 7  

13 Mickevičiaus g. 6 5 parduotas 

14 Mokyklos g. 14-17 6  

15 Pirties g. 5 2  

16 Vytauto g. 59 1 parduotas 

17 Vytauto g. 147-26 7 parduotas 

18 Vytauto g. 152-1 9  

19 Tilžės g. 36-12A 1 parduotas 

20 Tilžės g. 44 9  

21 Tilžės g. 80A-5 1 parduotas 

22 Tilžės g. 107 9  

23 Tilžės g. 192-5 6 parduotas 

24 Tilžės g. 192-7 7 parduotas 

25 Spindulio g. 5-27B 7  

26 Verdulių g. 20-3 1  

27 Verdulių g. 20-4 1  

28 Verdulių g. 20-5 1  

29 UAB „Šiaulių turgus“ 100 proc. akcijų paketas 1  

 

Privatizavimo objektus 2014 m. vertino UAB korporacija „MATININKAI“, ir IĮ „Eksperts“, 

UAB „CRE pro“, parinktos apklausos būdu pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. 

Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris pagal atliekamas funkcijas vykdo butų 

privatizavimą (pardavimą). Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas nuo 2015 m. sausio 1 

d. parduodamas pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnį. Iki 2015 m. 

savivaldybės būstas buvo privatizuojamas (parduodamas) pagal  Valstybės paramos būstui įsigyti ar 

išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 12 straipsnį. 2014 m. 

privatizuota (parduota) butų už 18 984,38 Eur. Rinkos kainomis parduoti 4 butai, 2 – privatizuoti 

lengvatinėmis sąlygomis. 2015 m. visi butai parduoti rinkos kainomis už 71 055,42 Eur.. 
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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMAS 2014-2015 M. 
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Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimas 

viešuose aukcionuose. 

Nuo 2001 m. Privatizavimo ir viešųjų pirkimų poskyris vykdo nereikalingo arba netinkamo 

(negalimo) naudoti savivaldybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose.. Per 2015 m. buvo 

paskelbta 7 ilgalaikio materialiojo turto aukcionai, įvyko 2 aukcionai. Parduotos 2 prekės už 345,00 

Eur (pradinė pardavimo kaina – 340,00 Lt) Per 2014 m. buvo paskelbti 4 ilgalaikio materialiojo turto 

aukcionai, įvyko 2 aukcionai. Parduotos 2 prekės už 242,79 Eur . 

 

Pardavimo metai Siūlyta parduoti 

prekių (vnt) 

Parduotų prekių 

(vnt) 

Pardavimo kaina 

(Lt) 

Pardavimo kaina 

(Eur) 

2013 143 4 911,00 263,84 

2014 2 2 838,30 242,79 

2015 2 2  345,00 

 

Paskolos sutarčių vykdymo kontrolė. 

Privatizavimo poskyris atlieka paskolos Gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74 statybos 

bendrijos nariams sutarčių vykdymo kontrolę. Vykdymo eigoje 2015 m. buvo 24 sutartys. Iš viso 

suteikta paskola – 173772,01 Eur.. Iki 2015-01-28 grąžinta 115845,50 Eur, liko grąžinti – 57926,51 

Eur. 

Gyvenamojo namo J. Basanavičiaus g. 74 statybos bendrijos nariams kartą per ketvirtį 

siunčiami pranešimai dėl pavėluotų įmokų ir priskaičiuotų delspinigių susimokėjimo. Anksčiau 

termino su Savivaldybe yra atsiskaitę 5 paskolos gavėjai iš 17. 2 paskolos gavėjai yra skolingi 

Savivaldybei: skolos priteistos teismine tvarka ir pagal vykdomuosius raštus išieškoma per antstolį.  
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6. VERSLAS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ REZULTATAI 

Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių ir Savivaldybės įmonės grynojo pelno palyginimas 

2014 – 2015 metais 

 

Bendrovės pavadinimas 
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur Pokytis 

(+/-), Eur 2015 m. 2014 m. 

UAB „BENDRABUTIS“ 5.523 5.269 +254 

UAB „BUSTURAS“ 125.867 67.353 +58.514 

UAB „PABALIŲ TURGUS“ 48.441 62.093 -13.652 

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2.594.600 4.431.870 -1.837.270 

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ 

APŠVIETIMAS“ 
23.102 59.895 -36.793 

UAB „ŠIAULIŲ TURGUS“ (24.629) (29.214) 4.585 

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 705.523 1.577.663 -872.140 

UAB „ŽIBURIO KNYGYNAS“ (9.143) (10.475) 1.332 

SĮ „ŠIAULIŲ ORO UOSTAS“ 217.030 (256.344) 473.374 

Pastaba: lentelė sudaryta remiantis preliminariomis neaudituotomis 2015 m. įmonių finansinėmis 

ataskaitomis. 

 

Remiantis pateiktais duomenimis galima teigti, jog 6 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės 

ir 1 Savivaldybės įmonė 2015 m. dirbo pelningai, 2 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės – 

nuostolingai. 2 Savivaldybės kontroliuojamos įmonės 2015 m. gavo daugiau pelno nei 2014 m., dar 

2 įmonės ir Savivaldybės įmonė – sumažino nuostolius lyginant su 2014 m., likusiųjų - grynasis 

veiklos resultatas sumažėjo lyginant su 2014 m. duomenimis.  

 

6.1. Parama verslui 

Vykdant Šiaulių miesto savivaldybės Smulkaus verslo rėmimo fondo administravimo 

funkciją, buvo paremta 15 įmonių, sudarytos 5 sutartys su įmonėmis už 4,9 tūkst. Eur, įmonių 

steigimosi išlaidoms bei dalyvavimo parodoje “Šiauliai 2015” padengti. 6,37 tūkst. Eur panaudoti 

verslininkų mokymams. 

6.2. Investicinė veikla 

2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracija sėkmingai užbaigė 13 investicinių 

projektų. Teikiu prioritetinių projektų trumpus aprašymus: 

„Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra“ 

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti pramoninio parko infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas 

sąlygas investicijų pritraukimui.  

Projekto rezultatai - infrastruktūros, reikalingos įmonių veiklai 132,9 ha teritorijoje, 

įrengimas. 
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Pagrindinės projekto veiklos -inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų su apšvietimo 

tinklais ir ryšių kanalizacijos įrengimas. 

Projekto svarba:Pramoninis parkas tiesiogiai prisidės prie palankesnės investicinės aplinkos 

kūrimo ir pramonės plėtros mieste, pasiūlydamas potencialiems investuotojams: reikalingo dydžio 

sklypą, reikalingą infrastruktūrą, patrauklią vietą pramoninei veiklai darnios plėtros požiūriu bei 

papildomas paslaugas ir konsultavimą.  

Bendra projekto vertė – 9.393.458,04 Eur, iš jų: 9.065.433,36 Eur, SB – 328.024,68 Eur. 

„Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g., Šiauliuose, 

modernizavimas 

Pagrindinis projekto tikslas - kompleksiškai modernizuoti Šiaulių miesto viešojo transporto 

paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, 

mažinti transporto spūstis.  

Projekto rezultatai - įrengtas/rekonstruotas dviračių takas (3,250 km) Šiaulių m. Tilžės 

gatvėje nuo Gegužių g. iki Ragainės g. bei įrengtos/rekonstruotos 42 sustojimo aikštelės gatvės 

viešajam sektoriui. 

Pagrindinės projekto veiklos – dviračių tako Šiaulių miesto Tilžės gatvėjė nuo Gegužių g. iki 

Ragainės g. įrengimas/rekonstrukcija ir sustojimo aikštelių įrengimas/rekonstrukcija, techninio 

projekto parengimas, statinio projekto vykdymo, statybos techninė priežiūros. 

Bendra projekto vertė – 1.737.860,63 Eur, iš jų: SB – 331.522,07 Eur, ES – 1.406.338,56 

Eur. 

„Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste, įrengiant naujas Šiaulių miesto 

savivaldybės globos namų patalpas“ 

Pagrindinis projekto tiklas - užtikrinti pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims aukštą 

teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, plėtojant stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą 

Šiauliuose.  

Projekto rezultatas - pastatytas naujas aukštų pastatas,  įsigyta reikiama įranga bei baldai. Po 

projekto įgyvendinimo stacionariomis socialinėmis paslaugomis galės naudotis 40 asmenų.  

Pagrindinės projekto veiklos  - projekto įgyvendinimo metu pastatytas naujas Šiaulių miesto 

globos namų pastatas (Energetikų g. 20A, Šiauliai) (šalia Šiaulių miesto savivaldybės globos namų 

savarankiško gyvenimo namų Rėkyvoje). Taip pat įsigyti reikalingi baldai, slaugos, virtuvės, audio-

video, buitinė ir kompiuterinė įranga. Šiaulių miesto savivaldybės globos namams ypač svarbu 

planuojama įsigyti slaugos įranga, kadangi iki šiol globos namų darbuotojai specializuotos įrangos 

neturi, todėl dirba sunkų fizinį darbą. 

Bendra projekto vertė –1.513.421,74 Eur, iš jų: ES - 1.205.443,45 Eur, VB - 212.725,32 Eur, 

SB - 95.252,97 Eur. 
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Socialinėje srityje taip pat įgyvendinti šie projektai: 

„Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto 

savivaldybės vaikų globos namų patalpas“ 

Projekto tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę socialinių paslaugų įstaigose 

skirtose vaikams. Siekiant šio tikslo išplėsta socialinių paslaugų infrastruktūra, pastatyti nauji 

kotedžo tipo vaikų globos namai, įsigyta reikiama įranga ir baldai. Šeimynose gyvena po 8 vaikus, 

atskiruose kotedžų blokuose iš viso gali gyventi 56 vaikai.  

Bendra projekto vertė – 1.617.342,81 Eur, iš jų: ES – 1.296.519,66 Eur, VB – 228.797,58 

Eur,  SB – 92.025,58 Eur. 

„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 įkurtas Nakvynės 

namų padalinys, kuriame vienu metu teikiamos paslaugos 40 asmenų, įsigyta reikiama įranga ir 

baldai. 

Bendra projekto vertė – 449.147,31 Eur, iš jų: ES – 317.964,63 Eur, SB – 131.182,68 Eur. 

„Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ 

Pagrindinis projekto tikslas –sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose senyvo 

amžiaus asmenims ir asmenims su negalia ir konsultacinę pagalbą juos prižiūrintiems artimiesiems.  

Pagrindinės projekto veiklos: mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas, neįgalių 

bei senyvo amžiaus žmonių socialinė globa ir slauga jų namuose, renginys skirtas neformaliai 

pagalbai (teikiamai kaimynų, savanorių) skatinti, šeimos narių, prižiūrinčių neįgaliuosius bei senyvo 

amžiaus artimuosius, konsultavimas. 

Bendra projekto vertė – 367.088,57 Eur, iš jų: ES – 364.258,18 Eur, SB – 2506,39 Eur. 
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7. URBANISTIKA IR MIESTO ŪKIS 

7.1.Statyba 

 

2015 metais palyginti su 2014 metais, 1,8 proc. daugiau atlikta apžiūrų, vykdant statinių 

naudojimo priežiūrą, daugiau surašyta administracinės teisės pažeidimų protokolų, 2,4 proc. 

daugiau surašyta statinių techninės priežiūros patikrinimo aktų. Naudojimo priežiūros įvykdymo 

padidėjimą sąlygojo susidariusi galimybė daugiau laiko sąnaudų skirti statinių naudojimo 

priežiūros funkcijoms vykdyti dėl sumažėjusių statybų rangos darbų pirkimų ir statybos darbų 

techninės priežiūros apimčių.  

2015 metais paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius, apimtys 

pinigine išraiška, palyginti su 2014 metais, sumažėjo 492,8 tūkst. Eur (2015 m. suteikta paslaugų ir 

atlikta darbų, kurių vertė 3306,8 tūkst. Eur, 2014 m. – 3799,6 tūkst. Eur). 

Šių apimčių sumažėjimą lėmė Savivaldybės veiklos plano priemonėms įgyvendinti 2015 

metais skirtas mažesnis nei 2014 metais finansavimas. 

Atliktų paslaugų ir darbų, kurių užsakovo funkcijas vykdė Statybos skyrius, vertė: 

 Mokslo paskirties ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų remontas 

rekonstravimas, atnaujinimas  

– 690,5 tūkst. eur; 

 Socialinės paskirties pastatų remontas, statyba (tame tarpe būsto ir 

gyvenamosios aplinkos pritaikymas žmonėms su fizine negalia) 

– 1987,2 tūkst. Eur; 

 Sveikatos priežiūros pastatų atnaujinimas  – 275,4 tūkst. Eur; 

 Sporto paskirties pastatų remontas, atnaujinimas – 235,4 tūkst. Eur; 

 Kultūros paskirties pastatų remontas – 0,7 tūkst. Eur; 

 Administracinės paskirties pastatų remontas  – 1,5 tūkst. Eur 

 Kiti statiniai – 116,2 tūkst. Eur 

Bendra 2015 metais atliktų paslaugų ir darbų vertė                    – 3306,8 tūkst. Eur. 

Už valstybės lėšas 2539,7 tūkst. Eur (įskaitant ES programų, valstybės investicijų 

programų lėšas) ir Savivaldybės lėšas 590,8 tūkst. Eur (banko paskola, Savivaldybės biudžeto 

lėšos) atlikti darbai ir paslaugos: 

 užbaigta Savivaldybės globos namų pastato Energetikų g. 20A statyba;  

 užbaigta Vaikų globos namų pastato Korsako g. 61 statyba; 

 atliktas Nakvynės namų dalies, skirtos socialinės rizikos suaugusiems asmenims (vyrams), 

kapitalinis remontas,  

 atlikti J. Janonio gimnazijos senojo pastato dalies fasadų dažymo darbai; 

 atlikti S. Šalkauskio gimnazijos aktų salės remonto darbai, senojo pastato fasadų dažymo darbai; 
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 atlikti Jovaro progimnazijos sporto aikštyno statybos I etapo darbai (įrengta futbolo aikštė su 

sintetine žolės danga); 

 atnaujinti (suremontuoti) Sporto gimnazijos tualetai; 

 atnaujinti (suremontuoti) Medelyno progimnazijos sporto salė ir technologijų kabinetas, pakeista 

dalis magistralinio karšto vandentiekio vamzdynų;  

 rekonstruota Specialiojo ugdymo centro šildymo sistema;  

 apšiltintas Teniso mokyklos stogas; 

 5 būstai ir gyvenamoji aplinka pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo negalią; 

 rekonstruotos  Reabilitacijos centro pastato cokolinio aukšto inžinerinės sistemos ir šilumos 

punktas; 

 Pagal Vietos bendruomenių savivaldos programą Šiaulių miesto bendruomenėms įrengtos 3 

vaikų žaidimų aikštelės, 1 lauko treniruoklių kompleksas, 1 karuselė, 2 lauko treniruokliai, 

Salduvės miško parke esančiame tvenkinyje įrengtas pėsčiųjų tiltelis. 

 atliktos projektų parengimo ir ekspertizės paslaugos. 

Bendra atliktų darbų ir paslaugų vertė – 3130,5 tūkst. Eur. 

Už Savivaldybės biudžeto lėšas atlikti darbai ir paslaugos: 

 Ginkūnų kapinėse pastatytas 120 nišų kolumbariumas; 

 atlikti 11 pastatų remonto darbai (fasado siūlių sandarinimas, stogų dangos remontas); 

 atliktos projektų parengimo ir ekspertizės paslaugos. 

Bendra atliktų darbų ir paslaugų vertė – 176,3 tūkst. Eur. 

7.2.Miesto infrastruktūra 

Vykdant skyriaus veiklą į miesto biudžetą per 2015 m. surinkta 27,5 proc. daugiau lėšų 

nei 2014 m., iš viso surinkta 256,2 tūkst. Eur (duomenys pateikti 1 lentelėje). Daugiausia lėšų 

surinkta iš rinkliavos už automobilių stovėjimą mokamose Šiaulių miesto vietose (199,9 tūkst. Eur), 

daugiau nei 2 kartus padidėjo rinkliavos įplaukos už leidimus vežti didžiagabaritinius ar 

sunkiasvorius krovinius surinkimas, 68 proc. padidėjo įplaukos už leidimus žemės kasinėjimo 

darbams.  

       
Eil. 

Nr.  Šaltiniai 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m.  

2014 

m.  

2015 

m.  

1. už automobilių stovėjimą mokamose vietose 25,02 51,2 113,6 167,0 199,9 

2. už žemės kasinėjimo darbus mieste 21,68 42,1 33,0 28,4 47,91 

3. 

už leidimų vežti vietiniais susisiekimo maršrutais 

išdavimą, licencijų ir licencijų kortelių išdavimą  1,13 7,6 5,8 3,7 3,8 

4. už traktorių registraciją ir techninę apžiūrą 1,54 0,9 1,1 0,5 1,7 

5. 

už leidimų išdavimą pervežti negabaritinius ir 

sunkiasvorius krovinius   0,6 0,2 1,4 2,9 
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  Iš viso: 49,37 102,36 153,70 200,93 256,2 

1 lentelė. Įplaukos į biudžetą per 2011 – 2015 m., tūkst. Eur 

 

 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir 

plėtros programos (04) finansavimas  

 
Eil. 

Nr.  

Finansavimo šaltiniai 

2011 m. 2012 m. 2013 m.  2014 m.  2015 m.  

1. Savivaldybės biudžetas 3633,43 4635,66 4024,62 3338,82 4479,0 

2. Kelių priežiūros ir plėtros programa 2010,02 2345,75 2140,84 1775,14 2854,7 

3. Savivaldybės Privatizavimo lėšos    62,36 0,019 

4. Kiti 1416,3 1965,39 1174,53 1131,11 585,67 

5. Iš viso: 7059,75 8946,80 7339,98 6302,42 7919,46 

 Įsiskolinimas metų pabaigoje 1952,10 1126,27 489,69 392,49 479,10 

2 lentelė. Miesto infrastruktūros objektų modernizavimo ir plėtros programos  

finansavimo šaltiniai 2011 – 2015 m., tūkst. Eur 

  

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa finansuojama 

keleto šaltinių lėšomis – didžiausia dalimi – 56,6 proc. finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis, 

36 proc. - Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis iš valstybės biudžeto; 7,4 proc. 

finansuojama iš kitų šaltinių - Privatizavimo fondo, apyvartinių Savivaldybės lėšų. 

 Įsiskolinimas metų pabaigoje iš viso yra 479,1 tūkst. Eur, iš kurių 327,5 tūkst. Eur yra už 

atliktus Dvaro g. rekonstrukcijos darbus (2016 m. planuojama įsiskolinimą padengti iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų – 17,0 tūkst. Eur, o iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų padengti 310,5 tūkst. 

Eur);  už gatvių apšvietimo eksploatacijos bei elektros energijos sąnaudas – 89 tūkst. Eur, 53 tūkst. 

Eur už gatvių remontą ir gatvių priežiūrą, likusi skolos dalis už kitas miesto aplinkos tvarkymo ir 

priežiūros paslaugas. 

 Pastebime, kad kiekvienais metais susidarantis kreditorinis įsiskolinimas rodo nepakankamą 

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos finansavimą, siekiant 

užtikrinant optimalų viešųjų paslaugų - miesto tvarkymo, gatvių apšvietimo, bei komunalinių ir kitų 

paslaugų teikimą.  

7.3.Teritorijų planavimas ir žemėtvarka 

Vykdyta patvirtinto Šiaulių miesto bendrojo plano (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 

-01-29 sprendimas Nr. T-1) sprendinių įgyvendinimo stebėsena – monitoringas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, tačiau neskyrus praktinio 

finansavimo Bendrojo plano keitimo procedūros nebuvo pradėtos. Architektūros ir urbanistikos 

skyriaus specialistų jėgomis parengta Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita 

per TPSIS (teritorijų planavimo stebėsenos informacinę sistemą, administruojamą Aplinkos 

ministerijos), kuri patvirtinta 2015 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-361 

„Dėl pritarimo Šiaulių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“, o jos 
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išvadų pagrindu pradėta rengti užduotis BP teritorijos dalies sprendinių keitimui koregavimo būdu 

bei paslaugos pirkimo viešojo konkurso sąlygos. 

2015 m. parengti ir Šiaulių miesto savivaldybės taryboje patvirtinti šie teritorijų planavimo 

dokumentai: 

- Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis planas; 

- Transporto išvystymo Šiauliuose specialusis planas; 

- Išorinės vaizdinės reklamos Šiaulių mieste specialusis planas  

- Zoknių gyvenamojo rajono detalusis planas; 

         - Industrinio parko I etapo detaliojo plano koregavimas. 

2015 m. pradėti rengti, įšaldyti arba tęsiami teritorijų  šie planavimo darbai: 

       -  Paviršinių nuotekų Šiaulių mieste specialusis planas (UAB „Patvanka“; sutartis 

nutraukta po pusmečio rangovui netinkamai vykdant sutartinių įsipareigojimų; pradėtos vykdyti 

naujos viešojo pirkimo procedūros); 

                 - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Šiaulių mieste specialiojo plano 

koregavimas (UAB ECCUS sutartis nutraukta po pusmečio rangovui nepradėjus vykdyti sutartinių 

įsipareigojimų; jokie mokėjimai nevykdyti), pradėtos vykdyti naujos viešojo pirkimo procedūros. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio nuostatomis 

nuolat atliekama kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsena.  

Atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenai 

atlikti savivaldybė naudoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinę 

sistemą, apimančią valstybės ir savivaldybių teritorijų planavimo lygmenis. Bendradarbiaudami su 

Valstybės įmone „Registrų centras“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos  

Šiaulių skyriumi kasmet peržiūrimi Šiaulių miesto teritorijos žemės fondo rodikliai.  

Maksimaliai bendradarbiaujant siekta užtikrinti Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo 

plano sprendinių įgyvendinimą visų ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijose, kitų valstybės 

institucijų rengiamuose strateginiuose planuose ir programose,  vystant besiribojančias su Šiaulių 

rajono teritorijas keistasi informacija su žiedine Šiaulių rajono savivaldybe.  

7.4. Kultūros vertybių apsauga 

Patikslinti 5 Šiaulių miesto kultūros paveldo objektų duomenys Kultūros vertybių registre ir 

jiems identifikuotos vertingosios savybės bei parengta apskaitos dokumentacija (duomenys Kultūros 

vertybių registrui), 1 naujas objektas  įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. 

Buvo vykdoma nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena, tikrinta jų būklė. Parengti 

21 kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktai, atlikta fotofiksacija. 
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Organizuoti šie nekilnojamųjų kultūros vertybių, esančių Šiaulių mieste, ir jų teritorijų 

priežiūros darbai: 

Organizuoti ir sėkmingai atlikti 7 kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų kompleksiniai 

priežiūros darbai: 1. Lieporių senovės gyvenvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 

20881, adresas: Karaliaučiaus g./Rugių g., Šiauliai); 2. Lieporių senovės gyvenvietė II (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre – 23876, adresas: Karaliaučiaus g./Prūsų g., Šiauliai);3. Lieporių 

kaimo senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4669, adresas: Ilmenos 

g./Notangos g., Šiauliai); 4. Šiaulių m. evangelikų liuteronų senųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre – 2724, adresas: Tilžės g./Krantinės g., Šiauliai); 5. Šiaulių žydų senųjų kapinių 

dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre -  2725, adresas: Rėkyvos g./D. Poškos g., 

Šiauliai); 6. Neveikiančių kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 4678, adresas: Daubos 

g., Šiauliai); 7. Kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre -  10754, adresas: Aušros 

al./Vasario 16 – osios g., Šiauliai). 

Kartu su Vokiečių karių kapų tautinės sąjungos atstovu Lietuvoje VšĮ „Kultūros vertybių 

globos tarnyba“ įamžinant mirusiųjų vokiečių karių belaisvių atminimą buvo organizuotas 

paminklinės plokštės  su mirusiųjų pavardėmis sumontavimas kultūros paveldo objekto – II-ojo pas. 

karo belaisvių II-ųjų kapinių (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2728, adresas: Vaidoto g., 

Šiauliai) teritorijoje. 

Parengus reikiamą dokumentaciją pateikta paraiška Kultūros paveldo departamento prie 

Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui dalinai finansuoti valstybės saugomo nacionalinio 

reikšmingumo lygmens medinio kultūros paveldo objekto – namo(unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre – 2101; unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr. 2993-3009-0013) tvarkybos 

darbus(restauravimo ir remonto)  2016 m. pagal Gyvenamojo namo Aušros al. 84, Šiaulių m., 

kapitalinio remonto (Namo, u. k. Kultūros vertybių registre 2101,  restauravimo ir remonto), keičiant 

paskirtį į administracinę, projektą ( dailininko G. Bagdonavičiaus namas). 

 

7.5. Aplinkos apsauga 

2015 m Aplinkos skyrius užbaigė 2319 užduotį per dokumentų valdymo sistemą ,,Avilys“ ir 

atliko 190 techninio projekto vertinimą sistemoje ,,Infostatyba“.  

Lyginant informaciją iš dokumentų valdymo sistemos ,,Avilys“, užduočių skaičius panašus į 

2014 m lygį, bet 38% didesnis lyginant su 2011 m. 
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Aplinkos skyrius 2015 m sudarė ir kuravo kuravo 80 sutarčių. Iš jų 56 aplinkosaugos 

projektų rėmimo biudžeto lėšų naudojimo sutartys, 7 kitos biudžeto lėšų naudojimo sutartys (su 

Jaunųjų gamtininkų centru dėl Talkšos ekologinio tako tvarkymo, egzotinių gyvūnų kampelio 

priežiūros, su Šiaulių universitetu, Priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 

centu) Šiaulių 7 paslaugų/prekių viešųjų pirkimų sutartys, 2 dotacijos teikimo sutartys, 8 kitos 

sutartys (papildomi susitarimai, licenzijos pirkimas). 

 

Sutarčių kuravimas pagal metus*: 

Metai Sutarčių skaičius, vnt. 

2011 40 

2012 43 

2013 48 

2014 44 

2015 80 
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* Duomenys iš dokumentų valdymo sistemos 

,,Avilys“  
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8. ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

8.1.Švietimas 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Skyrius) 2015 metais 

veiklą vykdė planingai ir nuosekliai, įgyvendino priemones, numatytas Šiaulių miesto savivaldybės 

2015–2017 metų veiklos plano 2015 metų švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo 

programoje, Skyriaus 2015 metų veiklos planuose bei atsižvelgdamas į iškilusias problemas ir 

aktualijas. 

2015 m. Skyriuje dirbo 11 valstybės tarnautojų ir 4 darbuotojai pagal darbo sutartis. Metų 

pabaigoje vienu valstybės tarnautoju sumažėjo, nes darbuotojas savo noru išėjo iš darbo. 

Vienas svarbiausių Skyriaus uždavinių – koordinuoti ir administruoti Šiaulių miesto 

savivaldybei pavaldžių mokyklų ir pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų veiklą. 2015 

m., kaip ir 2014 m., Skyrius koordinavo 74 įstaigas: 72 savivaldybės mokyklas ir 2 pagalbos 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigas. 2015 m. dėl skiriamų Mokinio krepšelio lėšų buvo 

tęsiamas bendradarbiavimas su šešiomis (2014 m. – penkiomis) nevalstybinėms įstaigomis – „Garso 

servisas“, „Mūsų draugas“, „Mažieji šnekoriai“, „Smalsieji pabiručiai“, „Mūsų kiemelis“, Šiaulių 

Valdorfo darželio-mokyklos bendruomenė –, o taip pat ir Šiaulių miesto savivaldybės Sutrikusio 

vystymosi kūdikių namais. Skyriaus specialistai rengė sutartis su minėtomis įstaigomis dėl Mokinio 

krepšelio lėšų skyrimo, koordinavo duomenų pateikimą Mokinių registrui. Metų pabaigoje minėtos 

įstaigos Skyriui pateikė ataskaitas už ugdymo programų įgyvendinimą. 

 

I. Savivaldybei pavaldžių mokyklų situacija. 

2015 m. fiksuotas nežymus ugdytinių skaičiaus mažėjimas bendrojo ugdymo ir 

neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, bei augimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose (1 pav.). 

 

1 pav. Vaikų/mokinių/švietimo įstaigų skaičiaus kitimas (rugsėjo 1 d. duomenys) 

 



41 

 

 

 

Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012–2015 metų bendrąjį planą, 2015 m. vasario mėn. buvo įvertintos bendrojo ugdymo mokyklos 

pagal plane numatytus rodiklius. Nustatyta, kad daugumos bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

rezultatai pagal atskirus rodiklius (pvz. mokinių skaičiaus vidurkis klasėse atitinka ar didesnis nei 

Mokinio krepšelyje nustatytas vidurkis,  neturi Mokinio krepšelio kreditinio įsiskolinimo, panaudoja 

visas bendruosiuose ugdymo planuose numatytas pamokas mokinių poreikiams tenkinti ir kt.) yra 

geresni nei ankstesniais metais. Tačiau Gytarių, Vinco Kudirkos ir Zoknių progimnazijos, Tėvo 

Benedikto Andruškos ir „Saulės“ pradinės mokyklos nesiekė minimalaus optimalios mokyklos 

mokinių skaičiaus.  

2015 m. balandžio mėn. buvo akredituotos „Santarvės“ ir Sporto vidurinių mokyklų 

vidurinio ugdymo programos. Po to, abi mokyklos tapo gimnazijomis. 

2015 m. IV ketvirtį, Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka, vykdytas Simono 

Daukanto ir Stasio Šalkauskio gimnazijų veiklos išorės vertinimas. Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros sudaryta ekspertų grupė Simono Daukanto gimnazijos 16 veiklos aspektų įvertino taip: 

18,8 proc. –  l. gerai, 50 proc. –  gerai, 31,2 proc. –  neblogai. Stasio Šalkauskio gimnazijos 15 

veiklos aspektų įvertino taip: 46,7 proc. –  l. gerai, 20 proc. –  gerai, 33,3 proc. –  neblogai. 

Bendradarbiaujant su Skyriaus specialistais minėtos mokyklos parengė veiklos tobulinimo planus. 

2015 m. II ketvirtį, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos 

aprašu, atliktas Moksleivių namų ir lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos išorės vertinimas. Išskirti 

abiejų vertintų įstaigų stiprieji ir silpnieji veiklos aspektai, parengtos vertinimo ataskaitos. 

2015 m., kaip ir 2014 m., penkioms savivaldybės mokykloms, skirtoms šalies (regiono) 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Sporto gimnazijai, Medelyno progimnazijos 

ligoninės mokyklos klasėms ir Suaugusiųjų mokyklos Tardymo izoliatoriaus skyriui pagal Švietimo 
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ir mokslo ministerijai parengtą paraišką skirtos ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

valstybės biudžeto. 

2015 m. bendradarbiauta su Šiaulių rajono savivaldybe dėl neformaliojo švietimo 

programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto savivaldybės įstaigos, finansavimo. Po diskusijų 

pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl neformaliojo švietimo ugdymo paslaugų teikimo Šiaulių 

rajono savivaldybės gyventojams. 

Didelis dėmesys skirtas duomenų apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus 

rinkimui ir analizavimui. Buvo analizuojamos galimybės įsteigti naujas grupes. Nuo 2015-09-01 

lopšeliuose-darželiuose „Eglutė“, „Gintarėlis“, „Gluosnis“ įsteigtos trys naujos ikimokyklinio 

ugdymo grupės. 

2015 m. pasikeitė Stasio Šalkauskio gimnazijos, Sanatorinės mokyklos, lopšelio-darželio 

„Voveraitė“ direktoriai. Parengti 25 susitarimai su švietimo įstaigų direktoriais dėl papildomos darbo 

sutarties, kaip pedagogo, nutraukimo. Dviem direktoriams už nustatytus darbo drausmės pažeidimus 

paskirtos drausminės nuobaudos. 

 

8.2 Vaiko teisių apsauga 

            Šiaulių mieste 2015 m. pradžioje gyveno 18 357 vaikai (2013-01-01 -18 888; 2014-01-01 

– 18 645) (Lietuvos Statistikos departamento duomenys). Kas penktas Šiaulių miesto gyventojas 

yra vaikas, t. y. asmuo, neturintis 18 metų. 

           Vaiko teisių apsaugos skyrius įgyvendina Vaiko teisių konvencijoje, kitose Lietuvos 

Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos teisės aktuose, Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekse, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, kituose teisės aktuose 

nustatytas vaiko teises, Šiaulių miesto Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos 

direktoriaus įsakymus, Skyriaus nuostatus.                 

        Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – 

Skyrius) nuostatais, miesto Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei 

kitais teisės dokumentais, Skyrius gina vaikų teisėtus interesus, padeda turintiems socialinių, 

sveikatos ir elgesio problemų vaikams adaptuotis šeimoje bei visuomenėje. 

         Skyriuje buvo 12 etatinių vienetų. Iš jų 1 – vedėjas, 1 – vedėjo pavaduotojas, 10  – 

vyriausiųjų specialistų. Skyriaus darbuotojai turi tinkamą išsilavinimą ir darbo patirtį, nuolat 

kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose. Skyriaus darbuotojai turi didžiulį darbo 

krūvį. Skyrius, siekdamas ginti vaikų teises ir teisėtus jų interesus,  vykdo 60 valstybės deleguotų 

funkcijų. 
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         Skyrius dirbo sudarydamas metinius darbo planus. Planai apsvarstomi ir patvirtinami 

Skyriaus posėdžiuose. Skyriaus posėdžiai vyko kartą per savaitę, o, esant būtinumui, ir dažniau. 

Skyrius kaupia, analizuoja informaciją apie vaikus, kuriems reikalinga valstybės ar visuomenės 

pagalba (našlaičius, likusius be tėvų globos, tėvų neprižiūrimus, nesimokančius). Kaupiama 

informacija apie vaikus, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali būti įvaikinti, globojami, apie 

šeimas, kurios pageidauja įvaikinti ar globoti vaikus. Veda socialinės rizikos šeimų, auginančių 

vaikus, apskaitą. 

8.3 Kultūra 

 2015 m. Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius vykdė Kultūros plėtros programą 

vadovaudamasis Šiaulių miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos planu, patvirtintu 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-374 „Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus Kultūros plėtros programos Nr. 02 2015 m. veiklos 

planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-

254 „Dėl 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos plano patvirtinimo“. 

 Vykdydamas 2015 m. Kultūros plėtros programą, Kultūros skyrius planavo lėšas, reikalingas 

programai įgyvendinti, ir koordinavo šios programos vykdymą.  

 2015 m. lėšų poreikis Kultūros skyriaus vykdomai Kultūros plėtros programai – 301544 Eur.  

 Savivaldybės tarybos patvirtinti asignavimai – 182228 Eur. 

 Kultūros plėtros programos lėšos skirtos šioms priemonėms vykdyti: 

 

Kultūros plėtros programos priemonės pavadinimas 2015 m. asignavimai, 

eurais 

Finansuoti kultūros projektus 47976 

Skatinti meno kūrėjus 14200 

Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą 102416 

Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų paminėjimą, puoselėti 

tautines tradicijas 
17636 

Iš viso Kultūros plėtros programai skirta 182228 

  

 

8.4 Sportas 

Šiaulių mieste  2015 m. gruodžio 31 d.  sportinę veiklą vykdė 7 biudžetinės sporto mokymo 

įstaigos, 1 viešoji sporto mokymo įstaiga.  Jose kultivuojamos 26 sporto šakos, tarifikuota 266 

mokomosios grupės (iš jų: 10 neįgaliųjų sporto grupių), sportuoja 3127 sportininkai (iš jų: 64 
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neįgalieji sportininkai), kuriuos ugdo 132 treneriai. Sporto mokymo įstaigose dirba 24 kūno kultūros 

ir sporto specialistai, 136 -  kiti darbuotojai. Remiantis pateiktomis statistinėmis ataskaitomis, 2015 

metais mieste veiklą vykdė 39 sporto klubai (viešosios įstaigos), kuriuose sportavo 2550 šiauliečių, 

1292 miestiečių užsiiminėjo sveikatingumo grupėse.  

Šiaulių m. sporto mokymo įstaigų auklėtiniai ugdomi šiose savivaldybės sporto bazėse: BMX 

(mažųjų dviračių kroso) trasoje, lengvosios atletikos manieže ir stadione, futbolo stadionuose (žalios 

vejos ir dirbtinės dangos), imtynių salėje, irklavimo trasoje, buriavimo bazėje,  žolės riedulio 

stadione, ,,Klevo“ stadione, tinklinio sporto salėje, paplūdimio tinklinio aikštynuose, dviejuose 

plaukimo baseinuose, Teniso kortuose (atviri ir uždari), krepšinio akademijos ,,Saulė“ sporto salėje, 

šaškių ir šachmatų klube, regbio stadione  ir atviruose aikštynuose (uždarų sporto bazių bendras 

plotas – 25,6 tūkst. kv. m; atvirų sporto bazių bendras plotas – 96,3 tūkst. kv. m; kitas įstaigų 

prižiūrimas plotas – 187 tūkst. kv. m ).   

 

 

 

2014-2015 METŲ LĖŠŲ SKYRIMO SPORTO PLĖTRAI DINAMIKA PAGAL 

FINANSAVIMO ŠALTINIUS (Tūkst. eurais) 
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9. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA 

9.1. Sveikatos apsaugos sritis 

Sveikatos skyrius 2015 m. pagrindiniai darbai: 

parengtas Šiaulių miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatinimo programos 2016-2018 

metų veiklos planas, 2015 metų Bendruomenės sveikatinimo programos veiklos planai ir ataskaitos; 

paskelbtas sveikatinimo projektų konkursas, organizuotas Sveikatinimo projektų vertinimo 

komisijos darbas, sudarytos 59 sveikatinimo projektų įgyvendinimo sutartys ir koordinuotas projektų 

įgyvendinimas, ataskaitų teikimas; 

koordinuotas Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, pagal teisės aktus 

savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystimosi 

kūdikių namai) ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (Šiaulių 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras), panaudojimas, atsiskaitymas pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų tvarkos aprašų reikalavimus. 

gauta ir išnagrinėta 17 fizinių asmenų skundai dėl medicininės reabilitacijos skyrimo, 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo. 

vykdant užkrečiamųjų ligų kontrolę organizuoti 2 būtinojo hospitalizavimo atvejai asmenims, 

sergantiems atvira plaučių tuberkulioze ir vengiantiems gydytis. 

organizuoti Sveikatos skyriaus kuruojamų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, Šiaulių miesto 

savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos ir kiti posėdžiai. Organizuoti pasitarimai ir rasti 

problemų sprendimo būdai dėl gulinčių hemodelizuojamų pacientų transportavimo iš Šiaulių 

ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro į Šiaulių hemodializės skyrių išlaidų apmokėjimo 

(bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi), fizinę negalę turinčių mokinių, lankančių bendrojo 

ugdymo mokyklas, integravimo į kūno kultūros pamokas (bendradarbiavimas su Šiaulių 

universitetu). 

organizuotas viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos finansinių rezultatų kiekybinių ir 

kokybinių rodiklių vertinimo komisijos posėdis, patvirtintos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 

2014 m. veiklos ataskaitos ir 2015 m. veiklos užduočių projektai. 

bendradarbiavimas su  Sveikatos skyriaus kuruojamomis ir kitomis įstaigomis dėl veiklos 

vykdymo, informacijos teikimo ir kt. klausimais (dėl bendradarbiavimo nustatant neteisėtai teikiamų  

asmens sveikatos priežiūros paslaugų atvejus; gydytojų privačių interesų deklaravimo; antivirusinių 

vaistų poreikio; korupcijos prevencijos mokymų; naudojimosi E. pristatymų sistema; teisės aktų, 

reguliuojančių vaistų reklamuotojų vizitus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdymo; širdies ir 

kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo; civilinio 

mobilizacinio personalo rezervo; skiepijimo apimčių didinimo, informacijos teikimo pacientas apie 
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medicininės reabilitacijos paslaugų gavimą; gydytojų įrašų medicinos dokumentuose; profilaktinio 

sveikatos tikrinimo; gerosios praktikos pavyzdžių apie visuomenės sveikatos priežiūros 

įgyvendinimo ugdymo įstaigose; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo schemų ir kt.) 

koordinuotas lėšų naudojimo sutarčių pasirašymas su 4 viešosiomis sveikatos priežiūros 

įstaigomis dėl informacinių sistemų pritaikymo euro įvedimui. 

siekiant įgyvendinti sveikatos srities projektus, finansuojamus iš 2014-2020 metų Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, pateiktos 5 sveikatos srities priemonės Šiaulių regiono 2014-2020 metų 

plėtros planui pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus veiksmų 

ir priemonių įgyvendinimo planus. 

parengta 20 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektų; 

parengta 13 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų; 

koordinuota veikla teikiant paraišką dėl Jaunimui palankių sveikatos priežiūros modelio 

įdiegimo Šiaulių mieste pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT-

11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros 

paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo modelį“. 

informacijos, ataskaitų teikimas suinteresuotoms institucijoms (apie sveikatos priežiūros 

įstaigose turimus medicinos prietaisus, antivirusinių vaistų poreikį, korupcijos mokymų poreikį,  

paramedikų įdarbinimą, vaikų dantų ir žandikaulių būklę, pirminę ir suvestinę triukšmo valdymo 

informaciją ir kt.). 

dalyvavimas įvairiose darbo grupėse, komisijose ir pasitarimuose.   

Atsižvelgiant į Sveikatos skyriaus darbų apimtis (pagal dokumentų valdymo sistemos 

,,Avilys“ užduočių įvykdymo ataskaitą 2015 m. Sveikatos skyriui sukurtos 324 užduotys), 7 

sveikatos priežiūros įstaigų kuravimą, sveikatinimo projektų įgyvendinimo koordinavimą, 

užkrečiamųjų ligų kontrolę, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimo 

koordinavimą, Tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektų, ataskaitų 

rengimą, informacijos teikimą suinteresuotoms institucijoms ir kitų užduočių vykdymą pažymimas 

žmoniškųjų išteklių trūkumas. 2015 m. Sveikatos skyriuje dirbo 2 asmenys.  

9.2. Socialinė parama 

2015 m. kasdien konsultacija buvo teikta 276-295 asmenims. 2014 metais vidutiniškai per 

dieną konsultacija buvo teikta 274–286 asmenims. 

 2015 metais stacionariose globos įstaigose asmenims su psichine negalia apgyvendinti28 

asmenys. 2014 m. tokiose įstaigose apgyvendinti24 asmenys. 
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 2015 m. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose pagyvenusiems bei neįgaliems 

asmenims apgyvendinti8 asmenys, 2014 m. – 9 asmenų. 

 2015 m. Šiaulių vaikų globos namuose apgyvendinta 5 be tėvų globos likę vaikai. 2014 m. 

apgyvendinta 30 be tėvų likę vaikai. 

2015 metais 442 asmenims paskirtas nemokamas maitinimas, 2014 m. tokių gavėjų buvo 662. 

 2015 m. socialinės priežiūros paslaugomis Šiaulių globos namų filiale Rėkyvos savarankiško 

gyvenimo namuose pasinaudojo 80 asmenų, 2014 m. –  86  asmenys. 

Išrašyta ir išduota pažymų apie gautas pajamas: 2015 metais – 3619 pažymų, 2014 m. – 

4045pažymų. 

2015 metais specialiųjų poreikių lygis nustatytas 1093 asmenims, 2014 m. specialiųjų poreikių 

lygis nustatytas 1259 asmenims.  

2015 m. išduoti 1156 Neįgaliojo pažymėjimai, 2014 m. išduoti1363 Neįgaliojo pažymėjimai. 

2015 metais bendradarbiaujant su Raudonojo kryžiaus draugija 4387 asmenims skirta Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama maisto produktais,. 2014 metais tokią 

paramą gavo 5771 asmuo. 

Keturios socialinės darbuotojos dirba tiesiogiai su klientais. Poskyryje labai didelis darbo 

krūvis, trūksta žmogiškųjų išteklių. Daug laiko užima informacijos teikimas, pažymų apie gautas 

išmokas išdavimas. 

Skyriuje trūksta patalpų darbuotojams darbui su klientais, atskiros patalpos klientams laukti. 

Nuo 2011 metų savivaldybėms perduota administruoti Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos 

paslaugų projektus. Projektams keliami aukšti reikalavimai, juos priimant reikia patikrinti, ar jie 

atitinka projektams keliamus reikalavimus, paruošti komisijos vertinimui, rengti ataskaitas, 

kontroliuoti paslaugų teikimą, vertinti rezultatus. 2015 m. buvo administruota 18 socialinės 

reabilitacijos neįgaliesiems projektų. 2016 m. finansavimui gauti buvo pateikta 16 projektų, kuriuos 

įvertinus, finansavimas skirtas 13 projektų. 

2015 m. buvo organizuotas  1  Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, 2014 m. – 4 posėdžiai. 

2015 m. dalyvauta26teismo posėdžiuose nagrinėjant bylas dėl rūpybos veiksniam asmeniui 

nustatymo ir rūpintojo paskyrimo bei kitas ypatingos teisenos bylas. Atsiliepimai ar išvados rašytos 

18 bylų.2014 m. dalyvauta28teismo posėdžiuose, atsiliepimai ar išvados rašytos 32 byloms. 

Socialinių išmokų struktūra Šiaulių miesto savivaldybėje 

Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. 

eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. 

eurų) 

1. Išmokos pagal LR įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, išmokamos iš valstybės biudžeto 

funkcijoms, perduotoms Savivaldybei  vykdyti: 

1.1. Laidojimo pašalpa 398,5 451,7 +53,2 
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Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. 

eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. 

eurų) 

1.2. Kompensacija vykdant LR Vyriausybės 1995 

10 31 nutarimą Nr. 1-1079 (nukentėjusiems nuo 

1991 01 11-13 d. vykdytos agresijos) 

0,5 0,5 0,00 

1.3. Nemokamas moksleivių maitinimas 569,7 497,3 -72,4 

1.4. Mokinio reikmenys 95,3 76,7 -18,6 

1.5. Socialinės globos teikimas asmenims su sunkia 

negalia 

457,1 517,1 +60,0 

  Iš viso:    1521,1 1543,3 +22,2 

2. Išmokos, mokamos iš Savivaldybės biudžeto: 

 Socialinė pašalpa  2441,1 1739,1 -702,00 

2.1. Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą 

vandenį ir kt. kuro rūšimis 

1072,6 581,4 -491,2 

2.2. Žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl sveikatos 

sužalojimo  darbe ar susirgimo profesine liga 

4,0 3,8 -0,2 

2.3. Ilgalaikė(trumpalaikė) socialinė globa 

asmenims su sunkia negalia išlaikomiems 

socialinės globos namuose 

137,6 174,8 +37,2 

2.4. Ilgalaikė(trumpalaikė) globa be tėvų globos 

likusiems vaikams, išlaikomiems globos 

namuose. 

5,5 5,5 0 

2.5. Trumpalaikė socialinė globa 102,9 70,4 -32,5 

  Iš viso: 3763,7 2575,0 -1188,7 

3. Išmokos, kurios skiriamos per LR Finansų ministeriją: 

3.1. Šalpos išmokos 9555,3 10037,8 482,5 

3.2. Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų 

automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijos 

32,7 30,6 -2,1 

3.3. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) 

dalyviams – kariams savanoriams 

0 0 0 

3.4. Administravimo išlaidos (šalpos išmokoms) 189,8 199,7 9,9 

3.5. Išmoka vaikui 513,3 445,9 -67,4 

3.6. Vienkartinė išmoka gimus vaikui 536,8 536,8 0 

3.7. Vienkartinė išmoka įsikurti 154,9 139,3 -15,6 

3.8. Globos (rūpybos) išmoka 699 677,1 -21,9 

3.9. Globos (rūpybos) tikslinis priedas 50,7 53,3 2,6 

3.10. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 30 28,1 -1,9 

3.11. Administravimo išlaidos (išmokoms vaikams) 64,7 58,8 -5,9 

3.12. Kompensacijos sovietinėje armijoje 

sužalotiems ir žuvusių šeimoms 0 11,9 

+11,9 

  Iš viso: 11827,2 12219,3 392,1 

4. Vienkartinė parama iš Savivaldybės biudžeto: 

4.1. Nemokamas maitinimas 24,6 24,6 0 

4.2. Vienkartinė piniginė parama 16,7 35,00 18,3 
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Eil. 

Nr. 

Išmokos pavadinimas 2014 m.  

(tūkst. 

eurų) 

2015 m.  

(tūkst. 

eurų) 

Skirtumas 

(tūkst. 

eurų) 

4.3. Dušo paslaugos 1,5 2,3 0,8 

  Iš viso: 42,8 61,9 +19,1 

5.                                                     Kitos    

5.1 Neįgaliųjų socialinės  integracijos projektams 

finansuoti 

163,0 165,3 +2,3 

5.2 Būsto pritaikymo neįgaliesiems programai 

finansuoti 

21,7 5,3 -16,4 

5.3 Šeimynos 15,7 16,2 +0,5 

5.4. Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimas 

labiausiai nepasiturintiems asmenims /Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus draugija/ 

14,0 28,0 +14,0 

5.5. Kitos socialinės paslaugos 0,00 18,4 +18,4 

  Iš viso: 214,4 233,2 +18,8 
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10. MIESTO BENDRUOMENĖ. MIESTO ADMINISTRAVIMAS 

10.1. Tarptautinis bendradarbiavimas 

Diplomatinio korpuso atstovų vizitai Šiauliuose: 

 

Vasario mėn.  -   Austrijos ambasadoriaus Johann Spitzer vizitas Šiauliuose. 

 

Gegužės mėn. -   Azerbaidžano ambasadoriaus Hassan Mammadzada vizitas Šiauliuose. 

 

Birželio mėn. -     Estijos ambasadoriaus Thoomas Kukk vizitas Šiauliuose. 

 

Liepos mėn.  -     Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Šiauliuose. 

 

Rugpjūčio mėn. – Rusijos Generalinis konsulo Klaipėdoje Aleksandr Gračov vizitas 

Šiauliuose. 

 

Rugpjūčio mėn.  – Airijos ambasadoriaus David Neonan vizitas Šauliuose. 

 

Rugsėjo mėn.     -  Izraelio ambasadoriaus Amir Maimon vizitas Šiauliuose, dalyvavimas  

Šiaulių dienose, holokausto  parodos atidarymas Šiaulių dailės galerijoje. 

 

Rugsėjo mėn. -     JAV ambasados Lietuvoje atstovų vizitas Šiauliuose: Aleksandras 

Balčiūnas,  Informacinio centro vadovas,  Rima Vydmantas, Viešųjų ryšių atstovė. 

 

Spalio mėn.  -     Danijos ambasadorius Lietuvoje Dan. E Frederiksen, vizitas Šiauliuose, 

dalyvavimas verslo  konferencijoje „ Eksporto plėtra ir investicijų pritraukimas: Danijos patirtis ir 

bendros verslo idėjos regiono plėtrai“. 

 

Lapkričio mėn. -   Izraelio ambasadorius Amir Maimon vizitas Šiauliuos, parodos 

„Popiežiaus Pranciškaus viešnagė  Izraelyje 2014 m.“ atidarymas. 

 

Lapkričio mėn  -  JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy vizitas Šiauliuose, dalyvavimas       

Amerikos skaityklos 10-ies  metų  jubiliejaus šventėje  Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje.  

 

Lapkričio mėn     - Rusijos Generalinio konsulo  Klaipėdoje Aleksandr Gračov vizitas 

Šiauliuose, susitikimai Pramonės prekybos ir amatų rūmuose, imonėje “Rūtoje“, Šiaulių universitete. 

. 

Bendradarbiavimo programų su miestais partneriais koordinavimas 

1. Jelgava (Latvija) 

Sausio mėn. Jelgavos miesto delegacijos vizitas Šiauliuose dėl miesto dalyvavimo 

tarptautiniame ledo skulptūrų festivalyje – konkurse “Mįslė – 2015“. 

Gegužės mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos vizitas į Jelgavą dalyvauti Jelgavos 

miesto dienų renginiuose. Šiaulių big bendo dalyvavimas Jelgavos šventės renginiuose. 

Dalyvavo: A. Visockas, Šiaulių m. meras; E. Bivainis, Administracijos direktorius; A. 

Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Gegužės mėn. Jelgavos m. delegacijos vizitas Šiauliuose dėl miesto dalyvavimo 

tarptautiniame smėlio skulptūrų festivalyje-konkurse. 
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Birželio mėn. Jelgavos miesto savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus darbuotojų vizitas 

Šiauliuose aptarti galimybes dalyvauti bendruose projektuose. 

Lapkričio mėn. Jelgavos m. savivaldybės dalyvavimas su savo stendu pasiekimų ir verslo 

parodoje „Šiauliai 2015“. 

Gruodžio mėn. Jelgavos miesto savivaldybės planavimo, strategijos rengimo ir 

įgyvendinimo proceso specialistų vizitas Šiauliuose.  

2. Etenas-Leras (Nyderlandai ) 

Balandžio mėn. Šiaulių universiteto Technologijos fakulteto studentų praktinė stažuotė 

Eteno Lero kompanijose. 

Birželio mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas į Eteną Lerą aptarti bendradarbiavimo 

sritis ir galimus projektus ateinančiais metais. 

Dalyvavo: S. Tumėnas, mero pavaduotojas; E. Bivainis, Administracijos direktorius; A. 

Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė. 

Spalio mėn. 1-osios muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ 

vizitas Etene Lere, koncertai miesto mokyklose bei meistriškumo pamokos Sant Frans menų 

mokykloje. 

Spalio mėn.Šiaulių ir Eteno Lero  miestų bendradarbiavimo akcija –tulpių sodinimas Saulės 

laikrodžio aikštėje. 2000 tulpių svogūnėlių Šiauliams padovanojo Eteno Lero savivaldybė. 

 

3. Pernu (Estija) 

Balandžio mėn. Pernu m. orkestro dalyvavimas sakralinės muzikos festivalyje „Resurrexit“ 

Šiauliuose. 

Balandžio mėn. Pernu apskrities savivaldybių atstovų vizitas Šiauliuose susipažinti su 

mieste įgyvendinamais Europos Sąjungos paramą gaunančiais projektais, viešojo transporto sistema. 

Rugpjūčio mėn. Rusų kultūros centro vokalo studijos „Kalina“ dalyvavimas Pernu m. 15-

ame tarptautiniame nacionalinių kultūrų festivalyje „Multikultūrinė Pernu“. 

Spalio mėn.Šiaulių miesto menininkų dalyvavimas tradicinėjeJelgavos-Pernu-Šiaulių 

parodoje 3x3x3 Pernu mieste. 

Lapkričio mėn. Pernu m. savivaldybės ir verslininkų dalyvavimas su stendu pasiekimų ir 

verslo parodoje „Šiauliai 2015“.  

4. Plauenas (Vokietija) 

Liepos mėn. Šiaulių miesto sportininkų ir savivaldybės atstovų dalyvavimas Plaueno m. 

sporto klubo jubiliejinėje sporto šventėje     

5. Kaliningradas (Rusijos Federacija) 

Balandžio mėn. Kaliningrado m. vaikų choreografinio kolektyvo „Kontrdans“ dalyvavimas 

9-ajame tarptautiniame vaikų šokio festivalyje-konkurse „Aušrinė žvaigždė“. 

Lapkričio mėn. Kaliningrado m. savivaldybės m. savivaldybės dalyvavimas su stendu 

pasiekimų ir verslo parodoje „Šiauliai 2015“.  

6. Šamkiras (Azerbaidžanas) 

Liepos mėn.  Šamkiro  m. oficialios delegacijos vizitas Šiauliuose. Šamkiro m. folkloro 

grupių „Mugan“, „Annino“, „Shams“ dalyvavimas 6-ame tarptautiniame folkloro festivalyje „Saulės 

žiedas“. 

 7. Omaha (JAV ) 
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Rugsėjo mėn. Šiaulių m. oficialios delegacijos vizitas Omahoj, dalyvavimas 

Susigiminiavusių miestų asociacijos (OSCA )50-ies metų paminėjimo šventiniuose renginiuose.   

Dalyvavo: Dalyvavo : A. Visockas, miesto meras; S.Tumėnas, mero pavaduotojas; A. 

Lankauskas, Tarybos narys; J. Bartkus, Tarybos narys; A. Jaugelavičienė, Viešųjų ryšių skyriaus vyr. 

specialistė. 

Šiaulių universiteto liaudies ansamblio „Saulė“ koncertai šventiniuose renginiuose Omahoje. 

8. Chmelnyckis (Ukraina ) 

Rugsėjo mėn. Šiaulių miesto oficialios delegacijos dalyvavimas Chmelnickio miesto dienų 

renginiuose. 

Dalyvavo: E. Bivainis, Administracijos direktorius; A. Kulikauskas, Tarybos narys. 

Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos veikloje: 

1. Vasario mėn. Valdybos posėdis Kemi m. (Suomija ). Dalyvavo V. Laurutis, Tarybos narys 

2.Birželio m. Valdybos posėdis Slupsko m. (Lenkija ). Dalyvavo D. Griškevičius, mero 

pavaduotojas 

3.Rugsėjo mėn. Miestų planavimo komisijos posėdis Gdanske. (Lenkija). Dalyvavo: R. 

Budrytė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. 

4.Spalio mėn. Baltijos miestų sąjungos 13-oji generalinė konferencija Gdynėje (Švedija ). 

Dalyvavo: K.Sakalauskaitė, mero padėjėja. 

 

Tarptautinių ryšių veiklos rezultatų 2014 m. palyginimas su 2015 m. 

 

Veikla 2014 m. 2015 m. 

1. Atvykusių užsienio delegacijų skaičius 14 17 

2. Vykstančių į užsienio valstybes delegacijų 

skaičius 

15 6 

3. Dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos 

veikloje, komisijose/dalyvavusiųjų skaičius 

2/3 3/3 

4. Aukščiausio diplomatinio rango atstovų vizitai 

Šiauliuose 

7 9 

5. Politikai, vykę į užsienio komandiruotes 14 8 

6. Administracijos darbuotojai, vykę į užsienio 

komandiruotes 

15 4 

 

3.2. Administracinės naštos mažinimas 

 

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas - užtikrinti darnų 

administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, 

kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.  

Vadovaudamasis šiuo įstatymu, Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliko Savivaldybės 

administracijos 2015 metų I ir II pusmečių administracinės Lietuvos Respublikos administracinės  

naštos mažinimo priemonių, įtrauktų į Savivaldybės strateginį veiklos planą įgyvendinimo vertinimą. 
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Administracijos direktorius, 2015-05-21 įsakymu Nr. A-644 sudarė darbo grupę 

administracinės naštos mažinimo priemonių parengimui, kuriai pavedė parengti administracinės 

naštos mažinimo priemonių projektą.  

2015 m. II pusmetyje Savivaldybės administracijoje buvo įgyvendinta viena administracinės 

naštos mažinimo priemonė – E. pristatymo sistemoje buvo aktyvuotos Savivaldybės administracijos 

ir 71 jai pavaldžios įstaigos e. dėžutės. Šių dėžučių aktyvavimas suteikia galimybę taupyti lėšas ir 

laiką, keičiantis aktualia ir konfidencialia informacija su institucijomis bei fiziniais asmenimis, o šios 

priemonės vykdymas atitinka Įstatyme reglamentuotas administracinės naštos mažinimo priemones.  

Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliko Savivaldybės administracijos 2015 metų I ir II 

pusmečių administracinės Lietuvos Respublikos administracinės  naštos mažinimo priemonių, 

įtrauktų į Savivaldybės strateginį veiklos planą įgyvendinimo vertinimo pilnas ataskaitas galima rasti 

savivaldybės internetiniame puslapyje. 

 

_____________________________________ 


